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COLOCVIUL NATIONAL
"DACIA ÎN TIMPUL LUI TRAIAN"
(Cluj-Napoca, 29-30 mai 1992)
I

CERT AINS ASPECTS DE LA SITUATION POLITIQUE ET
DEMOGRAPHIQUE DE LA DACIE D'EST DANS LA PERIODE
DOMITIEN-TRAJAN.

La problematique des relations de Rome avec l'Etat geto-dace, avec Ies vilIes grecques ou avec Ies populations en migration dans la zone carpatho-dniesterienne dans Ies demieres decennies du Ier siecle n.e. et la premiere decennie
du n• siecle n.e. a capte depuis longtemps Ies efforts et la sagacite des historiens1.L'attraction pour la periode mentionnee est totalement justifiee si l'on a en
vue le fait que Ies evenements analyses ont un poids important dans la connaissance d'un periode historique particulierement dense: relations pacifiques, confrontations armees, la conquete et la colonisation romaine de certains territories
de l'espace est-carpathique succedee par des transformations structurales sur le
plan politique, economique et non en fin de compte ethno-culturelles. La presentation des actions de 1'Empire Romain dans cette zone a parfois precede et
d'autres fois est alle parallelement avec Ies notations qui reumssaient Ia description et la comprehension d'une phenomene essentiel: fa romanisation.
Dans la politique des flaviens et de Trajan on peut retrouver des elements
des principes qui ont gouveme la politique de Rome vis-a-vis des villes grecgues nord-ouest pontiques, surtout comme ces principes ont ete pratiques apres
Ies confrontations avec Mithridate Eupator; Ies intentions de Cesar vis-a- vis de
cette zone; le programme d' Auguste partiellement realise et non en fin de compte des actions de ce quinquennium en or de Neron accomplies par Plautius Silvanus Aelianus2•
Le terme Dacie d'Est a dans ce contexte une acception premierement spatiale. Nous avons en vue le territoire ouestique carpatho-dniestrien de l'espace gete
qui comprend tant des territoires qui ont appartenu que d'autres, qui n'ont pas
€te integres dans le royaume de Decebal, comme Tyras, viile qui, durant presq_ue
un millenaire, est etroitement liee aux evolutions du monde geto-dace ou daco-romain de la zone.
L' espace gete carpatho-dniesterien a une certaine specificite determinee par
la presence et l'importante irradiation hellenique et helfenistique; par l'ancienne
domination politique bastame sur une large zone, par la place q_u'il avait et qu'il
pouvait acquerir dans Ies plans de Rome. Considere de ce dem1er point de vue,
Ie territoire carpatho-dniesterien s'inscrirait dans une premiere comme un prolongement de la zone d'occul?ation, dependance ou influence romaine, qui
s' etendait de la Transcaucasie a Chersonessus, Olbia et Tyras vers le Danuoe,
fleuve considere initialement limes ideal de l'Empire Romain occupant aussi un corridor transdanubien par lequel on faisait la jonction avec la Dacie.
Sans devenir plus aisee par une restriction de I' aire geographique et de la
duree, l'investigahon proposee perd bon nombre des sources litteraises et epigraphiques utiles a l'illustration du tout, dans quelques-unes s'inscrivant rien que
par alfusion ou a grande probabilite.
·
1 D.M. Pippidi, Din istoria Dourogei, I, Bucarest, 1965, p. 288 el suiv.; idem, Parerga, Bucarest, 1984, p. 22-

2.St H~Daicoviciu, Dacia de la Burebis/JJ la cucerirm rOffllJn4, Cluj, 1972, p. 275-329.
R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, IL Bucarest, 1968,_p. 55-59; L Conceva, La politique de Rome dans Ies territoire
du Bas-Danubed l'q,oqued'Auguste (31 av.n.e. -14 n.e.), Etudes balcanique, 3, 1991, p. 92--104.
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SILVIU SANIE

De la longue liste de ceux qui ont consacre des etudes substantielles au
probleme de la fresence romaine et des populations de I' espace nord-ouest pontique en ienera ou de la zone de la Dac1e d'Est on doit rapP,eler: M. Rostovţev3,
P.O. Kanşcovsij4, V.V. Kropotkin5, E.A. Rikrnan6, V.I. Grosu 7 en exclusivite gour
I' espace de I' est du Prut et Paul Nicorescu8, Radu Vulpe 9, Nicolae Gostar , H.
Daicoviciu11, D. Protase 12 et I.Glodariu13.

.

.

.

En dehors des fouilles archeologiques systematiques dans le territoire est-carpathique, on a effectue des recherches de surface14 fructueuses, qui ont eu comrne
resultat â signaler e~ement 164 etablissements geto-daces de Laiene et Ies 1-er et
li-e siecles n. â. Ap~s la verification des materiaux qui ont constitue le fondement
pour etablir la chronologie, apres l' exclusion des decouvertes qui pouvaient appartenir â certains complexes isoles (parties de depots, tresors, tombeaux isoles) if y a
43 etablissements avec une chrono1ogie sure dans Ies limites mentionnees.
Les cites et Ies etablissements geto-daces ne sont P,as repandus uniformement sur le territoire de la Dade d'Est. Les presentes reflexions ont en vue uniquement ceux qui continuent leur existence au moins dans la deuxieme moitie
du Ier siecle n.e.
I. Un premier groupe important est forme par ceux de la zone de montagne
et de sous-montagne: Piatra Neamţ - Bitca Doamnei, Piatra Neamţ - Cozia, Piatra tioimului (dep de Neamţ), Titelca Tiseşti - Tg. Ocna15 et Moineşti (dep. de Bacău) 6 • L' organisation de I' espace interieur de la cite, I' amenagement des
terrasses, la disposition des haoitations, le sanctuaire, Ies elements de fortification qu' on peut remarquer â Bîtca Doamnei par exemple, ou I' on a entrepris des
fouilles p[us longtemps, trouvent des ressemblances dans Ies cites daces intracarpathiques.
II. Le deuxieme groupe important est regresente par Ies cites et les etablissements du bord de Siret: Brad (comm. Negri) 7 et Răcătău (comm. Horgeşti) 18, Ies

3 M.I. Rostovlev, Voennaja okkupatija Olivii rimljanami, lAK, 58, 1915, p. 1-16; idem, Skythien und der Bosporus,
Berlin, 1931.
4P.O. Karişkovsij, 1.8. Klejman, Drevnij gorod Tira, Kiev, 1985.
: V.V. Kropotkin, Rimskit imporlnie izdelija v vostocrwi Evrope (II ti.do n.e. - V v.n.e.), Moscou 1970.
E.A. Rikman, Etniceslmja istorija naselenija Podni!slrovija i prilegaiuşcego Podunavija v peroinh ve/cQh naşei eri,

Chişinău,

Moscorv.t~·rosu, Hrorwlogija pamijatnikov sarmatskoi kulturi Dni!slrovsko-prutskogo mejdurecija,
1990.
P. Nicorescu, Garnizoana roman4 în sudul Basaralnei, ARMSI, S.lll, T.XI, mem. 16, 1937, p. 1-9 (217-225);
idem, 6) inscripţie a fmptfratului Traian g4sil4 la Cetatea Alb4, ARMSI, S. III, T. XXVI, 1944, p. 1-10 (499--510).
/: Vulpe, Studia Thracologica, Bucarest, 1976, pp. 124-150.
1
N. Gostar, Cet4ţi dacice din Moldova, Buca rest, 1%5; idem, L'armee romain dans Ies guerres daces de Trajan
(101-Jp2, 105--106), Dacia, N.S., XXVIII, 1979, p. 115--122.
H. Daicoviciu, op. cit.
12 D.
Protase Problema continuittI/ii fn Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bulcarest, 1966.
13 I.Glodariu Rida/ii comerciale ale Daciei cu lumea elenistic4 şi roman4, Cluj, 1972, p. 275---329;
idem. fr._ Gelnetsumfang des D«ebal-Reiches, 32, 1, 1989, p. 1-22.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovila, Em. Zaharia, Aşez4ri din Moldova. De la paleolitic pîn4 în secolul al XV1IIlea, Bucarest, 1970; Al. Păunescu, P. Sadurschi, V. Chirica, Repertoriul arhtologic al jude/ului Botoşani, Bucarest, 1976;
G. Coman, Statornicie şi continui/alt. Repertoriul arhtologic al judeţului Vaslui, Bucarest, 1980; V.Chirica, M.Tanasachi,
RepertorJul arheologic al judeţului Iaşi, I, laşi, 1984; II, 1985
1 Pour Ies cites de la zone de montagne et de sous-montagne, d. N.Gostar, Cetiţi..., p. 9-29.
16 V.Căpitanu, V.Ursachi, CetatetJ dacic4 dt la Moineşti, Carpica, XVIII-XIX, Bacău, 1986-1987, p. 53-70.
17 V.Ursachi, Cetatm dacici dt la Brad, Traco-Dacica, VIII, 1-2, 1987, p. 100-126.

18 V.Căpitanu, Principalele rezultate ale s4ptflun1or arheologice tn aşezarea geto-dacici de la R4clt,Iu (jud. Bac4u),
Carpica, VIII, Bacău, 1976, p. 49-120; idem. Figurinl! antropomorfe geto-dacice descoperite la R4clt,Ju (com. Horgeşti, jud.
Baciu), Carpica, XV, Bacău, 1983, p. 141-152; idem, Fibule de tip La leni! dtscoperite în aşezarea dt tip "dava" de la Rt1c4tău, com. Horgeşti,jud. Bac4u, Carpica, XVI, Bacău, 1984, p. 61-84.
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deux du dep. de Bacău, Poiana (comm. Nicoreşti, dep. de Galaţi)1 9 , Barboşi-Galaţi20
Fitioneşti, Ies deux du
dep. de Vrancea et Orlovka (dep. d'lsmail, Ukraine) dans la direction de Barboşi sur la rive gauche du Prut.
· .
Quant a ce deuxieme groupe, on est impressionne, la ou ii y a eu encore des
minimes possibilites d'exploration, par la nchesse et la diversite des materiaux
des produits d'importation hellenistiques et romains decouverts. Les activites
commerciales et artisanales y occupaient une place de choix. On considere en
general que Ies cites et Ies etablissements des premiers deux groupes ont leur
commencement dans Ies 11•-rr siecles av.n.e. et la fin est situee a differentes dates au cours du Ier siecle et le debut du 11• siecle n.e. C' est cette derniere sequence
de leur existence q.ui s'inscrit comme objectif central de l'analyse.
m. Le troisieme groug; est forme d' etablissements du type de Dumbrava
(comm. Ciurea, dep. de Iaşi) , situes a l'est de Siret et dans l'espace nord de toute la
zone ca~atho-dniesterienne. Les zones de collines ou ils sont situes, la maniere de
distribution du territoire de I' etablissement, Ies types d'habitations et de complexes
de culte, la necropole placee d'habitude tout pres de l'etablissement, Ies elements
ethno-culturels aliogenes bien documentes etc. contribuent a la fois a la distinction
des autres groupes. Ce sont des etablissements qui datent des ier et n• siecles n.e.
Pour une zone etendue est-carpathique on peut constater un manque de documentation de l'habitation durant presque deux siecles. Une partie cfe ce territoire coincide avec celui situe dans Ies nr-Ier siecles sous domination politique
bastarne24 et on peut ajouter a cette cause la place dans la voie des m1~ations
periodiques. Certaines hesitations dans la datation de la fin des agglomerations
geto-daces des 11•-1er siecles av.n.e. ainsi que l'etablissement non fonde de la
chronologie des autres dans la deuxieme et non pas dans la premiere moitie du
11• siecle n.e. ont contribue a l'amplification des d1mensions reelles de ce hiatus.
IV. Dans l'espace pruto-dniesterien, entre Ies Ier siecle av.n.e. et le Ier siecle
n.e., ~aduellement, surtout depuis la deuxieme moitie du ier siecle n.e. dans le
reste du territoire moldave se fait sentir la presence sarmate. La continuation
systematique des recherches de Gh.Bichir, E.A.Rikman etc. par V.I.Grosu s'est
solde par une synthese admisible concernant la chronologie des monuments de
la culture sarmate dans l'espace mentionne 25 • Ce qui s'1mpose a etre accepte,
c'est le renoncement a l'assertion que dans la Valachie et la Moldavie la plupart
des Sarmates ont penetre a la fin du 11• siecle et la premiere moitie du nr siecle
sous la pression de Goths 26 • Dans des informations litteraires antiques, d'abord

a cote de Cîndeşti21 (comm. Dumbrava) et Mînăstioara22-

19
Parmi Ie nombre impressionnable des oeuvres sur Ies recherches archeologiques el Ies materiaux rares nous mentionon: R. Vulpe, Ec. Vulpe, Les fouilles de Poiana: campagne 1927, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 253---351;
RVulpe, Raport preliminar asupra activit4ţii şantierului arheologic Poiana-Tecuci, 1950, SCIV, II, 1, 1951, p. 177-216;

