SĂPĂTURILE

ARHEOLOGICE DE LA CICĂU

geografică

Descrierea

Satul Cicău (fig. 1 şi 3), situat la cca . 35 km sud- ud-esit de Turda
cca. 15 km nord-nord-vest de Aiud, se încadrează geogTafic în unitatea
de •r elief deluros din Munţii Trascău lui1 , c uno sc ută în liteTatura de specialitate fie sub denumirea mai veche de Piemontul Vinţului 2 , fie s ub cea,
mai recentă, de Dealurile M ăh ăic enilor 3 , fiind amplasat în compa1rtimenşi

Fig. 1 - Satul Cicău şi „ Săliştea". Vedere dinspre vest.
1

Republica

Populară

Română.

Noua

geografie

a

patriei,

Bucureşti,

1964,

p. 33- 39, 47; Al. Roşu, Geografia fizică a României, Bucureşti, [1973), p. 332.
2
R. Fichaux, în Transilvania, Banatul, Criş ana, Maramureşul, 1918-1928,
Buc~reşti, 1929, p. 161-162; V . Mihăilesc u , D ealurile şi cîmpiile României, Bucureşti , 1962, p. 42.
3
Al. Savu, Dealurile Măhăcenilor aspecte de reliefuri (manuscris). Mulţumim călduros tovarăşului prof. Al. Savu pentru ajutorul dat la redactarea acestei părţi.
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tul sud-vestic al acestei unităţi, în bazinetul de recepţie al Văii Miraslăului un afluent mărunt al Mureşului - . pîrîu care de la izvor
pînă la ieşirea din Cicău este denumit de localnici „Valea Obîrşiei" sau
,,Vale".
Sub aspect geologic acest compartiment cuprinde un culoar de depozite pannoniene (pliocene), desfăşurat (pe o lăţime de maximum
3-4 km) între rama montană calcaroasă şi zona diapirului miocen, cu
anticlinale şi sinclinale strînse, pe latura de vest a Bazinului Transilvan.
Ca alcătuire litologică, predomină nisipul fin, în alternanţă cu argile şi pietrişuri fine4, generind un relief evoluat cu înclinări ale versanţilor de maximum 10-15°, fenomen caracteristic şi pentru restrînsa
depresiune de eroziuni a Cicăului. Diferenţierile litologice, cu unele apariţii de marne sau nisipuri cimentate, au dus însă şi la citeva forme mai
impunătoare, cu caracter de martori structurali, cum sînt „Dealul Cetăţelei" (527 m), ,,Dealul
Ciugudului" (500 m) şi „Dealul Măgulicea".
Faţă de acest culoar pliocen, zona diapiră, cu formaţiuni marnoase, argiloase şi cu intercalaţii de tufuri torton-sarmatice, a favorizat un relief
mai accidentat (fig. 3), în care Valea Miraslăului - ca şi cele ale Stejărişului, Măhăcenilor, Ormenişului, Aiudului etc. se adînceşte sub
forma unui veritabil defileu în miniatw·ă. !napoia acestor îngustări bazinetele de recepţie se lărgesc, capătă caracter de depresiuni de eroziune
şi sînt favorabile aşezărilor (ex. Lopadea Veche, Cicău, Ormeniş).
Platoul „Sălişte" (,,Săliştea") (fig. 1 şi 2), cu o înclinare de 8-10°,
întinzîndu-se pe o suprafaţă de cca. 6 ha, are o formă trapezoidală cu
baza mare spre nord, iar cea mică spre sud. Spre nord, platoul este dominat de un versant denumit „Nimeş••, avînd o înclinare de 15-20°, iar
pe latura sa sudică sînt plasate bornele 12 şi 13 de demarcare a spaţiului
intravilan de cel extravilan. La vest şi sud-vest, o pantă abruptă, pe
care se scurg apele în pîrîul „Vale••, desparte „Săliştea" de partea de hotar numită „Poiana", iar la est aceasta este limitată de pinul „De după
coastă", a cărui albie se află la cca. 4 metri sub nivelul platoului. Eroziunea torenţială este singurul fenomen actual mai evident pe „Valea
Obîrşiei'", adîncită pe alocuri pînă la 4 metri. Un torent asemănător, de
doi metri adîncime, este în curs de a segmenta şi versantul domol al
,,Săli ş tei".
Sub aspect climatic, datorită pătrunderilor de aer vestic pe culoarul Mureşului, cit şi a descendenţei aerului din cadrul montan, media
anuală a temperaturii este în jur de 9°C, iar cea a precipitaţiilor în jur
de 600 ml.
Solul fertil şi clima submontană, asigurlnd condiţi bune pentru agricultură şi creşterea animalelor, a permis locuirea pe această arie încă din
cele mai vechi timpuri. De altfel, înseşi toponimice ca „Sălişte" 5 şi „Ce4

5

Harta geografică a Republicii Socialiste România. 18, Bucureşti, 1967, p. 11.
I. Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, s.v.
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1

2
Fig. 2 -

1), vedere între bornele 12 şi 13 (105 m) ; 2) , vedere dinspre pîrîul „Vale".