B.Mitrea, Descoperirile de monede romane din aşezarea geto-dacictf de la Poiana şi importanţa lor istoric4, SC/V, 9, 1-4,
1957, p. 165-182; R.Vulpe, I.a civilisation dace el ses probleme d la lumitre des dernitres fouilles de Poiana, en Basse Moldavie, Dacia, N.S., I, 1957, p. 165-178; S.Trodor, M.Nicu, S.Ţau, Tezaurul de monede callatiene descoperii la PoiaM, jud.
Galaţi,l31raco-Dacica, VII, 1-2, 1987, p. 133---138.
N.Gostar, Cettfţi ... , p. 29-33; S.Sanie, ultfţuia geto-daciclf de la Barboşi (1), ArhMold, XI, 1987, p. 103---111;
idem. fft4ţuia ..., (II), ArhMold, XII, 1988, p. 53---103; S.Sanie, Ş.Sanie, ut4ţuia ... (III), ArhMold, XIV, 1991, p. 45-55.
A.Florescu, M.Florescu, Aspecte ale civiliza/iei traco-getice în zona de curburtf a Carpaţilor rlfslfrileni, Studia anti-

qua et tyfhaeologica, I, 1983, p. 73---93.
N.Gostar, Aliobrir, l.atomus, 26, 1967, p. 987-999; R.D. Bondari, Arheologiceskie raskopki u.s. OrlovkJJ (1968
g.),Al(b Kiev, 1971, p. 66--70.
S. Sanie, Ş. Sanie, Cercetlfrile arheologice de la Dumbr= (com. Ciurea, jud. laşi), Cercet4ri istorice, IV, 1973. p. 61-92.
~ M.Babeş, Dacii şi Bastamii, Memoria Antiquitatis, II, 1970, p. 228.
V.I.Grosu, op. cit.
26 Gh.Bichir, Les sarmates au Ba:.-Danube, Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 193. Synthetisateur des sources litteraires et
arcMologiques concemant Ia presence sarmatique dans I' espace Getique Gh.Bichir n' a pas neglijee aussi Ies aspects
des relations geto-sarmatique plus anciene, d. Relaţiile dintre sarmaţi şi geto-daci pinlf la sfirşitul secolului 1e.n., SC/VA,
27, 2, 1976, p. 203---214, mais ii Ies place exclusivement dans la sphere des relations d'exchange.
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chez Ovide, on mentionnait la presence des Sarmates a cote des Getes dans I' espace
de la Scythie Mineure27• La confinnation archeologique deces informations est pour
l'instant en retard. D'ailleurs ii y a encore des difficultes majeures dans Ies tentatives
d'iHustrer l'habitation gete dans Ies I"' siecle av.n.e. - I"' s1ecle n.e. sur une gr~de
partie du territoire de la Dobroudja malgre Ies progres des recherches recente~.
Les decouvertes de la majorite des cites et ăes etablissements geto-daces de
la Dade d'Est attestent I'existence de certains vestiges de cultu re materie He et
spirituelle sarmate qui ne peuvent etre mis uniquement sur le compte des importations29. Dans Ies agglomerations du IW groupe Ies elements de culture sarmate detiennent une place notable. Les Sarmates ont detenu un râle parculier
dans la diffusion de certains elements de culture helleniques et romains.
V. Enfin, au liman du Dniester, la viile Tyras, situee sur le trajet du systeme
de routes romaines sur terre et a l'approche des itineraires fluviaux et maritimes,
a ete incluse dans les frontieres de fEmpire Romain apres Ies actions dans la zone de Tibere Plautius Silvanus Aelianus. De toute fa~on, a partir de l'annee 56
n.e. commence le compte des annees d'une nouvelle ere dans l'histoire de l'ancienne colonie milesienne qui connîtra encore deux siecles de prosperite. Les troupes qui ont sejoume plus longtemps a Tyras ont ete vexillationes des legions: I
Italica, la V" Macedonica, la Xf'Claudia et d'autres formations auxiliaires connues dans l'armee de la Mesie et ensuite de la Mesie Inferieure30 • La lecture erronee
d'une tuile a conduita l'affirmation que Ies trouEes de Leg I Minervia aussi se seraient trouvees au sud de la Moldavie et a Tyras .
Les fouilles archeologiques, synthetisees periodiquement32, devoilent une
vie commerciale et une activ1te artisanale a la mesure cfe la tradition, certains temoignages numismatiques et surtout epigraphiques illustrant Ies transformations ethno-culturelles de 1' epoque romame. Les epigraphes contiennent des
noms la~in~, grecs, hybrides (Iatins-grecs), sarmates, possiblement getes ou thraces en general.
Par l'inclusion de Tyras dans Ies limites de la province de Mesie commencent en fait la ere_paration et les preliminaires de la domination effective romaine dans le ternto1re moldave. 11 nous semble que Tyras reste pendant quelques
decennies une presence romaine singuliere, car Ies autres hab1tations importantes - a Orlovka et a Ismail ne sont pas anterieures a I' epoque de Trajan.
En passant a droite du Prut, i1 est necessaire d' etablir le plus exactement
possible la situation des cites et des etablissements geto-daces dans les demieres
âecennies du I"' siecle et Ies premieres du n• siecle n.e.
Les recherches archeologiques plus on moins anciennes realisees a Barboşi et
en dehors de I' amplification âu nombre des materiaux decouverts ont contribue a
l' etablissement de la stratigraphie de la cita delie et ont foumi des donnees supplementaires pour le demier niveau d'habitation dace (03) 33• Le professeur N.Gostar
considerait que, dans l'hypothese ou la plus recente monnaie datait du temps de
Neron, la citadelle a pris fin comme suite des actions de Plautius Aelianus34 •
27 Ovidiu, Tristia, III, 3, 6; IV, 1, 94; V, 7, 12, 13, 58; idem, Epistulaeex Ponto, III, 2, 40.
28
M.lrimia, N.Conovid, Aşezarea getică fortificata de la Satu Nou "Valea lui Voicu· (com. Oltina, jud. Constanla),
dans ~ aco-Dacica, X. 1-2, p. 11~154.
9Cf. Les d~couvertes de Barboşi, Poiana, R.Acătău, Brad, Bîtca Doamnei etc.
30 S.D. I<rijilkii, I.B. I<leiman, Anticnaja Tira i srednovekovi Belgorod, Kiev, 1979, p. 33, fig. 13; P.O. Karişcovski,
I.B. I<l~an, Drevnii gorod Tira, Kiev, 1985, p. 94--96; 98---101.
N.Gostar, l.Lgio I Minerva tn estul Daciei, AUi, S.Ill, T. XI, 1965, p. 3-6. Nouvelle lecture donntt par S.Sanie, Civilizaţia roman4 la est de Carpali şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II t.e.n. -11 e.,1.), laşi, 1981, p. 89. Information donntt de G.Ava.kian de N.Gostar, op.cit., p. 3, n. 46, pour la pn!sence l.Lgin X Gemina n'a pas ~li confirm~
par Ies ~kouvertes des demi~res dkennies.
3
/.O.Karişcovski, I.B.I<leiman, op.cit.
S.Sanie, Cd4ţuia. .. (I), ArhMold, XI, 1987, p. 10~109.
34 N.Gostar, Cetllţi... , p. 35.
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La decouverte et la datation correspondantes de certaines materiaux, a savoir: la fibule de type norico-pannonique type A-236c dans la classification de
J.Garbsch, datee a- f' aide des monnaies de -Oomitien a Trajan35, certains types
d'amphores36, 'amphore a estampille CCF37 et aussi Ies monnaies de l'epoque de
Vespasien et Dom1tien38 imposent la modification de l'assertion que l'agglomeration a pris fin au temps de Neron.
La decouverte de certaines parties d'habitation dace sur le cote Nord-Est du
vallum de la citadelle indique le fait que Ies travaux de fortification de celle-ci
n' etaient plus fonctionelles a cette epoque.
.
D' ailleurs la piu part de ceux qui supposent que la fin de la citadelle getodace ait eu lieu au temps de Neron admettent 9.ue Ies premiers vestiges d'nabitation romaine ne sont pas anterieurs a I' epoque de Trajan, constatation
reconfirmee durant Ies recnerches archeoloşiques. Si la citadelle dace de Barboşi
n' a pas ete attachee a la province Mesie lnferieure pendant la septieme decennie
d'autant moins ou pourrait soutenir que cet evenement s'est deroule dans des
etablissements situ€s plus au nord au fii du Siret.
A Poiana, apres le niveau a monnaies de Vespasien, ii y a, avant la fin de
I' etablissement, un autre niveau sans monnaies39• La duree de ce niveau est evidement difficile a etablir. Le professeur Radu Vulpe avait adhere a l'hypothese
que le Sud de la Moldavie est autre effectivement sous la domination romaine
conformement aux prevision de la yaix entre Domitien et Decebal40 • En laissent
de cote Ies commentaires sur le denigrement de I' empereur, en conflit permanent avec le Senat, donc egalement avec Ies historiens d' origine aristocratique,
Ies assertions de Radu Vulpe se fondaient sur la datation du plus important document avec la mention sure de quelques localites de la Dade d'Est. Pridianum
Hunt qui enregistrait la dispersion de I' effectif du cohors I Hispanorum veterana
quingenaria (equitata) dans I' espace nord danubien de la Mesie lnferieure mentionne.
pirob[o)ridavae in praesidio
buridavae in vexilla[t]ione
trans danuvium in expeditionem41 •
II aurait fallu etablir sur la base du texte entier quel est le moment ou la cohors a stationne a Piroboridava et Buridava dans Ies limites chronologiques des
annee 98--117. R.Vulpe pror.osait la datation du document en 98--99 et Jocalisait Piroboridava a Poiana. L identification J'roposee ii y a plus de six decennies
n' a pas acquiert de nouveaux arguments. Cette domination du Sud avant la premiere p1-1erre de Trajan cree d'ailleurs des difficultes dans le developpement d'un
autre 'scenario" vraisemblable propose par R.Vulpe en liaison avec le combat dans
I' espace de 1a Dobroudja, ou Ies Daces de la Dade de l'Est ont joue un role tres important. Le professeur N.Gostar a prop<?se la Iocalisation de Piroboridava 42 â Barboşi. Apres 101-102 n.e., a Barboşi ex1stait deja un a:zstellum en terre. H.Daicoviciu
estimait aussi comme insuffisamment fondee I hypothese de R.Vulpe43 •
: S.Sanie, Ş.Sanie, Cet4ţuia. .. Om, ArhMold, XIV, 1991, p. 46, pi. I/ 4.
Idem, Cet4ţuia. .. (IV), ArhMold, XV, 1992, sous presse.
: S.Sanie, Civilimţill rom4n4..., p. 132. pi. 3/ 5.
S.Sanie, Ş.Sanie, Cet4ţuia. .. (Ill), p. 53--54.
39 R Vulpe, Les Qtes de la riue gaUCM du Bas-Danul1e et Ies Romains el LA Valachie et la Basse Moldavie sous le Romains, ~udill Thracologica, Bucarest, l:976, p. 124---150.
Idem, Din istoria Dobrogn, li, p. 74---75; C.C. Petolescu, R4zboiul dacic al împ4ratului Domitillnus, Thraco-Dacica, X, \-2. 1989, p. 160.
RO.Fink. Hunt's Pridillnum British Museum Papyn,s 2851, IRS, XLVlll, 1958, p. 102-116.
N.Gostar, l.T.Dragomir, Ş.Sanie, S.Sanie, Cllstellum-ul şi castrul roman de la Barboşi, Sesiunea de comunic4ri a
Muzeew de istorie, l, 1964, Bucarest, 1970, p. 423.
H.Daicoviciu, Dacia de la Burrbista... , p. 283, n. 12.
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L'inscription decouverte a Rasova44 qui mentionne le gouvernateur de la
Mesie lnferieure de 106, de toute fac;on entre 103---108 Lucius Fabius Faustinus
offre la suite optima du nom dont on gardait la lettre stin du r. 30 et implicitement la datation de cet important document. R.Syme avait avance l'hypothese
de la datation de pridianum en 105 n.e. 45 • Seule une inscription avec le nom de
l'etablissement pouvait trancher d'une maniere definitive la localisation de ces
davae mentionnees par Ptolemaios en dacie estique.
Les interessantes figurines a visa~es pour lesquelles R.Vulpe cherchait des
analo~es parmi Ies images du Trophee de Adamclisi46 s'inscrivent maintenant
panm Ies nombreuses representahons anthropomorphes de la plastique ietoaace avec son evolution deEuis le geometrisme a un naturalisme moins realise
du point de vue artistique 7• Des signs du type tamga sont connusegalement
dans la riche citadelle de Poiana, la seule cite est-carpathique cherchee ii y a plus
de six decennies48 •
Nous discuterons moins sur Ies citadelles de Brad et Răcătău, des davae qui,
par la richesse des decouvertes recentes, ont egale et dans certains domaines aepasse celles de Poiana. Les materiaux dates:_ fibules, amphores, des si~es de
type tamga appartiennent aussi demieres decennies du premier siecle n.e., quelques-uns s'y trouvent aussi dans le n• siecle. A Brad la demiere monnaie decouverte est du temps de Neron49 • Les etablissements situes dans Ia zone
montagneuse ont ete conquis pendant Ia n• guerre dace. N.Gostar a propose la
localisation en Dade estique de quelques evenements illustres sur la Colonne de
Trajan50 •
Dans Ies etablissements getes du m• groupe qui appartiennent au Ier-11• siecle n.e. on n'a pas de temoignages sur certaines interruptions dans l'habitation
pendant Ies guerres du temps de Domitien et de Trajan, ou d'une presence romaine dans fa zone. Le nombre des etablissements recherches ou de ceux pour
lesguels nous possedons certaines informations - nous avons en vue en premier lieu Ies constatations de Dumbrava (comm. Ciurea, dep. de Iaşi) 51 ne justifient
pas des conclusions definitives. L'inscription de Corintnus de C.Caelius Martialis52 qui mentionnent dans sa partie finale: secunda expeditione I qua universa Dacia devicta est" a exprime une realite politique dont le developpement et la
transcription pratique n' est pas aussi faciliment reconstituee. La getisme de la
culture âe ces etablissements et necropole ne peut etre conteste indiferemment
des noms selon certains points importants - devenus des agglomeration
eponymes comme Ies cultures des epoques primitives.
De toute fac;on s'imposent: la recherche deces etablissements, une datation
dans Ies limites plus restreintes des premiers niveaux des etablissements dacocarpiques, actions par lesquelles seront faites des clarifications.
Le tableau de la Dade d'Est apres Ies guerres daco-romaines serait le suivant:
44 A.!Udulescu, M.Bărbulescu, De nouveau sur Ies 1/gats de Trajan en M~ie lnflrieure entre 103 el 108 de n.l., DaXXV, 1981, p. 355-358.
R.Syme, The first Garrison of Trajan's Dacia, l.Jlureae Aquincenses, Budapest, 1938, pp. 267 (= Danubian Papers,
Bu~, 1968, pp. 122-134. Pour datation d.p. 133).
R.Vulpe, Figurinele magice de la Poiana, Analele Dobrogei, XII, 1931, p. 257-262.
47
S.Sanie, Plastica şi unele aspecte ole cultelor şi credinţelor geto-dacice, Studii dacice (ed. H.Daicovidu), Cluj-Napoca, 1~1, p. 180.
Cf.C.Beldiman, Semne de lip tamga din Dacia preromană, Throco-Dadca, XI, 1-2, 1990, p. 139-151.
49
V.Ursachi, V.Mihăilescu-Birliba, Descoperirile de monede din oşaarm dacia1 de la Brad, ArhMold, XV, 1992, sous pr~. La ~rie des monnaies Jisiblement se fini avec N~ron.
N.Gostar, Cetd/ile dacice din Moldova şi cucerirea romană Io nordul Dundrii Je Jos, Apulum, V, 1963, p. 137149; idţf; Cetdţile dacice din Moldova şi cel de al doilm rdzboi dacic, Memoria Antiquitatis, I, 1969, p. 93--104.
S.Sanie, Ş.Sanie, Cercetările arheologice de la Dumbrava, loc. cit.
52 AnnEp, 1934, 2 (= A.Dob6, lnscriptiones ertra fines Pannonioe Dacioeque repertae ad res earundem provinciarum
pertinenles, Budapest, 1975, p. 156, no. 811).
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Tyras reste toujours une ville romaine florissante avec une importance militaire
et economique particuliere. Les inscriptions datees dans Ies lirnites plus restreintes,
donc surement appartenant a I' epc><IUe de Trajan ont un caractere militaire. Le rommandant de la garnison Marcus Ennius Illadianus est celui qui s' occupe de la
construction d'un bâtirnent quand il etait le gouvemateur de fa Mesie lnferieure
Quintus Pompeius Falco (11~117 ne.)53 • 0n a decouvert aussi des inscriptions
plus modestes qui illustrent encore des aspects de demographie de l'andenne colonie milesienne, des noms romains Rufus, Cocceius, Valens, Aelius Ludus, Valerius
ou hybride Tiberius Claudius Anthistenes, des noms sannates etc5".
Sur le littoral danubien a Ismail et ensuite a Orlovka ont ete amenages des routes, des castres, des gamisons pour Ies troupes de I' annee de la Mesie Inferieure.
La citadelle dace de Barboşi a ete conquise durant la premiere guerre en lol n.e.
L'importance de la zone des environs de Slret et du Danube, point essentiel de liaison fluviale avec Ies regions de "Barbaricum", a determine l'amenagement de castella yremierement en terre au sud-ouest du territoire actuel de la viile de Galaţi. Les
decouvertes recentes plus importances sont de la zone Micro (quartier Danube route Brăila) sur l'amplacement du Combinat Siderurgique55•
Si Ies amenagements militaires sont pour la piu part de I' epoque de Trajan,
l'inscription de 112 n.e. avec le nom de P.Calpumius Nfacer Caulius Rufus mentionnait tres probablement la construction du castrum56, dans I' etablissement civil Ies Elus anciennes monnaies n'etant pas pour l'instant anterieures a
Hadrien 7• Les troupes Ies plus connues au commencement vexillationes de la le$.
I Italica, leg. V Maceâonica, cohors II Mattiacorum et classis Flavia Moesica 58 • Des decouvertes recentes ajoutent Ala I Pannoniorum conformement a L'estampille differente d'une tuile A, L et P en ligature avec E - Al(a)e P(annoniorum). Dans le
meme complexe situe a Sud-ouest de castcllum on a trouve des monnaies de
l'epoque de Trajan, un fragment ceramique terra sigillata avec "un combat de
gladiateurs" et un fragment d'un bol "millefiori" 59 •
Si la citadelle de Barboşi a ete conquise au commencement du li" siecle, nous estimons que Poiana aussi a pris fin toujours dans la premiere guerre. Les
materiaux romains ulterieurs appartiennent a la fin du 11• siecle. "Le castre" de
Poiana preconise par Vasile Pârvan 60 et a analyse par son disciple le plus devoue reste encore hypothetique.
A la fin deces notations sur la Dacie estique nous mentionnons que sur de
nombreuses pieces de ceramique et pierre decouvertes a Barboşi, Poiana, Dumbrava etc. on a remarque de petites inscriptions en majeure proportion avec une
ecriture grecque61 • Quelq_ues-unis prouvent aussi une presence sarmate plus ancien gu'on }'accepte en general, dont l'ampleur reste a etre etablie.
I:a problematique de l'utilisation de fecriture et la thematique de l'imagerie
a grande diversite (homme de differents âies et categories sociales, scenes de
combat, paysages etc.) feront l'objet d'une etude separee qu'va contribuer a l'illustration du fait que dans la Dade estique etaient bien connues et repandues
l'ecriture et l'image au moment de la penetration dans la sphere d'influence de
l'Empire Romain.
SILVIU SANIE
: Cf. ~.Nicorescu, O inscripţie... , p. 4 (504).
.
.
.
.
E.D1ehl, Tyras, RE, XIVl, Stuttgart, 1942, col. 1862; P.O.I<anscovski, 1.8.Klerman, op.al., p. 112-114.
: M.Brudiu, Un castellum roman~! la ~oiaţi şi semnificaţia lui, Danubius, X, Gaiali 1980, p. 59-72.
CIL, III. m; ISM, V, 292; 5.Sanie, Crvll1zaţ1a roman4..., p. 1!4--85.
57 Idemp. 78
: N.Gostar, Unit4ţile militare din castel/um-ul roman de la Barboşi, Danubius, I. Gala li, 1%7, p. 107-113 ..
S.Sanie, Les fo!4illes archtologiques de 1989. Les materiaux inedit
60 V.Pârvan, Castr11I de la PoianD şi drumul roman prin Moldova de Jos, ARMSI, XXXVI, 1913, p. 1-38 (94---150) ..
61 S. Sanie, Scriere şi imagologie în rrn!diu geto-dacic. Manuscris.
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A I' an 98, quand Trajan prit le pouvoir a Rome, la Dade representait non seulement le principal adversaire de l'Empire Romain d'Europe, mais aussi le
royaume barbare aont la civilisation etait fa plus avancee parm1 Ies territoires du
continent situes en dehors des frontieres du monde romam. Comme de bien entendu, les manifestations d' exception de cette civilisation etaient concentrees
surtout dans le centre politique et culturel-religieux du pays, dans la capitale de
Decebale, Sarmize~etusa, et âans la zone avoismante. A commencer de "Burebista, c' est la que la vie economique etait la plus intense, c' est la '\ue sont developpes Ies centres d'habitat les plus importants et florissants et c est egalement la
qu' ont ete edifies Ies monuments d' architecture civile, militai re et religieuse les
plus nombreux et Ies plus imposants1.
A la veille des confrontations decisives avec l'Empire Romain, la capitale
des rois daces etait le plus grand centre de la metallurgie du fer de l'Europe barbare, ou fonctionnaient des installations de reduction du minerai et des forges.
D' autres produisaient de la ceramique, y compris la categorie peinte de motifs
geometriques floraux et zoomorphes, des bronzes, de la verrerie, une foule d' objets d'usage 9uotidien. C'est egalement la que fonctionnait l'atelier monetaire de
la capitale recemment decouvert, ou I' on battait monnaie qui copiaient fidelement les deniers romains republicains et imperiaux2, et qu' activa1ent des tailleurs de pierre, des charpentiers et des architectes competents.
Les edifices de Sarmizegetusa, eriges tous sur cfes terrasses anthropogenes,
s'alignaient sur pres de 6 km en recouvrant le versant sud et la crete du pied du
mont Muncelul connu dans la litterature de specialite sous le nom de Dealul
Grădiştii. Les constructions civiles, les habitations, certaines a eta$e, les attenances, Ies ateliers, etc. etaient groupes dans deux quartiers situes a I ouest et a I' est.
Entre eux s' elevaient Ies murailfes de la cite et les sanctuaires, ces demiers groupes dans la zone sacree. L' etablissement etait parcouru de chemins paves, certams d' entre eux avec des dalles en calcaire fac;onne, de conduits en terre cuite
destines au trans_port de l'eau potable et de canaux de drainaP.e. L'activite constructive, y compns dans la zone sacree, s' est poursuivie jusqu a la veille de la deuxieme guerre contre Trajan.
De par ses fonctions economiques, le chiffre de sa population (4 a 5 miile
habitants), la systematisation et les preoccupations edilitaires evidentes ainsi
que par sa qualite de centre culturel-religieux, Sarmizegetusa peut etre induse
dans la cate~orie des villes antiques.
Ses fort1fications etaient cependant modestes par comparaison au nombre
des constructions civiles et religieuses et surtout a celui de la population. Elles
consistaient en quelgues tours de guet, emplacees dans les quartiers civils, un
vallum en terre eleve seulement a la veille de la deuxieme guerre contre Trajan,
a l' ouest de la citadelle, une palissade sur le cote meridional de la citadelle et la
citadelle dont Ies murailles cernaient seulement le mamelom a la cote 1000. La
1 La presentation la plus recente de la zone chez I. Glodariu, E. laroslavschi, A. Rusu, Cettfţi şi aşez4ri dacice fn
Munţii Ortfştiei, Bucureşti, 1988. Egalement une pn!sentation d'ensemble, mais ~labortt en 1984, chez H. Daicoviciu
- Şt. Ferenczl -1. Glodariu, Cettfţi şi aşez4ri dacice fn sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1989, p. 174---217.