468

NOTE

ŞI DISCUŢII

Fig. 3 - Harta satului Cicău: l), Vatra satului; 2), Viituri de apă; 3), Pîrîu; 4),
de hotar; 5), Suprafaţa cercetată prin săpături.

Bornă

NOTE

469

ŞI DISCL:ŢII

tă tele", precum şi tradiţia locală orală 6, atestă persistenţa convingerii
lo~alnicilor despre existenţa unor aşezări în vremuri îndepărtate pe aces-

1e

spaţii.

Istoricul

cercetă1;Ior

Primele cercetări pe platoul ,,Sălişte" au fost făcute în a doua jumă
tite a secolului trecut de către Herepey Karolyi, care a strîns de aici
si a dus în muzeul aiudean mai multe vestigii arheologice, inventariate
ia numerele 1731-1832. în partea I a Monografiei Judeţului Alba de
Jos, volumul II, apărut mai tîrziu la Aiud, Herepey semnalează aici o
aşezare din epoca bronzului 8 •
G. Teglas, pe baza însemnărilor lui Herepey şi a materialului din
muzeul colegiului aiudean, arată, în Contribuţii la istoria străveche a Bazinului Transilvănean, capitolul II, Cursul mijlociu al Mureşului de la
vărsarea Ampoiului pînă la Arieş!\ că de la Cicău provin atît produse
de factură romană, cit şi din perioade mai vechi.
I. Teglas aminteşte descoperirea, tot aici, a unui leu funerar şi a
unui fragment de coloană de piatră, precum şi a unor conducte de lut,
materiale din care cunoaştem doar prima piesă 10 •
începînd din anul 1895, el a cutreierat în mai multe rînduri platoul
„Sălişte'·, unde pe o suprafaţă de cca. 10 ha a semnalat un mare număr
de fragmente ceramice, cărămizi, ţigle şi moloz provenit din ziduri de
piatră datind din epoca romană, fapt ce l-a făcut să emită părerea că aici
a existat un vicus, care s-a stabilit pe locul unei aşezări mai vechi 11 •
Bătrînii mai cred şi acum în diferite legende legate de denumirea satului
lor. I. L. v. Treumfeld, Siebenbilrgens geographisch-, topographisch-. statistisch-,
hydrographisch- und orographisches Lexikon, IV, Wien, 1839, p. 289; C. Suciu,
Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti, [1967), p. 147. Să
tenii ştiu că strămoşii lor au locuit pe „Sălişte" şi nu în vatra actuală a satului.
Tradiţia vechimii satului este acum documentată prin materialele scoase la iveală în decursul săpăturilor arheologice, care arată că „Săliştea" a fost locuită la
venirea ungurilor în Transilvania şi că, prin urmare, este una din vechile aşezări
care a dăinuit din epoca romană pînă în zilele noastre.
7 G. Teglâs, Az erdelyi medence ostărtenelmehez, în Ertesito az Erdelyi Muzeum Egyesii.let Orvos-Termeszettudomcinyi Szakosztcilycibol, XII, 2, 1887, p. 78;
A. Fogarassi-Zs. Bartha, Decsey Kciroly theol. akademiai es Herepey Kciroly făgim
nciziumi tancir emlekezete, Aiud, 1907, Anexa IV în Nagyenyedi Bethlen Kollegium
Ertesitoje az 1906-1907-ik iskolai evrăl, p. 19-30; Vascirnapi Ojscig, Budapest,
1906, p. 778; Protesta.ns egyhcizi es iskolai lap, Budapest, 1906, p. 764; în Apulum,
XIV, 1976, p. 512.
8 K. Herepey, AFM, 11/1, 1901, p. 52.
9 G. Teglâs, op. cit., p. 83, nr. 111.
10 Leul se găseşte în MuzlstAiud, inv. 3196; ceramica existentă în acelaşi muzeu este înregistrată la nr. inv. 1731-1783, 1785-1800, 1803-1832.
11 I. Teglâs, în ArchErt, XXXI, 1911, p. 370-371; I. Winkler, Gh. Păiuş, în
Actes de la XIJe Conference lnternationale d' Etudes Classiques „El RENE", ClujNapoca 2-7 Octobre 1972, Bucureşti-Amsterdam, 1975, p. 595.
6
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însemnări despre descoperirile de la Cicău mai intîlnim la M. Wosinsky12, I. Marţian 13 , M. Roska 14 , K. Horedt15 - care a cercetat materialele din epoca bronzului - , iar descoperirile din epoca romană sînt
consemnate de D. Tudor 16 , ca şi în Tabula Imperii Romani 11 •
ln anul 1967 aşezarea de pe „Sălişte" a intrat din. nou în atenţia
cercetătorilor, în urma sesizării învăţătorului Vasile Popa din Cicău,
care a determinat deplasarea la faţa locului a profesoarei Aurelia Borda
- pe atunci muzeografă la Muzeul de istorie Aiud - , adunînd împreună
ţigle şi fragmente ceramice ieşite la iveală în urma lucrărilor agricole 1 ~.
Bazîndu-ne pe descoperirile anterioare şi relatările din literatura de
specialitate, cit şi pe constatările noastre cu ocazia perieghezei efectuate în anul 1968, am hotărît să punem în planul de cercetare al Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca şi al Muzeului de istorie Aiud
efectuarea unor săpături sistematice, care au fost executate în cursul
a şase campanii de săpături arheologice 19 : I. 14 mai-24 mai 1969; II.
20 octombrie-15 noiembrie 1969 20 ; III. 12 mai-2O mai 1970 21 ; IV. 24
octombrie-6 noiembrie 197l2 2; V. 12 aprilie-24 aprilie 1972 23 ; VI. 16
octombrie-4 noiembrie l 973 2 ~.