2
I. Glodariu, E. Iaroslavschl, A. Rusu, Die Munzsttftte von Sarmiugetusa Regia, EphtmNap, II, 1992, (p. 57~,
Abb. 4---5).
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Plan de la fortification de Sarmizegetusa Regia: l. muraille dacique; 2. muraille romaine; 3. vallum romain;
4. constructions romaines.
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superficie depassait de peu un hectare et dix ares. II s'y ajoutait une tour adossee

a la XI-e terrasse. Tout comme dans Ies autres citadelles daciques, celle de Sarmi-

zegetusa n'avait pas sa source permanente d'eau. La source au debit negligeable, qui alimentait la citeme emplacee entre la palissade et la muraille âu cote
sud, etait incapable d'assurer de l'eau potable aux defenseurs de la citadelle. 11
est aussi a souligner qu'a l'interieur dela citadelle il n'a ete decouvert que quelques baraques en bois.
Toutes ces constatations d'ordre archeologique portent a croire que la citadelle de Sarmizegetusa, a l'instar d'autres citadelles, n'en etait pas une de refuge
pour la population civile. En outre, vu Ies elements de fortification dont elle etait
âotee, elle s'avere etre peu apte a la resistance, moins que d'autres citadelles de
la zone, lesquelles etaient destinees a barrer l'acces vers elle. Du point de vue
militaire, Ies fortifications de la capitale sont nettement inferieures a celles de
Costeşti-Cetăţuie et Blidaru, Luncani-Piatra Roşie, Cioclovina, pour ne mentionner que celles qui ont ete investiguees integralement ou en parhe.
Sans entrer dans le detail des hostilites de la guerre des annees 101-102, ii est
a mentionner seulement que ce n' est pas alors que Sannizegetusa a ete conquise.
Mais Ies troupes romaines etaient arrivees a sa proximite, ter que le demontre l'incendie qui a devore I' etablissement de Feţele Albe, situes a proXImite3•
Longuement discutee dans la litterature de specialite a ete l'information
existant chez Cassius Dio et portant sur l'armee laissee par Trajan a Sarmizegetusa apres la conclusion de Ia paix avec Decebale4. Tous Ies auteurs modemes
sont d'accord pour admettre que la IV-e legion Flavia felix est restee en Dade
ou, plus precisement, dans Ies territoires occupes par Ies Romains au terme de la
premiere guerre 5• Neanmoins, en ce qui concerne la presence a Sarmizegetusa
â'un detachement de cette legion immediatement apres la paix de l'an 102, Ies
opinions des historiens modernes sont divergentes. D' aucuns soutiennent que
l'auteur antique a en vue la future capitale de la Dade romaine, par consequent
celle qui existait au temps ou il redigeait son oeuvre, et que, cela etant, le detachement de la IV-e legion Flavia felix a stationne dans la capitale des Daces seulement a commencer de l'an 1066; Ies autres, au contraire, soutiennent
I' occupation de la Sarmizegetusa dacique par quelques formations des legions
partiapantes a la premiere guerre dacique des ce moment7.
La demiere o_pinion a ete emise apres la decouverte dans la muraille de la
fortification romame de deux blocs de calcaire, l'un portant l'inscription LeJ?(io)
II Ad(utrix) I p(ia) f(idelis) 8 et I' autre avec l'inscription Vex(illatio) I leg(ionis) YI I
Ferr(atae)9. Ces inscriptions venaient s'ajouter a trois autres deja connues avec
leg(io) IV F(lavia) f(elix), dans l'une d'elles Ies lettres etant representees par des
armes daciques, des pieces sculpturales et d'autre nature, de Iacture romaine, et
des constructions romaines 10• Enfin, Ies defenseurs des deux opinions sont una3 H. Daicoviciu -

465-4~.

I. Glodariu, Consideraţii asupra cronologiei 11şez,trii de la Fetele Albe, AclaMN, VI, 1969, p.

Cassius Dio, LXVIII, 9, 7.
5 Nous renvoyons seulement l RHterling, dans RE, XII, col. 1544; C. Daicoviciu, f.,JJ Tr11nsylV11nie dans /'anliquitl, 1938, p. 37; M. Macrea, Urme romane în regiunea cettltilor dace din Mun/ii Hunedoarei, Sargetia, II, 1941, p. 142-143; I. Glodariu, l..egio W Flavia felix Cn Dacia, ActaMN, III, 1966, p. 429--435 (= ugio IV Flavia felix el la Daâe, Acta of
the fifth Epigraphic Congress, Cambridge, 1967, p. 327-336); D. Prolase, ugiunea l11 Flavia la nordul Dunării şi apartenen/a ţmatul~i şi <;J(teriiei de vest la P~ovincia Dacia, AclaMN, N, 1967, p. 4?~- . . .
C. DaicoV1au, uzTransylvame... , M. 1945, p. 92; M. Macrea, loc. cil.; C. Da1cov1au el coli., SCIV, II, 1, 1951, p.
103; C.f?aicovidu, SCW, N, 3---4, 1953, p. 548.
I. I. Russu, Oct. Floca, V. Wollmann, Inscripţiile Daciei romane, 111/3, 1984, p. 265
8 Idem, op. cit., p. 267, no. 268..
~Jdem, op. cit., p. 270, no. 270
Toutes dkouvertes jusqu'en 1964 y compris chez I. Glodariu, Sarmizegrtusa dacictI Cn timpul sltlpinirii romane, AclaMN, II, 1965, p. 119---133.
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nimes â admettre qu'â Sarmize~etusa etait stationne un detachement de la IV-e
legion Flavia felix durant la penode allant de I' an 106 a la fin du regne de Trajan,
quand la le&ion a ete retiree de Dacie. Mais tous Ies indices dont on dispose au
terme des verifications faites â Sarmizegetusa entre 1985 et 1992 et sur lesquelles
nous reviendrons, confirment une autre hypothese, formulee encore au temps
ou I' on ne savait encore que peu de choses sur la capitale de la Dacie libre, â savoir celle qu'il y avait stationne un detachement de fa IV-e legion Flavia felix apres la premiere guerre, mais seulement jusqu' â ce que Decebale ait accede a
satisfaire une autre condition de la paix qui venait d' etre signee, celle notamment de demanteler la fortification 11; ce n'est qu'apres cela que le detachement a

ete retire 12 •

D' ailleurs, ii n' est pas imaginable que Ies Daces aient procede a la refection
de la citadelle avant que n' eclate la deuxieme guerre, en presence de troupes romaines. C'est â la meme occasion qu'a ete construite et la palissade et la citerne
du cOte sud, le plus vulnerable, de la citadelle et le vallum eleve â l' ouest de celle-ci. 11 est possible, sans que, en attendant, ii y ait des preuves â I' appui, que certaines pieces de la zone sacree aient ete dissimulees dans Ies murailles de la
citadeUe reconstruite.
Par la suite la citadelie a ete considerablement affectee par Ies destructions
qui se sont produites durant la deuxieme guerre contre Trajan. Pendant le siege
de la citadelle et apres sa conquete, le centre d'habitat civil tout entier a ete incendie et detruit; Ies monuments de la zone sacree ont subi le meme sort.
Le maintien de detachements romains â Sarmizegetusa etait impose par le
relief montagneux, propice â I' or~anisation de guerillas daciques, a1ors meme
que la popufation de la zone aura1t ete evacuee. La presence meme des troupes
romaines impliquait la refection des fortifications.
Les toutes âernieres recherches effectuees â Sarmizegetusa ont revele des
indices qui permettront de rreciser quels ont ete Ies travaux de fortification realises par les Romains et que a ete leur echalonnement.
Les premiers efforts romains dans celte direction ont vise la refection, sans
doute avec des ajustements negligeables du plan, de la citadelle dacique. La remise en etat de fonctionnement de celle-ci etait reclamee par la necess1te d'y abriter Ies detachements de militaires romains qui furent laisses a Sarmizegetusa
par I' empereur Trajan. Pour }'instant il n' est guere possible de preciser si c' est a
cette epo~ue, donc tout de suite apres la victoire de I' an 106, 9.ue I' on a eu vue
ou non d amplifier considerablement I' ancienne citadelle dac1que. Mais ii est
certain que sur le trace de la muraille romaine du cote sud de la fortification elargie a fonctionne pendant un temps, dont la duree est difficile a preciser, une
forge romaine.
La deuxieme etape des travaux de fortification ont vise a elargir considerablement, de plus de deux hectares, l'aire de l'ancienne citadelle dacique. Ces travaux ont implique un nivellement massif et d'envergure grâce auquel ii a ete
realise Ies terrasses IV et V, la demolition de la muraille d' enceinte au cote sud
de la citadelle, la demolition de la palissade du meme cote et de la citerne situee
entre la palissade et la muraille d'enceinte. Ce n'est qu'apres la finition des travaux mentionnes que l'on a procede a l'erection de la muraille d'enceinte sous la
forme qu'on connaît aujourd'hui. Lars de la construction de la muraille d'enceinte romaine, on y a laisse des ouvertures pour Ies portails ouest, sud et est.
C' est a la meme epoque qu' a ete achevee la construction des thermes romains, situes sur une terrasse situe sur le cote sud de la citadelle elargie, et qu'a ete

!

1 Casslus Dio, LXVIII, 9, 5.
1 C. Patsch, Der Kampf um dm Donauraum unter Domilian und Trajan, Beitr8ge zur Vollcerkunde von Siidosleuropa, V, 2, 1937, p. 87.
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eleve un vallum de defense de la forme d'une demi-lune le~uel commenc;ait non
loin du portail nord de I' entree sud et s' achevait au bord d un ravin profond. II
est probable qu' entre son extremi te septentrionale et la muraille d' enceinte ii y
ava1t un espace libre de quelques metres. La longueur du vallum, investigue durant I'ete 1991, est de 215 m et l'espace libre entre son extremite nord et la muraille d'enceinte mesure â present 9 m. Enfin, entre le vallum et la muraille
d' enceinte ii y a quelques terrasses, y compris celle ou se trouve Ies thermes romains.
Comme de bien entendu, la refection de la muraille d'enceinte de l'ancienne
citadelle dacique et I'edification de la citadelle romaine par l'agrandissement de
la premiere ont ete realisees sans que la technique de construction daciques ait
et€ respectee. Sur de grandes portions Ies parements de la muraille romame ont
ete doubles et Ies blocs de pierre y ont ete places en tissu et alternants, comme
dans un mur de briques, mais sans mortier.
La pierre qui a servi a l'edification de la muraille romaine et â l'armature du
vallum a ete prelevee dans la muraille du cote sud de I' ancienne citadelle dacique et surtout sur les monuments demolis de la zone sacree: pieces de canal,
dalles de chemins paves, encadrements, tambours, plinthes de colonnes, pilastres, etc.
Dans la meme muraille d' enceintre romaine, â part Ies pieces de facture romaine signalees ci-dessus13, ii a ete decouvert une dalie fragmentaire en cakaire
a incisions en forme de rosette, des briques triangulaires et rectangulaires et,
plus rarement, de la ceramique romaine.
Pour nous en tenir seulement aux pieces de sculpture et epigraphique qui
temoignent de la presence de troupes romaines, celles ci consistent en: deux
blocs ae cakaire a capricomes places vis-â-vis1', une dalie en cakaire avec deux
capricomes places vis-â-vis15, une dalie en marbre et deux blocs de calcaire portant des inscriptions qui mentionnent la IV-e legion Flavia felix 16, un autre bloc
au nom de la 11-e legion Adiutrix 17 et, enfin, un dernier bloc portant la mention
d'une vexillatio de la VI-e legion Ferrata18; Ies autres pieces â reliefs ne sauraient
etre attribuees â l'une ou l'autre des troupes romaines. Enfin, on suppose que Ies
deux capricomes places vis-a-vis l'un de l'autre representaient l'embleme de la
I-ere legion Adiutrix19, mais cet embleme apparaît sur Ies medailles datant de
Gallienus, en sorte que Ies reliefs peuvent avoir appartenu â une autre legion
ayant eu des detachements â Sarmize~etusa 20 .
Les auteurs q_ui se sont prononces sur la periode et la duree de la presence
des troupes romames dans I ancienne capitale des Daces soit n' ont pas dispose
de l'information requise, soit se sont bomes aux signalements transmis dans une
emission radio et se sont hâtes de P,Ublier ces decouvertes revelatrices 21 • En eut-il
ete autrement, un detail significatif n'aurait pas pu leur echapper et l'interpretation aurait beneficie des nuances appropriees.
Nous avons en vue Ies endroits ou ont ete decouverts Ies inscriptions et reliefs mentionnes qui peuvent etre attribues â des legions romaines. Tel que nous

!! I.I. Gloda~u,
op. d!·• p. 121-123; I.I. Russu, Oct. Floca, V. WollmaM, o/'· cit., p. 267-271.
Glodanu, op. at., p. 130; I. I. Russu, Oct. Floca, V. WollmaM, op. cit., p. 267, no. 268; Journal des fouilles
1980.
!65 I.I.I. Glodariu,
Russu, Oct. Floca, V. Wollmann, op. cit., p. 270, no. 271
op. cit., p. 1~129, nos. 1-3. La pl~ce figurant au no. 2 l!talt aussi on bloc de calcaire, talii!
lntentioMellement apr~ sa dl!couverte (d'ou l'l!paisseur de 12 cm seulement) afin d',Mre transportl! au Musl!e
d'HistyY'! de la Transylvanie„
Supra, note 8.
18 Supra, note 9.
19
I. Glodariu, op. dt., p. 130, note 41.
20 I.I. Russu, Oct. Floca, V. Wollmann, op. cit., p. 271.
21 Idem, op. dt., p. 265-270.
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I' avons rappele, Ies parements de la fortification romaine elargie ont ete doubles
sur des portions considerables. C' est dans Ies parements visibles de la muraille
qu'ont ele trouves Ies deux blocs de calcaire portant le nom abrege de la IV-ele~on Flavia felix 22 el Ies deux blocs aux capricomes. Par contre, les blocs aux
mscriptions faisant mention des legions 11-e Adiutrix el VI Ferrata se trouvaient
dans le parement interieur (invisible) et dans l' emplecton de la muraille. C' est
egalement de l'interieur de la muraille qu'ont surgt d'autres pieces sculpturales
romaines. De surcroît, Ies blocs portant le nom de la IV-e legion Flavia felix et
ceux aux capricomes se touvaient dans Ies parements de la portion de muraille
appartenant seulement a la fortification romaine. Sur le cote sud de la fortification romaine, mais a l'interieur de la muraille, se trouvait le bloc portant le nom
de la VI-e le~on Ferrata et dans la muraille de l'angle nord-est celui avec le nom
de la 11-e legion Adiutrix. Les details ci-dessus conduisent a deux interpretations
possibles. La premiere supposerait la participation des militaires des trois legions aux travaux d' amplification de la fortification romaine. Mais, pour que fes
blocs portant la mention des legions 11-e Adiutrix et VI-e Ferrata parviennent a
l'inteneur de la muraille, force nous est d'admettre une autre destruction partielle de la fortification romaine et par la suite sa refection seulement par Ies militaires de la IV-e legion Flavia fehx. Cela impliquerait l'attaque de la fortification
romaine a la periode 106--117, ce qui, etant donnee la documentation dont nous
disposons, est exclu. Et la degradation des murailles de telle maniere que, dans
un delai de quelques annees, il ait ete besoin de Ies refaire sur des portions de
centaines de metres est egalement difficile a accepter.
La deuxieme interpretation consiste a admettre la participation aux travaux
de refection de la citadelle dacique, au lendemain de la victoire romaine, des militaires des trois legions et la construction de la fortification romaine, par l' elargissement considerable de la citadelle dacique, uniquement par le detachement
de la IV-e legion Flavia felix maintenu dans l'ancienne capitale de la Dade pendant toute la duree du regne de Traj·an. Quand il en a ele retire, en meme temps
qu' etait transferee la legion a laquel e ii appartenait, la zone etait deja pacifiee et
surveillee par la troupe d' eclaireurs germains cantonnee dans le camp fortifie
d'Orăştioara23 • Dans ces circonstances, ou bien Ies blocs au capricornes n'ont pas
appartenu a la 1-iere leşion Adiutrix - tel qu'il semble probable - ou bien
l'image qui y figurait ne 'derangeait" pas.
A l' appui de l'hypothese relative a la participation des militaires des trois
legions ala refection- de l' ancienne citadelle dacique vient s' ajouter aussi la circonstance que le bloc eortant l'inscriP.tion Leg(io) II Ad(iutrix) p(ia) f(idelis) a ele
decouvert dans la port10n de la mura1lle de l' angle nord-est, soit a un endroit ou
la muraille dacique existait avant la $uerre de 105---106.
Apres la construction de la forttfication romaine cemee de murailles en pierre, le meme detachement de la IV-e legion Flavia felix a erige le vallum qui
part a,Proximite du portail sud de la citadelle.
L activi te constructive romaine a Sarmizegetusa s' est etendue aussi au-dehors de la citadelle, surtout sur l' emplacement des anciens sanctuaires detruits
systematiquement apres la guerre de 105-106. En laissant de cote les constructions connues24, ii convient de mentionner la bâtiment romain a deux phases qui
occupait la X-e terrasse et l' erection, jusqu' a ses dimensions actuelles, de la IX-e
terrasse, les deux appartenant a la zone sacree.
22 La plaque de marbre au nom de la meme legion etait connue des le siecle passe; une moitie a ete transport~u musee de Deva (l. Glodariu, op. cit., p. 128 avec bibl.).
H. Daicoviciu - I. Glodariu, Un castru roman in regiunea cet,Iţilor dacice din Munţii Or4ştiei, Lucr4ri Ştiinţifi
ce, Oritftea 1971, p. 17-23.
I. Glodariu, op. cit., p. 123-128.
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Les dernieres recherches archeologiques qui se sont poursuivies a Sarmizegetusa Regia ne modifient donc pas Ies concfusions fonnulees anterieurement
touchant le caractere purement militaire de la presence romaine en ces lieux, a la
fois durant la premiere et la seconde guerre contre Trajan. En revanche, par l'enrichissement de la documentation et des constatations d' ordre archeologique, elIes ont rendu possible de formuler des precisions chronologiques et de nuancer
Ies interpretations. Quoi qu'il en soit, decisives seront pour la signification de la
presence romaine dans l'ancienne capitale des Daces Ies investigations archeologiques, qui n' ont pas encore ete entamees, sur le point appele "Sub Cununi", ou
deux gouvemeurs de la Dade romaine ont erige tout autant d'inscriptions25 •
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Par ordre chronologique CIL, IIL 1416 et 1514.