Descrierea

săpăturilor şi

stratigrafia

aşezării

După configuraţia terenului, luînd ca puncte de reper bornele şi că
rările pe care circulă sătenii, am împărţit suprafaţa „Săliştei" în mod
convenţional în trei sectoare: A între bornele 14 şi 13; B - între
12 M.
\\'osimky, .4z os/cor meszbetetes diszitesii agyagmiivessege, IJudapest,
1904, p. 29-:.10.
13 I.
Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, p. 14,
nr. 166.
14 1'1. Roska, în Kozl, I, 1941, p. 56, nr. 58; IV, 1-2, 1944, p. 23, nr. 13 (printre materialele inventariate sub nr. 1731-1832, date de el ca făcind parte din faciesul „culturii Corpadea", se află ceramică din diferite epoci); idem, ErdRep,
p. 55, nr. 11.
i:; K. Horedt, Die Wietenbergkultur, în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 111, nr. 35.
rn D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 207.
17 T.I.R., L 34, Budapest, 1968, p. 47.
18 Materialele se păstrează în MuzlstAiud, inv. 7337-7424.
19 Materialele rezultate din săpăturile executate în perioada 1969-1973 se
păstrează în MuzistAiud, inv. 8327-13372; MuzistTrans, inv. 24075-24120 (inventarul călăreţului avar), iar materialul osteologic a fost depus la Muzeul catedrei de anatomie a IMF Cluj-Napoca şi la Muzeul catedrei de anatomie comparativă şi topografică a Facultăţii de medicină veterinară a Institutului Agronomic
,,Dr. Petru Groza" din Cluj-Napoca.
20 D. Popescu, Fouilles archeologiques dans la Republique Socialiste de Roumanie en 1969, în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 437, nr. 43; Idem, în SCIV, XXI, 3,
1970, p. 498, nr. 43.
~ 1 M. Babeş, Les fouilles archeologiques en Roumanie (1970), în Dacia, N.S.,
XV, 1971, p. 368, nr. 44; Să ne cunoaştem trecutul judeţului - Satul Cicău, I-III,
în ziarul Unirea, Alba Iulia, din 20, 27 iunie şi 4 august 1971.
22
S. Morintz, Fouilles archeologiques en Roumanie (1971), în Dacia, N.S., XVI,
1972, p. 334, nr. 38.
23 Idem, în Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 369, nr. 31; I. Winkler, Gh. Păiu~,
op. cit., p. 593-600.
24 Dacia, N.S., XIX, 1975, p. 280, nr. 50.
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bornele 13 şi 11; C - intre bornele 11 şi 10. Fiind foarte prielnică cultizarzavaturilor, ,,Săliştea" - dată în folosinţă individuală cooperatorilor agricoli - este insăminţată imediat după topirea zăpezilor, iar
culturile se adună numai toamna tî,rziu. De aceea am dispus de Tăstim
puri scurte în care terenul să poată fi cercetat pentru cunoaşterea
straturilor arheologice.
ln primul an au fost trasate, în cele trei sectoare, un număr de 15
secţiuni de lungimi diferite (variind între 10-20 m), avînd fiecare
lăţimea de 0,80 m - , amplasate la întîmplare pe terenurile neînsămîn
ţate: 8 secţiuni în sectorul A, 2 în B şi 5 în C. Pe porţiunile unde s-au
aflat ·urme de vetre, chirpic, fragmente de ţigle etc. am deschis casete.
ln sectorul A am găsit porţiuni cu bogate şi variate urme de cultură, aşa incit în campaniile următoare ne-am concentrat atenţia asupra
acestui teritoriu, luînd în studiu o suprafaţă de cca. 60 X 60 metri (fig. 4).
Am prelungit secţiunile începute şi am trasat încă 20 de secţiuni (deci,
în total I-XXVIII), cu numeroase casete. Integral a fost dezvelită numai suprafaţa unei clădid din epoca romană, de 14 X 9 m. Pentru verificarea terenului din jurul ei, am mai trasat şase secţiuni (XXIXXXXIV).
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Fig. 4 - Planul general al
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sector A.
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I, de 40 X 0,80 m, orientată NNE-SSV, este perpendicupe linia care uneşte bornele 13 şi 14 (la 1 m spre est de borna 13)
(numerotarea: SSV spre NNE).
Secţiunea II, de 60 X 0,80 m, la 16 m de borna nr. 13, este perpendiculară pe S.I; orientarea VNV spre ESE; (numerotarea: VNV spre ESE).
Secţiunea III, de 60 X 0,80 m, este paralelă cu S.II, fiind situată la
1 m nord de ea (numerotarea: VNV spre ESE).
Secţiunea IV, tot de 60 X 0,80 rri, se află la 11 m spre nord de S. III,
cu care este paralelă. (S-a surpat în urma unei ploi torenţiale).
Secţiunile V-XXIV, sint toate paralele cu S. IV. Distanţa dintre
secţiuni este de 1 m, cu excepţia secţiunilor VII şi VIII, între care, din
cauza casetelor, am lăsat 2 m distanţă.
Secţiunea XXV, de 40 X 0,80 m, este paralelă cu S. XXIV, fiind situată la 12 m de ea.
Secţiunea XX\' I, de 15 X 0,80 m, este de asemenea paralelă cu S.
XXIV, fiind la o distanţă de 30 m de S. XXV.