VESTIGES ROMAINS DANS LA ZONE DE LA
SARMIZEGETUSA DACE

La presence des Romains dans la zone de la capitale dadque ou, plus precisement, des vestiges romains qui y sont restes au terme de leur passage, a ete
signalee des le def>uts de l'investigation de la region.
L'attention des chercheurs n'a pas manque d'etre attiree par de nombreuses
pieces en pierre, en ceramique, fer, bronze, verre, en metaux predeux, certaines
â'entre elles decouvertes par hasard, d'autres a la suite de fouilles systematiques, pieces confectionnees en divers endroits de l'Empire romain ou sur place,
mais sous la direction d' ouvriers qualifies qui en etaient venus. Il est unanimement reconnu que les produits des ateliers romains ont precede de beaucoup les
conquerants de la Dacie. Les relations commerciales intenses entretenues par les
Daces avec le monde hellenistique et romain1, dont temoignent non seufement
les decouvertes faites dans la zone de la capitale mais aussi celles de la Plaine
valaque et de Moldavie, ont rendu possible la penetration en Dade non seulement de pieces de luxe, ouvragees avec raffinement, mais encore d' outils ou
d'armes efficaces, qui furent imites par la suite dans les ateliers locaux, contribuant a l' evolution rapide des communautes dadques, a l' accroissement de leur
pouvoir economique et militaire-politique. Les marchands qui pratiquaient ce
commerce etaient probablement daces aussi bien qu'etrangers et fes routes ~u'ils
parcouraient etaient longues, atteignant meme le sud de la peninsule itahque.
C'est sur ces memes routes que penetraient en Dade, en meme temps que les
marchands, divers ouvriers, qui n' ont pas tarde a faire preuve de leur savoir-faire. A cet egard, un exemple nous est foumi par l'imposante dteme mesurant 8
x 6, 20 x 4 m, construite sous les murailles de la dtadelle de Blidaru2 dans la meilleure techniq_ue romaine, ayant les murs crepis de plusieurs couches impermeables et la voute executee en blocs de calcaire fa<;onnes. Il s'agit d'un S)'Steme
recommande par Vitruve, ce qui vient eta,Yer l' opinion selon laquelle l'installation
a ete erigee par un (ou sous la direction d un) artisan venu de l'Empire romain.
Egalement riche en significations est la constatation que la monnaie la plus
nombreuse existant sur le marche dace, pendant Ies deux demiers siecles d' existence libre qui fut la sienne, y compris dans la zone de la capitale, est le denier
romain republicain, c' est-a-dire la monnaie de l'Etat le plus puissant, qui a conquis le marche dace, ayant pour suite la cessation des andennes emissions monetaires locales. A la place de ces emissions, Ies Daces ont prefere imiter
eux-memes Ies deniers romains. Durant un temps on a considere que ces imitations, frequentes et fideles, etaient realisees par divers chefs locaux, sans que le roi
en soit informe. Dans ce cas, Ies faux auraient du etre inferieurs aux originaux.
Or, les anal:yses effectuees ont prouve que ces imitations ne se distinguent des
originaux m quant au poids ni pour ce qui est de la finesse du metal qu' elles
contiennent. Les fouilles effectuees en 1987 ont abouti a la decouverte a Sarmizegetusa d'un atelier monetaire avec des moules en bronze3, d'une excellente qua1 Voir I. Glodariu, Relaţiile comerda/e ale Daciei cu lumea elenistic4 şi roman4, Cluj, 1974; pour la zone discutee
cidess~s, I. Glodariu, Importuri romane în cet4ţiledacice din Munţii Or4şliei, Apulum, VIl/1, 1968, p. 35>--367.
Pour Ies elemenls de construction, voir C. Daicoviciu el coli., SCN, V, 1-2, 1955, p. 140--142 el fig. 16 el 18
3
I. Glodariu, E. laroslavschi, A. Rusu, Die Munzsliitle von Sarmiugelusa Regia, EphmNap, II, 1992, p. 57--68 ..
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lite, imitant fidelement Ies deniers romains republicains et imperiaux. II a pu etre prouve de la sorte que, sous le contrâle direct de l' autori te de l'Etat, au coeur
meme de la Dade, ii a ete continue l'activite d'imitation des medailles romaines,
longtemps apres que Ies originaux eurent cesse d' etre frappes. Mais celte reproduction ne saurait etre consideree comme un faux dans l'acception actuelle du
terme; elle a eu un role des plus importants dans toute la Dade dans le vaste
echange de valeurs materielles et, implicitement, spirituelles, de l' Antiquite'.
En echange d'une paie satisfaisante, on pouvait recruter a travers l'Empire
des militaires et des instructeurs ou des "ingenieurs" gui faisaient fonctionner
Ies machines de guerre. Cassius Dio (LXVII, 7; LXVIII, 8) rapporte que parmi Ies
conditions imposees par la paix conclue en 102 figurait aussi celle qui interdisait
a Decebale d'accueilhr Ies fuyards venant de l'Empire et de recruter des soldats
- " ... car il attirait et rassemblait autour de lui un grand nombre de guerriers, et
des plus braves".
Ainsi, bien malgre eux, Ies Romains ont clonc contribue pour une bonne
part a l'accroissement du pouvoir des Daces, qui en etait arrive finalement a etre
redoute par Rome meme qui, pour l' assujettir, s' est vue dans la necessite de recourir a Ia plus importante concentration de forces deces temps.
Le combat a ete d'un acharnement hors du commun et prolonge, la resistance rencontree ici etant au-dessus de celle que Ies Romains etaient habitues a
affronter, car, tel que le dit Iordanes, en parlant des Daces: " ... ils auraient tou\ours ete superieurs a presque tous Ies barbares et presque Ies egaux des Grecs ."
De ces combats temoignent non seulement Ies sources litteraires mais aussi Ies
vestiges que conservent Ies montagnes des alentours de la Sarmizegetusa dacique - des camps romains de mars - dont ii sera question dans ce qui suit.
L'assaut donne aux citadelles dacique a l'an 102 s'est produit, selon l'opinion quasi unanime des chercheurs, a la fois du nord - de la vallee du Mureş ou
etait parvenu l' empereur Trajan - et de l'Est et du Sud6 •
Une premiere rossibilite d'acces (en ligne aerienne, on pourrait la definir
comme venant de I Ouest) que Ies troupes romaines du Pays de Haţeg auraient
pu envisager, supposerait la penetration a travers la Vallee Luncani, v1sant a atteindre, par Ies villages de Boşorod et Bobaia, le 1:Iateau Luncani, point nodal
tres important d' ou r on accedait facilement aux c1tadelles de Costeşti-Cetăţuie
et Blidaru, a Piatra Roşie et Sarmizegetusa. Que Ies Romains aient emprunte ce
trace est prouve par la decouverte d'un camp de marche aLuncani-Tîrsa7• Celuici est emP,lace entre l' eglise et l' ecole de Luncani, ses câtes mesurent 240 x 100 m
(24.000 m 2) et ii est defendu par un vallum, sensiblement aplati aujourd'hui, haut de 1-2 m, construit avec Ia terre ayant resuite du fosse creuse a l'exterieur.
La deuxieme fortification romaine se trouve a l' extremite nord de la muraille principale, appartenant a l'impressionnant systeme de defense en pierre et en
terre, connu sous le nom de "Troianul" de Cioclovina8•
Le câte sud-ouest du camp romain est constitue, sur une longueur de 420
m, par le vallum dacique "Troianul" meme, et a la construction des câtes nord4 Idem, eadem, Cet4ţi şi a;;n,Iri dacice in Munţii Or4ştiei, Bucureşti, 1988, p. 197-198.
5 Iordanes, Getica, 40
6 Voir pour la bibliographie plus ancienne, Şt. Ferenczi, Consideraţii de ordin geomorfologic şi topografic cu privi-

re la desf4şurarea campaniilor fmpdratului Traian pentru cucerirea complexului de ce/4/i din Munţii Sebeşului (I), Apulum,
XVI, 1978, p. 119-134; I. Glodariu, ltinerarii posibile ale cavaleriei mau re în r4zboaiele dacice, IMCD, Cluj, 1974, p. 151164.

7 C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, Aşez.,Irile dacice din Munţii Or4ştiei, Bucureşti, 1951, p. 48--49; ŞI. Ferenczi, Obtipologice şi comparative cu privire la castrele de marş romane situate în zona cet4ţilor dacice din Munţii Şurianului,

servaţii

Sargeţii,

XVI-XVII, 1982--1983, p.182.
Voir C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, op. cit., p. 61-63 (avec la bibliographie plus ancienne); C. Daicoviciu, Piatra-Roşie, Bucureşti, 1954, p. 74; V. Moraru, H. Tatu, Sargetia, passim.
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ouest et nord-est on a egalement utilise la pierre de la fortification dacique. Le
cote imparfait sud-est, ou se trouve l' abrupt accentue, complete le contour du
camp, qui epouse ainsi la forme approximative d'un L. Faute de fouilles systemahques, la simple observation ne saurait conclure s'il a existe ou non un fosse
devant Ies vallums.
A l'interieur de ces fortifications on distingue les contours d'un autre retranchement, rectangulaire, aux cotes de 40x32 m. Considere par Şt. Ferenczi
comme un camp erige pendant la seconde ~erre contre Ies Daces ou peu apres
(a l'epoque de la "pacification" de la region ), il aurait pu parfaitement bien aurait ete construit pfus tard, au cours du Moyen âge.
Venant egalement du Nord, une colonne romaine a avance le long de Apa
Oraşului, de son embouchure vers ses sources. La vallee, tres large au debut et
facile a franchir, n' opposait aucun obstacle naturel a l' avance des troupes romaines. Dans celte porhon de la vallee on ne connaît aucune trace de centre d'habitat ou de fortifications daciques. Les premiers vestiges daciques depistes par Ies
archeologues se trouvent dans Ies villages de Bucium et Orăştioara de Jos, sur la
rive droite du fleuve, au lieu-dit Cărpeniş 10 •
11 nous paraît donc parfaitement normal que c' est precisement avant d' aboutir a ce point qu' on ait decouvert des vestiges qui marquent le passage des Romains par cet endroit. Il s'agit d'un camp fortifie sis a la limite du village
d'Orăştioara de Jos 11, sur la rive gauche de Apa Oraşului. 11 a ete eleve sur le lieu-dit
Piatra Grădiştii et est aujourd'hui assez mal conserve par suite de I' erosion provoquee par Ies eaux, mais aussi en raison des devastattions provoques par les
haoitants de I' endroit, qui ont extrait la pierre pour s' en servir comme materiau
de construction, et enfin a cause des travaux de terrassement de la voie ferree
qui jusque recemment traversait la vallee.
C' est pourquoi Ies dimensions du camp ne sauraient etre precisees. On sait
seulement que Ies câtes Estet Ouest ne pouvaient pas depasser 160 m, que Fepaisseur de la muraille de pierre etait de 1 m, que la larieur du fosse mesurait 5,5
m et la profondeur 1,20 m environ. L'agger etait forme d'une terre ferme, battue,
et que la berma, assez bien conservee, mesurait 2,50 m en largeur. Sur plusieurs
briques, tuiles et conduits d'eau il a ete de~ouvert l'estampille de l'unite qui a
stahonne ici et qui portait le nom de Numerus Germanicianorum Exploratorum. La
premiere phase, celle de terre, de ce camp a ete construite par Ies troupes qui
avan~aient vers Ies citadelles dacique.11 s'agissait donc, au debut, d'un camp de
marche, par-dessus le~uel il a ete erige a une date assez tardive - fin du rr• et
commencement du III siecle - la construction en pierre pour Ies murailles de
la<Juelle ont ele utilises en abondance des blocs de calcaire ayant appartenu aux
rumes de citadelles et de tours daciques situes en amant, probablement a Costeşti. Au sudouest du camp, au lieu-dit Glemea, a en juger d'apres le grand
nombre de briques et de tuile:::, de mortier et de ceramique trouves a la surface
du sol, se trouvaient les canabae de ce camp.
La fortification romaine que l' on rencontre par la suite sur le chemin menant a la citadelle de Costeşti-Cetăţuia se trouvait sur la premiere plate-forme
qui s'elevait au-dessus de Apa Oraşului, au lieu-dit Grădişte 12 • Ici on observe
clairement la contour d'un castellum en terre, en forme de quadrilatere, aux câtes
de 45 m chacun. Le vallum en terre, large aujourd'hui de ro m et haut de 1,25 m
9~I. Ferenczi, Sargetia, XVI-XVII, 1982-1983, p. 184
1
H. Daicoviciu, Addenda la •Aşezdrile dacice din Munţii Ort!şliei, ActaMN, I, 1964, 113„
11 H. Daicoviciu, I. Glodariu, Un castru roman în regiunea cett!ţilor dacice din Munţii Ort!şliei, Lucrt!ri ştiinţifice,