SecţiuneCI XXVII, de 20X0,80 m, este tot paralelă cu S. XXVI, la
o distanţă de 2,5 m nord şi 1 m vest de ea.
Secţiunea XXVIII, de 20 X 0,80 m, la 3 m vest de S. XII-XXIV,
este orientată, ca şi S. I, NNE-SSV.
Secţiunea XXIX, de 40 m X 0,80 m, la 8 m NNV de borna nr. 13
şi 6 m SSV de unghiul format de zidul D cu zidul A al clădirii romane.
Secţiunile XXX-XXXI, tot de 40 X 0,80 m, sint trasate paralele, la
distanţă de cite 1 m, la nord de S. XXIX.
Secţiunea XXXII, de 40 X 0,80 m, la 2 m NNE de unghiul format
de zidul C cu zidul B al clădirii romane.
Secţiunile XXXI II-XXXIV, de 40 X 0,80 m, sînt paralele cu S.
XXXII. lc1 distcmtă de cite 1 m.
StrotigroJ ia ·secţiuni lor din sectorul A fiind puţin variată, vom
descrie numai secţiunile mai semnificative.
în secţiunea I (de sus în jos), stratigrafia se prezintă astfel:
- humus actual, zgrunţuros, de culoare neagră, întors cu plugul,
gros de 0,15-0,30 m;
- strat de pămint negru zgrunţuros, humus antic, gros de 0,500,65 m; la adîncimea de 0,60 m s-au găsit fragmente ceramice lucrate
cu mina; în metrul 25,68-26,10, la adincimea de 0,65 m, s-a aflat o
vatră; în metrul 39-39,50 nivel de chirpic;
- strat brun închis spre negru, compact, gros de 0,20-0,30 m, cu
cîteva fragmente ceramice hallstattiene şi Coţofeni, precum şi oase de
animale;
- strat de pămint compact, brun închis, de 0,10-0,20 m, steril din
punct de vedere arheologic;
- sol viu.
In S. II, stratigrafie similară cu S. I, dar în metrul 33,50-34,50r
la adincimea de 0,60 m, era un strat de chirpic, gros de 0,05-0,10 m,
sub care a apărut un nivel de padiment de lut gros de 0,05 m; în m
lară
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34,40-35, o groapă cu lut; în m 46,60-47,20, zidul B al clădirii romane, iar în m 48-50, zidul A; în m 45-50, la adîncimea de 0,70 m,
nivel cu ceramică Coţofeni.
S. III, similară cu S. I şi S. II; în m 34,60-35,25 un strat compact
de chirpic; în m 34,40-34,60 şi 35,25-36,80, pigmentaţie de chirpic;
printre acesta, la 1 m adîncime, s-a găsit un strat de ceramică Coţo
feni; în m 35.65-36,40, la adîncimea de 0,75 m, a apărut o vatră pe suprafaţa căreia s-a aflat cenuşă şi
cărbune; în m 43,90-44,25, la adîncimea de 0,25-0,35 m, un nivel de piatră de rîu; în m 45-47, zidul C
al clădirii romane, iar în m 50-57, o fundaţie de piatră de rîu în tehnica „zidului sec".
S. IV, similară cu S. III; în m 5-6, la adîncimea de 1,15 m, s-a
aflat un mormînt din secolul VII-VIII e.n.; în m 12-13,30, o vatră;
în m 16-17 şi 36-37, la adîncimea de 1,20 m şi respectiv 1,45 m, ceramică Coţofeni; în m 28-31, padiment; în m 41-42,25, 47-47,80 şi
52,20-53, pigmentaţie de chirpic.
S. V, similară cu S. IV; în m 1-2,40, la adîncimea de 0,40 m, un
strat de chirpic; în m 3,40-4,00 la adîncimea de 0,50 m, un strat de
cărbune; în m 5,30-6,40, la adîncimea de 0,70 m, o vatră; în m 14-16,
pigmentaţie de chirpic; în m 34-37, la 0,50 m adîncime, padiment de
lut; în m 40-46, pigmentaţie de chirpic.
S. VIII, similară cu S. V; în m 44,03-47,05, la adîncimea de 0,400,50 m, un strat de cenuşă variind între 0,10-0,50 m grosime; în m
38-39 , la adîncimea de 0,25-0,55 m, un strat de piatră de du şi un
strat de cenuşă; în m 38,45-39 şi 46-47, la adîncimea de 0,40 m, nivel de piatră, chirpic şi cărbune; în m 42, la adîncimea de 1,10 m, un craniu uman; în m 56-58, un nivel compact de cărbune, gros de 0,050,10 m, la adîncimea de 0,60 m; în m 23-25, la adîncimea de 1,401,60 m, un nivel de ceramică Coţofeni.
S. IX, similară cu S. VIII; în m 24-25; o groapă cu cenuşă, la adîncimea de 1 m; în m 44-47, acelaşi strat de cenuşă ca în S. VIII; în
m 43-45, pigmentaţie de chirpic, la adîncimea de 0,50-0,75 m; chirpic
compact a apărut în m 43,90-44,40, la 1,25 m adîncime; în m 49,6051,20, la adîncimea de 0,50 m, o vatră (cuptor de pîine).
S. X (fig. 5/1):
- humus actual negru şi pămînt întors cu plugul, gros de 0,150,35 m (1);
- humus antic (2), gros de 0,70-0,90 m, cu multe fragmente ceramice din epoca romană. In m 29,80-31,25 şi 42-44 se află cite un
rind de pietre reprezentînd resturile unor substructii în tehnica „zidului
sec" (5); în m 25-25,50, urme de chirpic (8); i:n m 29.70-30, bucăţi de
chirpic, cenuşă, ceramică şi cîteva oase; în_m 32,85-33,75, o groapă cu
diametrul de 0,90 m şi adîncă de 0,35 m, plină cu cenuşă, în care se află,
la 0,25 m de fund, un strat de lut, sub care s-au găsit cîteva fragmente
ceramice, pigmentaţie de pămînt ars; chirpic se află în m 25-25,50 şi
42-44;

NOTE

474

ŞI DISCUŢII

·-~~
.' .,,
.,

.

~

,•.

.

~

,, [:le]

•IIllD

~

=•:-::·::·:-:: ţ·.

, ~ • ~ , ~ ,CEJ

~

11!E 1E3

·::-'.: ·::· ~ :· ::-·:·:-::·~·..-·.:·::::·.·:... :- ·: :-:·.. ·_. : :... : ._: : ::: :",:'-. ·. :'-:: :": :'-:-: :_-. :-: : ::-::...=:: ·..:·.: :. ::: : -:-·:··:.:: -.: :·:··. ·_. ~: ~-.....:;";•:': !~ ~.

Fig. 5 - Profile : 7. Secţiune a X - m alul nordic: 1), humus actual, negru şi p ă mînt întors
cu plugul , 2) ; humus antic, de culoare brun închis, cu multe fragmente ceramice din epoca
roman ă şi cîteva d acice ; 3) , p ă mînt compact brun închis, cu fragmente ceramice Coţofeni ;
1
4), sol viu ; 5), pietre; 6) , fr agmente cer amice; 7), vatr ă; 8) , chirpic; 9), cenuşă; 10), nisip;
11) , groap ă cu ceramică hallstattiană. 2. Secţiitnea XI - malul sudic: 1) , humus actual
şi p ămînt întors cu plugul ; 2), humus antic de culoare brun închis cu multe fragmente
ceramice din epoca romană ; 3), strat de p ămîn t brun-n egricios cu fragmente ceramice din
epoca hallstattiană ; 4) , p ămînt compact brun-închis cu ceramică „Coţo feni "; 5), sol viu;
6) , chirpic ; 7) , pietre ; 8) , lut ; 9), nisip ; 10) , cenuşă . 3. Secţiune a X V I II - malul nordic :
I ), humus actual şi p ămîn t negru întors cu plugul, cu fragmente ceramice din epoca romană;
2) , humus antic r ăvăşit ; 3), p ămî nt compact brun-închis, cu puţine urme din epocile hallstattian ă ş i a bronzului, iar la bază ce ramică „ Coţofeni"; 4) , sol viu; 5), pietre; 6), ceramică;
7) , chirpic ; 8) , c ărbune şi cenuşă ; 9), vatră. 4. Se cţiunea X I X - malul nordic : 1), humus
actual ş i pămînt negru întors cu plugul ; 2), humus antic cu fragmente ceramice din epoca
romană şi la bază hallstattiene ; 3), p ămînt compact brun închis, cu fragmente ceramice
hallstattiene ş i din epoca bronzului ; 4) , sol viu ; 5), rîşniţă; 6), padiment de locuinţă din
lut galben ; 7), strat d e pi e t riş; 8) , chirpic; 9) , pietre.
·
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- strat de pămînt brun închis, compact (3), gros de 0,25-0,35 m;
în m 3-8, la adîncimea de 0,70-0,90 m, un nivel cu ceramică Coţofeni;
în m 27,80-28,50 şi 29,50-31 se află un strat subţire de cenuşă de
0,03-0,08 m; în 42-44, o groapă cu fund uşor arcuit, cu diametrul de
2 m şi adîncimea de 0,45 m, plină cu fragmente ceramice din epoca hallstattiană;