Oradeh1971,p.17-23
I. H. Crişan, Castrul roman de la
Ort!ştiei, Materiale, X, 1973, p. 74-75 ..
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seulement, doit avoir ete beaucoup plus haut et etroit au moment de sa construction. En face du vallum, qui n' est separe par aucune berma, se trouve le fosse
ayant 2 m en largeur et tout autant en profondeur. Sans avoir un noyau proprement dit, le vallum avait a l'interieur cfe la pierre de riviere. Dans Ies dewc sections perpendiculaires qui ont servi a son exploration, on a decouvert Ies vestiges
d'une construction dacique13 • Cette construction a ete utilisee pendant relativement peu de teinps, un peu plus qu'un camp de marche habituel, mais pas longtemps apres qu' ait ete leve [e siege de la cita delie; une fois conquise, I' existence
de cette derniere a cesse. Eloquent est a cet egard l'inventaire qui y a ete decouvert, assez modeste, mais de toute fac;on plus riche que celui que I' on depiste habituellement dans Ies camps de marche, ou il est pour ainsi dire inexistant.
Les suivants vestiges romains que I' on rencontre dans la vallee de la Grădiş
tea sont assez proches de Sarmizegetusa, sur une des terrasses larges et ensoleillees des Vîrtoape, au lieu-dit "Sub Cununi". Ils consistent en murailles de
mortier, tuiles et briques. L' endroit est d' ailleurs connu depuis longtemps dans
la litterature archeologique par Ies decouvertes qui y ont ete faites vers le milieu
du siecle dernier par M. Ackner, decouvertes consistant en une quantite de cinq
cents deniers et en inscriptions (CIL, III, 1415, 1416). La decouverte d'un etablissement romain sur un lieu intensement habite aussi par une population daci9.ue
a determine C. Daicoviciu a pousser n'importe quel historien archeologue a Imvestiguer de plus pres14. Mafheureusement, l'investigation demeure auJourd'hui
encore au stade de desideratum. On peut affirmer neanmoins que I' etablissement a eu un caractere stable, a en juier d' apres la na ture du materiau de construction, sans pouvoir pour autant preciser ses limites chronologiques. Quoi qu'il
en soit, l'hypothese qu'il s'agirait ae l'antique Ranisstorum, ou I'on aurait apporte a I' empereur Trajan Ies preuves de la fin du legendaire Decebale, merite a etre
retenue1 jus~u'a ce que fon entre en possession d'une confirmation de nature
archeologique 6•
Une autre direction d'attaque, peu escomptee, semble-t-il, par Ies Daces, a
ete celle venant du Sud-Est, a savoirl' avance de la cavalerie legere maure de Lusius Quietus se produisant sur Ies hauts plateaux, sur des sentiers et des chemins consideres comme impropres a des incursions de cavalerie. La surprise de
cet itineraire a ete fortement ressentie par Ies Daces, qui se virent dans la necessite de conclure la paix en 102, apres 'lue Ies Romains "ayant conquis mont apres mont au prix ae grands dangers furent arrives sous Ies murailles de la
capitale du pays.
Au cours de la seconde guerre qui a ete menee "avec plus de prudence que
d' ardeur" 17, Ies Romains ont franchl des routes g_ui leur etaient âejâ connues,
awcquelles s' etait ajoutee probablement une troisieme, venant de Moldavie par
le sud de la Transylvanie.
II est de toute evidence que dans Ies deux campagnes, I' avance des troupes
romaines s' est faite par etapes qui supposaient, conformement a la tactique specifique, des haltes et, implicitement, I' erection de camps de marche. Des recnerches de surface, effectuees en plusieurs etapes par C. Daicoviciu, H. Daicoviciu
13 I. Glodariu, E. Iaroslavschi. A. Rusu, Cet4/i şi aşezlri dacic.e în Munţii Ortiştiei, Bucureşti, 1988, p. 49.
14 C. Daicoviciu, Al. Ferenczi.. c,p. dt., p. 30.
15 I. Glad.ariu, Din nou despre Ranisstorum, Apulum, XIX, 1981, p. 51-55
16 Naus n' avans pas pris en considt!ratian un itint!raire possible (vair Şt. Ferenczi, Sargetia, XVI-XVII, p.
181) paralltle li Valea O?afului, mais suivanl Ies hauts plateaux des mantagnes, lequel partait en regard de la cammune Berlu, par Prisaca, Brusturelu, Ceata, Camămicelul Cetei, Vtrful lui Vulpe, Muncel, Grldiştea Muncelului. Il
n'esl certes pas exclus qu'une troupe romaine ait avanct! par Iii aussl, mals la seule "preuve• qui entre en discussian
est la forlification de Prisaca, dant la forme el Ies dimensians sont atypiques pour Ies Ramains, celle fortificatian
appart~nt plutOt, selan natre apinian, au Mayen âge.
Cassius Dia, LXVIII, 12.
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et I. Glodariu, ainsi que par Şt. Ferenczi, ont permis de depister ces fortifications,
certaines d' entre elles ayant ete investiguees par la suite au moyen de fouilles archeologiques.
Dans ce qui suit, nous denombrerons celles qui ont ete initiees aux alentours de Sarmizegetus. Le camp le plus meridionaf est place dans la selle qui se
trouve entre Ies cimes Vîrful lui Pătru et Auşelu, â une altitude de plus de 1950
m. Le plan du camp est un quadrilatere aux cotes inegaux18, le plus ~and etant
de 229 m et le plus court de 192 m. La superficie comprise entre ses cotes, depassant 4,3485 ha, permettait donc que s'y abritent non seulement les soldats mais
aussi Ies chevaux qui accompagnaient 1'expedition.
Le vallum en terre, large de 2,50 m et haut de 1,50 m avait en face un fosse
large de 2,50 m et profond de 0,60 m environ. En face des deux entrees, sur Ies
cotes est et ouest, se trouvait un titulus (vallum et fosse). Lors de verifications
que nous avons faites ii }' a quelques annees sur le cotes nord et sud, nous
n'avons pas pu remarquer Ies entrees, quoique, quarante ans auparavant, C. Daicoviciu Ies avait remarquees19•
Les fortifications romaines suivantes se trouve sur la large crete de la cime
Comămicelul (1895 m), la premiere, une fortification double, etant situee sur le
sommet denude de la montagne20 • Les dimensions du camp fortifie, eleve en terre battue et ayant Ies angles arrondis, sont de 300 x 195 m, renfermant une superficie de 58.500 m 2•
Le fosse situe en face des vallums est relativement profond et en face des
quatre entrees se trouvent des tituli.
A moins de 500 m au sud de cette fortification, en plein centre du plateau
legerement bombe, raccorde â une crete de passage obfigatoire vers Grădiştea
Muncelului, se trouve un autre camp21 de marche, en terre et de forme rectangulaire, aux cotes de 300 x 260 meta la surface totale de 78.000 m 2•
Ce qui, a juste raison, a deja ete remarque quant a ces deux camps est l' excellente visibilite qu'ils offrent a partir de l'endroit22 vers tous Ies points ele des
alentours de la capitale de la Dacie. Dans deux d' entre eux ii a ete decouvert
aussi des fortifications romaines.
Le plus proche de Comămicel est situe sur "Vîrful cu Ocol" du mont Jigorul
Mare23, â quelque 15 km sud de la capitale dacique. C' est un point de passage
obligatoire entre Bănita et ComămiceI. ll est fort possible que Ia fortification ait
ete erigee par Ies soldats qui gravissaient victorieusement Ies pentes de la citadelle cfacique de I' endroit pour faire la jonction a Comărnicel avec leurs camarades qui avaient fait l'ascension a partir de la vallee du Jiu vers Vîrful lui Pătru.
Le camp, construit en terre et en pierre de roche locale comporte un vallum
large de 5 m environ et haut de 2,5 m. En face du vallum se trouve un fosse a la
largeur de 4 m et, devant Ies portails (depistes seulement sur les cotes Est et
Sud), s'elevaient des tituli. Les dimensions du camp sont de 310 x 240 m, la superncie totale recouvrant 74.000 m2•
Le camp de marche le plus proche des murailles de Sarmizegetusa se trouve
sur le mont Muncel, vers le Nord-Est. Le vallum, d'une hauteur de quelque 4 m
18 C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, op. cit., p. 44; I. Glodariu, V. Moga, Castrul roman de la Vtrful lui P4tru, Apulum,

xxv, 1988,
p. 171-180.
19

-n,u1em.
~ Şt. Ferenczi, Observaţii tipologia..., Sargetia, XVI-XVII, 1982---1983, p. 186.
Ibidem.
22 C'esl egalement IA, plus prrosement entre Comămicel li l'Est el Gruişoara Mare l l'Ouest, que Şt. Ferenczi
signale un troisi~me camp fortifie, de forme octogonale, in"egulim, aux c6tes de 44 x 65 x 120 x 149 x 63 x 85 x 45 x
SO m. Sa forme et ses dimensions inaccoutumees nous portenl ii croire qu' on a plut6t affaire l une fortifications apparte?lfţ'I lune

auire epoque (probablement au Moyen Age)
C. Daicoviciu, AL Ferenczi, op. cit., p. 43----44..
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et prevu d'un fosse exterieur, cerne 60 x 65 m (3.900 m 2). Sa forme rectangulaire
a porte C. Daicoviciu a le considerer un camp de marche24 • Un sondage effectue
par la suite par H. Daicoviciu25 a conduit a la decouverte a l'interieur de fragments ceramiques daciques, d'une pointe de pillum a tube et de charbon de sapin. Cette decouverte permet de supposer qu' avant que ne fut construit le camp
foritifie romain, ii y avait sur cet endroit une construction dacique saisonniere,
A ce que l' on peut remarquer, apres une sommaire enumeration des vestiges romains presents aux alentours de la Sarmizegetusa dacique, c' est que ces
vestiges sont nombreux et places a des points bien choisis, de passage obJigatoire, d' ou I' on pouvait surveiller sans difficulte plusieurs directions strategiq_ues.
Contraints de Ies emplacer sur certains points de hauteur, a bonne vis1bilite,
Ies Romains n'ont pas neglige un aspect essentiel, surtout dans le cas d'une troupe de cavalerie, a savoir Ies possibilites de ravitaillement en eau. Encore que la
cote ou ils etaient places ne pouvait pas comprendre une source d' eau, celle-ci se
trouvait toujours ă une distance relativement proche du camp.
L' absence des materiaux archeologiques dans la piu part des sondages effectues temoigne de leur caractere ephemere. 11 est malheureusement malaise de
preciser (et cela precisement en raison de l'absence signalee de l'inventaire) lequel des camps a ete construit durant la premiere ou la seconde guerre. La logique veut, cependant, que l'un des deux camps situes a proximite de Comărnicel
a ete erige pendant la seconde guerre, mais i1 n'en demeure pas moins qu'ils pouvaient fort bien etre contemporains et appartenir a des corps de troupe differents. Ef;alement probable nous semple etre la construction en 106 du camp de
Cioclovma-Pononci, qui utilise une partie du "Troian" dacique. Des recherches
recentes d'aerophotogrametrie suggerent l'existence sur le mont Muncel de deux camps26, ce qui pourrait signifier (si les recherches effectuees "a pied" dans la
zone le confirmaient) que chacun d' entre eux etait destine a une compagnie romaine.
Quoi qu'il en soit, ii faudra qu'a l'avenir cette techniq_ue modeme d'investigation beneficie d'une attention plus ample dans la zone aont ii est question, en
vue d'y depister et de nouvelles traces datant de l'epoque des confrontations
entre Daces et Romains, et d' autres, anterieures â celles-c1, dont on peut conjecturer qu' elles sont assez nombreuses. La simple investigation de surface, extremement malaisee, si grands 9ue soient I' enthousiasme et Ies sacrifices consentis,
ne pourra jamais suppleer 1 absence d'une recherche de grande ampleur, que
permet la technique modeme.
EUGEN IAROSLA VSCHI

~ Ibidem: p. ~3:
H. Da1covtc1u, Act11MN, I, 1964, p. 117-118.
26 Nous dt!tenons ces renseignements grâce â I' amabilitt! de Madame Cristina CrJdun, ă laquelle est due I'investigation at!rophotogramt!trique. Peut-fue que c' est ainsi que s' explique aussi I' emplacement difft!rent ou est fixt!
le camp fortifit!; chacun des chercheurs ayant remarqut! seulement un des deux camps.