- sol nemişcat, galben (4).
S. XI (fig. 5/2): primele două straturi nu diferă de cele din S. X;
în m 8,55-9,40 se afla o groapă cu bucăţi de chirpic şi cenuşă; pigmentaţie de chirpic se găsea în m 10,50-13, 22-22,30 şi 34,50-36,20; în
m 19-21 se afla un rînd de pietre; cite un strat de nisip s-a găsit în
m 21,25-21,75 şi în m 35-35,50;
- strat de pămînt brun negricios (3), gros de 0,50-0,75 m. cu puţine fragmente ceramice din epoca hallstattiană; în m 34,40-35,85 se
găsea o groapă cu fund concav, avînd adîncimea de 0,60 m şi diametrul
de 1,45 m, plină cu nisip şi cenuşă, dar fără fragmente ceramice, ceea ce
împiedecă precizarea apartenenţei la stratul de cultură roman sau hallstattian;
- strat compact, brun închis, gros de 0,15-0,30 m, cu fragmente
ceramice Coţofeni în m 42-52 (4);
- sol viu (5).
S. XII (fig. 5/2):
- straturile 1-3 nu diferă de cele din S. X şi XI; în m 9,50-11,
pigmentaţie de chirpic; în m 32-38, groapa unui bordei aparţinînd probabil culturii Noua; în m 46,25-46,60, la 0,50 m adincime, fundaţie
din piatră de rîu în tehnica „zidului sec"; în m 47-49, la adîncimea de
0,45 m, un strat de cenuşă gros de 0,05-0,10 m; în m 56-58, mormîntul unui călăreţ din secolul VII-VIII e.n., la adîncimea de 1,20 m;
- pămînt compact brun închis spre negru (4), fără urme de cultură;

-

sol viu (5).

similară cu S. X; în m 36-37, la adîncimea de 1 m a apărut
un strat de cenuşă gros de 0,05-0,10 m; în m 32,20-37,70, la adincimea
de 0,40-0,80 m, strat de cenuşă, sub care, pînă la solul viu, era pigmentaţie de chirpic şi nisip; două vetre (una în m 38,10-39,20 la 0,25 m
adîncime, alta în m 40,80-41,50, la 0,75 m adîncime); sub prima, o groapă adîncă de 1,25 m era plină cu pietre de rîu prinse în mortar; în m
37-42, la adîncimea de 1,50 m, un strat de chirpic, gros de 0,15 m; în
m 49-54 şi 55-60, la adîncimea de 0,95-1,20 m, un strat cu ceramică

S. XV,

Coţofeni.

S. XVI, similară cu S. X; în m 12-12,80 la adîncirnea de 1,20 m
o vatră.
S. XVIII (fig. 5/3):
- strat de humus actual şi pămînt negru înt~rs cu plugul, gros de
0,15-0,20 m;
- humus antic, tot negru, gros de 0,40-0,70 m; fragmente ceramice din epocile :romană, halilstattiană şi b:ronzului au apănut uneori chiar
la suprafaţa solului; în m 1-6 şi 6,50-7,50, la 0,80 m adîncime, un
strat de chirpic gros de 0,10 m; în m 10-13 a apărut pigmentaţie de

a

apărut

4'/(j
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chirpic; în m 15,30-17 a apărut o vatră din epoca romană, cu un strat
de cărbune şi cenuşă, iar sub vatră, o groapă săpată pînă în solul viu;
-- strat de pămînt brun închis, gros de 0,40-0,80 m, pe toată lungimea secţiunii; în m 3,20-4,10, la adîncimea de 1,50 m, au apărut fragmente ceramice din epocile hallstattiană şi a bronzului;
- strat de pămînt compact, brun negricios, gros de 0,10-0,20 m,
cu fragmente ceramice Coţofeni;
- sol du.
S. XIX (fig. 5. 4):
- humus actual şi pămînt negru întors cu plugul, gros de 0,200,40 m (1);
- humus antic de culoare neagră cu fragmente ceramice din epoca
romană (2); în m 7-8 s-au găsit bucăţi de chirpic; în m 15-16,80 şi
29,20-32, la adincimea de 0,60 m, nivele de lut; în m 24-26, la adîncimea de 0,4-l m, o vatră; in m 11, fragmente dintr-un castronaş, iar în
m 52 partea superioară a unei rîşniţe (meta);
- pămînt compact brun închis (3), gros de 0,20-0,50 m, cu puţine
urme din epocile halbtattiană şi a bronzului; în metrul 9,10-10,90, la
adîncimea de 1,35 m, şi în m 30,50-32,40, la adîncimea de 1,15 m, s-au
găsit morminte din secolele VII-VIII e.n.; în m 1-1,80, o groapă săpată
în solul viu; în m 37,60-38,06, la adîncimea de 1-1,40 m, o groapă cu
ceramică dacică; în m ·l-t-46, -19,80-50,10 şi 53-55,20, la adîncimea
de 1 m, nivele de chirpic; în m 51-52, la adîncimea de 1-1,40 m,
nivel cu ceramică Coţof eni;
pămînt negru, compact, steril din punct de vedere arheologic (4);
sol viu.
S. XX, similară cu S. XIX; în m 50,80-51,10 s-a găsit partea supe-·
rioară (meta) a unei rîşniţe; în m 50,90-51,20, la adîncimea de 0,58 m,
au apărut două rînduri de pietre; în m 51,20-51,60, un strat din lut
galben (padimentul unei locuinţe), gros de 0,08 m; în m 52-5:3, pigmentaţie de chirpic şi cărbune; în m 55-56, la adîncimea de 0,64 m,
un strat de lut galben gros de 0,06 m; în m 13,80-15,80, la adîncimea
de 0,80 m, o groapă săpată pînă în solul viu, fără fragmente ceramice.
S. XXI, similară cu S. XX; în m 2-3, la adîncimea de 0,60 m, un
strat compact de chirpic; în m 11-12 şi 50,35-51,80, la adîncimi între
0,80-0,90 m, un rînd de pietre şi chirpic; în m 36,30-39, la adîn2imea
de 1,50 m, un nivel de chirpic gros de 0,03-0,08 m; în m 46-47, la
adîndmea de 1-1,10 m, un strat de cărbune; în m 18-23, 25-30 şi
52-60, la adîncimea de 1-1,20 m, nivel cu ceramică Coţofeni.
S. XXIII, similară cu S. XX; în m 2,65-3,20, la adincimea de 0,75 m,
o vatră îngrădită cu pietre; în m 3-4,30, la adîncimea de 0,80 m, un
nivel de lut uscat, avînd grosimea de 0,05 m.
S. XXIV, similară cu S. XX; în m 0,50-1,50, la adîncimea de 0,30 m,
o groapă cu pietre de rîu prinse în mortar (ca în S. XV); în m 4,50-6, la
adîncimea de 0,75-1 m, un strat de lut galben, gros de 0,05-0,20 m; în
m 7,70-8,50, la adîncimea de 0,75-0,90 m, un strat de lut ars, gros
de 0,05-0,10 m; în m 41,75-44, la adîncimea de 0,70-0,75 m, un strat
de chirpic gros de 0,04-0,12 m, sub care se afla un rind de piatră de
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riu; în m 57-60, la adîncimea de 0,30-0,60 m, o lentilă de lut galben
în formă triunghiulară; în m 60,50-61,25, un rînd de pietre.
S. XXIX:
-- humus actual şi pămînt negru întors cu plugul, gros de 0,20o,40 m;
- humus antic, neg,ru, zgrunţuros, gros de 0,60-1 m, cu fragmente
ceramice din diferite epoci; în m 10-1:3, la adîncimea de 0,30 m, fragmente de ţigle, olane şi vase din lut, din epoca romană; în m 13,20-14,20,
tot la adîncimea de 0,50 m, un rînd de pietre; în m 19,60-20,30, o groapă (cu fund oval) plină cu nisip, adîncă de O, 77 m; în m 8-12 şi 15-25,
la adîncimea de 0,80-0,90 m, un nivel cu ceramică Coţofeni; în m
0,85-1,20 şi 27-28, la adîncimea de 0,-15-0,60 m şi respectiv 0,90 m,
două vetre cu feţuială de lut, cenuşă şi cărbune; în m 26-27, la adîncimea de 0,70 m, o altă groapă cu cenuşă.
S. XXX, similară cu S. XXIX; în m 0,80-1,20, la adîncimea de
l m, strat de chirpic cu bucăţi de c-ărbune, care coincide cu cel din S.
XXIX; în m 21-21,50, la adîncimea de 0,50 m, un rînd de pietre; în
m 22-24, pigmentaţie de chirpic; în m 28-29,10, la adîncimea de 0,60 m,
strat de chirpic; în m 28,75-31, la adîncimea de 0,60-0,70 m, pigmentaţie de chirpic cu cărbune; în m 31,75-33,05, la adîncimea de 0,65 m,
un strat de chirpic gros de 0,05-0,10 m; în m 25-32, la adîncimea de
0,90 m, nivel cu ceramică Coţofeni.
S. XXXI, similară cu S. XXIX; în m 4,5-6,5, la adîncimea de
0,40 m, pietre de rîu dintr-un cuptor datat cu ceramică de epocă prefeudală; în m 11-13,50 şi 14,60-15,50, la adîncimea de 0,20-0,45 m, un
rînd de pietre; în m 11,40-11,75, un strat de cărbune şi cenuşă (resturile
unei vetre); în m 21-27 şi 28-34, la adîncimea de 0,70-0,90 m, un
nivel cu ceramică Coţofeni.
S. XXXII, similară cu S. XXIX; în m 13-15, la adincimea de 0,500,75 rn, două-trei rînduri de piatră dintr-un cuptor datat cu ceramic-ă de
epocă prefeudală.

S. XXXIII, similară cu S. XXIX; în m 10-14, 26,60-29 şi 32,6035, la adîncimea de 0,20-0,40 m, un rînd de pietre; în m 34,75-35,20,
pigmentaţie de chirpic; în m 35,90-36,60 şi 38-40, la adîncimea de
1 m, un strat compact de cărbune, gros de 0,05-0,15 m.
S. XXXIV, similară cu S. XXIX; în m 2-4, la adîncimea de 0,400,50 m, două rînduri de pietre dintr-un cuptor datat cu ceramică prefeudală; în m 8-10 şi 23-24,50, pigmentaţie de chirpic; în m 22,75-23,60,
la adîncimea de 1,25 m, un strat de chirpic gros de 0,10-0,15 m; în m
8,50 (la adîncimea de 1,50 m) şi 32,50-33,50 (la adîncimea de 0,75 m),
un strat de cenuşă gros de 0,03 m; în m 27,25-27,75, un strat de cărbu
ne gros de 0,03-0,06 m.
In sectorul B am trasat în total trei secţiuni de cite 15 X 0,80 m, orientate ENE-VSV, paralele cu borna 12 (distanţa dintre bornă şi S. I,
ca şi cea dintre secţiuni, este de 15 m).
S t r a t i g r a f ia fiind aproape identică, dăm numai descrierea secţiunii I (fig. 6), aceasta fiind mai bogată în descoperiri arheologice:
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Fig. 6 - Profil : 1. Secţi unea I din sectorul n; 2. Planul casetelor 1-2: 1), humus actual
negru întors cu plugul ; 2). humus antic cu ceramică din ep oca rom an ă ; 3) , pă
mînt comp act brun-negricios cu puţină cer amică hallstattian ă şi eneolitică ; 4), sol v iu;
5), fragmente de ţigle şi olane; 6), ceramică lucrată la roat ă; 7), cerami că lucrată cu mina;
8), piatră ; 9), moned ă; 10), cute ; I l }. suprafaţă b ă t ătorit ă; 12), su prafaţ ă cu ţigle şi
olan e.

şi pămînt

humus actual şi p ămînt negru întors cu plugul gros de 0,200,30 m cu urme rare de cer a mi că (1);
humus antic de culoare br un-î nchi , gros de 0,30-0 ,60 m , cu
fragm ente ceramice din epoca romană (2) ; în m 3,10-5,60, un strat de
fragm ente de ţiglă şi olane care acopereau s uprafaţa s e cţiunii , continuîndu-se şi în casetele deschi e pe a mbele maluri;
- strat de p ămînt compact brun-negr icios, gros de 0,10- 0,20 m,
cu foarte pu ţine fragmente cerami ce hallstattiene şi eneolitice (3);
- sol viu (4).
In sectorul C am trasat cinci s ec ţ iuni (toate în anul 1969), de cite
10 X 0,80 m , paralele cu borna 12, ori entate ENE-VSV, la cîte 5 m una
de alta. Num ai în e cţi unile I ş i II am gă sit cîteva fragme nte de cerami că romană luc rată la roată şi altele lucrate cu mîna, atipice. Lipsa
materialului arheologic în celelalte s e cţiuni arată că în a ceas tă p arte nu
a u exi tat aş e zări um ane în antichitate ş i că puţinele fragmente cera mice
ieşite la i v e ală au ajuns aici întîm p lător.
*
Pîn ă în prezent au fost publicate: necropola avară (în ActaMN, XIV,
1977, p. 269-294), materialele din epoca prefeudală (în ActaMN, XV,
1978, p. 263-286) şi materialul dacic şi roman (în Apulum, XVII , sub
tipar), urmînd să se publice în continuare materialele eneolitice, din epoca bronzului şi cele hallstattiene.
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DIE ARCHĂOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN VON CICAU
(Z usammenf ass ung)
Der vorliegende Artikel umfast eincn geschichtlichen Ri..ickblick der archă
ologischen Forschungen auf der Terrasse „Sălişte" im Dorfe Cicău, Kreis Alba,
ebenso die Beschreibung der Ausgrabungen und die Stratigraphie der Sektionen
die in den Jahren 1969-1973 hier ausgefi..ihrt wurden.
Es gibt die folgenden Kulturschichten (von untern nach oben): Coţofeni,
Bronzezeit, Hallstattzeit, dakische-, rămische- und vălkerwanderungszeitliche Periode und fri..ihes Mittelalter.
Bezi..iglich der hiesigen Entdeckungen ist Folgendes durchzusehen: Actes de la
XJie Conference lnternationale d' Etudes Classiques „Eirene", Cluj-Napoca, 2-7 Octobre 1972, Bucure!;iti-Amsterdam, 1975, S. 593-600; ActaMN, XIV, 1977, S. 269294; idem, XV, 1978, S. 263-286 und Apulum, XVII, 1979 (im Druck).
Das Material aus der eneolithischen Periode (Coţofeni-Kultur), aus dem Bronze- und Hallstattzeit werden spăter verăffentlichen.