ARCHAEOLOGICAL OBSERV ATIONS CONCERNING THE
ROMAN CONQUEST OF THE AREA OF THE DACIAN
KINGDOM'S CAPITAL

Research undertaken in the sites within the region of the capital of the Dacian kingdom underlined the archaeolo~cal situation which had occured paralel
to their distruction by the romans dunng the second Dacian war. The impact of
the Roman conquest upon the defensive, civilian and cult buildings had been
extremely tough in the above mentioned region, and the subseguent resuit had
been the total lack of further evidence of native presence; on tne other hand it
led to the implantation of Roman garrisons whicn had the mission to pacify and
surveil the area.
The microregion of the Grădişte valley (see Fig. 1) and the Luncani Platform, marked by the fortifications, civilian buildings and religious ones was obviously the most densely populated of Dacia at the time, even more densely
populated than it is today1 Surface and archaeological investigations brought to
light a series of remnants both diverse and relevant to the levei attained by the
native population between the Ist century B.C. and the end of the 151 century
A.D.2.
The main fortresses of the region have been largely studied with the exception of Vîrful lui Hulpe 3; for those investigated the stages of construction have
been clarified and the cronology establisheâ. There remains the problem of their
end and their fate after the two imperial campaigns at the beginning of the second century A.O.
The fortress of Costeşti is the oldest link in the entire system of fortifications
and consequently has the most complex evolution as regards the construction
stages. Three main stages have been underlined. The fortress had been partly
destroyed during the war of 101 - 102 A.O., there had been a reconstruction
during the short period of peace, when the main entrance in the stone precinct
was blocked with plinths of columns from one of the sanctuaries and the so-called "red rampart' was erected (containing traces from burned dwellings and
which is built partially upon one of the limestone towers of the precinct. After
the final siege (105 - 106 A.O.) during the last roman war, all dwelling within
both the fortified acropolis and the village below ceased4• From the time of the
siege there is a small Roman ca.stellum, with a rampart and ditch, on a terrace at
the foot of the fortress 5• It proves that the siege of fhe fortress lasted longer than
expected and made necessary a retracing of the lines of assault. Within the Daci1 Cf. C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, Aşez4rile dacice din Munţii Ordştiei, Bucureşti, 1951, p. 43.

2

Only a few titles from a long list of books and studies conceming various aspects of the Dacian civilisation:
C. Daicoviciu, Cetatm dacic4 de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954; H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea roman4,
Out 1972; H. Daicoviciu, I. Glodariu, I. Piso, Un complex de construcţii fn terase din aşeuirea dacic4 de la Feţele Albe, ActaMN, X, 1973, p. 65-96; I. Glodariu, ~iaPI Trade with the Hellenistic and Roman World, BAR, Supplementary Series
8, 1976; I.H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977; I. Glodariu, E. laroslavschi, Civi/iu,ţiafierului la daci, Cluj,
1979; I Glodariu, Arhitectura dacilor. Civi/4 şi militard, Ouj, 1986, et caetera.
~ H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I. Glodariu, Cet4ţi şi aşez,Iri dacice în sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1989, p.
208
~Idem, op. cit., p. 178-180..
· 1dem, op. cit., p. 181.
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an fortress .traces of fire are noticiable testifying to the final destruction of the
dwelling-towers, the pallisade and all other wooden structures. A similar fate
was shared by the smaller sized fortifications which were sattelites to the fortress of Costeşti- "Ciocuţa", "Dîlma Brăiţei" and "Cetăţuia înaltă". These smaller fortresses were in fact Dacian defense towers 6•
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Fig. 1. - Tlre Mon11ments of lire Grtfdişte valley: 1. Forti..6ed center, made of stonewalls and towers; 2. Civilian
settlements; 3. Isolated fortress made of stonewalls; 4. Isolated tower; 5. Rampart; 6. Group of dwellings; 7. Sanctuary; 8. Cistem; 9. Darian terra<otta water pipe; 10. Roman fort; 11. Roman watch tower; 12. Other Roman findings;
13. Cave.
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lbidem.
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Blidaru, the second fortress up the valley towards Sarmizegetusa Regia, has
two main stages of construction7• lt doesn't seem to have suffered the effects of a
serious fire, there are no significant traces of buming, and there seems to have
been a single levei of distruction, the final one. Consequently the second, enlarged, stone precinct dates back to the period previous to the two Roman wars
against the Dacians, and not to the "interwar" period. An argument in favour of
tnis assumption is the fact that the second precinct of Blidaru is built from
blocks of limestone, while in Costeşti, which is more accesible, the reconstruction made between the two wars the earthen and wooden rampart.
If Blidaru was conquered this could only have happend during the second
war and only by surrender or abandonment of the fortress. The only means of
conquest would have been the use of war-machines which was highly impossible because of the character of the land. Blidaru was probably surrenderedbecause of the lack of water reserves within the precinct. As regards the first war, the
most plausible explanation for the Roman penetration beyond the fortress, supposing that it hadn't surrendered was its continuous siege by a part of the army
while the rest ofit advanced up the valley with the flank and rear protected. It is
necesarry to mention also the presence of at least 14 watch and defense towers
along the route from Costeşti to Blidaru.
The fortress "Piatra Roşie" ("The Red Rock") meant to defend the capital
from the west of the region, has two stages of development. C. Daicoviciu's research8 proves that the final destruction of the fortress during the wars with Trajan. The author shows that there is only one levei of destruction, a final one.
There are no traces of fire within the stone precinct with the exception of tower
B advanced and included in the second stage of development in the enlarged
J)recinct. The fire destroyed the wooden structures while the stone walls were
aismantled. More abundant archaeological material was found only in the burned tower and buildings which leads us to assume that the rest of the buildings
had been abandoned willingly or forcefully, the inhabitants having taken the inventory with them which could explain its scarcety in the buildings not affected
by the fire'.
The residential complex "Fetele Albe" which is closest to the capital had a
similar fate to that of the fortress of Costeşti. The presence of the sanctuary, of
other sophisticated structures, also of the walls supporting the terraces give the
settlement a predominatly civilian and religious character in the circumstances
of a total Iaci< of fortified elements. The arcfiaeological excavations showed two
levels of destruction for the settlement, obviously attached to the two Roman attacks10. According to these observations, the first levei of the first terrace was
destroyed followmg the campaign of 102; during the second war the dwellings
on the upper levei of the same terrace were destroyed by fire·. The conclusion reached by the researchers was that the peace between the Roman emperor and
the Daaan king was concluded beneath the walls of Sarmizegetusa Regia 11.
The complex of Sarmizegetusa Regia, all of its regions with their varied
functions hacf only known one stage of aestruction, botfi major and final in 106
A.O. It's probable that the precinctbad been reconstructed before the war in 105
- 106 considering that after the peace in 102 the fortress had to be at least partly
dismantled.
As regards the ci-vilian settlements all along the valley, the information we
7I. Glodariu, Archit«tuni dacilor..., 1986, p. 91-93.
8
C. Daicoviciu, Cdata daciaJ dt la Piatra Roşit, p. 126

'~
..
!t H. Daicovidu,
I. Glodariu,ActaMN, VI, 1969, p. 471.
H. Daicoviciu, I. Glodariu, I. Piso, up. cit., p. 75.

·36

GELU FLOREA

have is widely dispersed and is seldom due to systematic research. The dwellings are to be found on compact settlements, like the one in Costeşti, scattered
in groups throughout the valley, or concentrated in larger settlements with an
appearence and functions that hint of urbanity (e.g. Sarmizegetusa Regia).
From the hundreds of sites that have been mentioned along the val1ey only
a few have been actually studied. In all latter cases the presence of a single levei
of habitation has been noticed as well as evidence of final fire. The same observations are valid for the research undertaken in the Dacian farms on the Luncani
Platform12 •
In the civilian "neighbourhoods" of Sarmizegetousa Regia, in many of the
bumed dwellings a large inventory was discovered which had remained under
the fallen dwellings. I would like to mention a medical kit13 abandoned by its
owner in moments when it would have proved useful. All this demonstrates the
rapidity of the Roman assault and how unexpected it had been by the inhabitants. The same explanation is given for the nch inventory descovered beneath
the bumed structures excavated on the "Eight terrace" of Sarmizegetusa Regia 14•
It is also the case of the forge from another terrace called today "Căprăreaţa", in
the neighbourhood 15 •
The rise of a dwelling in Sarmizegetusa Regia built in front of the rampart
which blocked the road from the civilian settlement to the sacred zone is highly
relevant. The rampart must have been erected shortly before, or during, the Rrst
war. The peace of 102 once established the inhabitants have built before the rampart a dwelling underestimating the viability of the peace.
As regarcfs the buildings on Rudele and Meleia mountains, near the capital,
some have probably been abandoned before the wars, as they havent been burned; others have bumed. It is difficult to discern the circumstances under which
these events have taken place. It is certain that the authors of these researches
opt for an abandonment of some of lhe settlements on the face of the Roman advance (probably during the first war). The destruction of others was related to
the raids of the moorisfi cavalry of Lusius Quietus, also during the first war. The
final destruction of the dwellings wilh two levels of buming evidently took place in 10616 •
Professor Ioan Glodariu thinks that these traces of burning represent a sign
that indicates the route of the Roman army (of a part ofit) on its attempt to surround the royal residence.
The fact that Sarmizegetusa Regia has only been conquered once and for
good, in 106, is confirmed by the unique levei of distruction Irom the sanctuaries
of the sacred zone. The cult buildings on the area, for example the great circular
temple, have ended in a devastating fire, archaeologically noticeaole through a
deep bum stratum. Above some of the cult edifices, Roman structures have been
rosed, evidently profane. The Dacian sanctuaries, as it has often been remarcked
have been systematically destroyed, not only by fire but also by being dismantled. Practically the difficulties faced today in order to reconstruct the elevation
or even the plan are reinforced by the archaeological reality of the intentional
dismantlement right to the foundations of the buildings. This fact is not necessarely related to the intention of recycling the building material for extending the
12

Matt'n'f

For some dwellings investigated (from the enlire area of Grădişte valley) see for example: H. Daicoviciu,

!f• X, 1973, p. 76-77; H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I. Glodariu, op. cit., p. 188, et caetera.

C. Daicoviciu, N. Gostar, I. Crişan, Materiale, lll, 1957, p. 260-263; for description, see I. Glodariu, Dacian
Trade "'(_~h the ~ell"?i~lii: and Roman World, p. 213, no. 2.
lS C. Da1co':'ciu and collab., SC/V, lll, 1952, p. 297-302; IV, 1953, p. 164-172.
I. Glodanu, ActaMN'. XII'. 1_975, p. 1~7-134.
.
16
Cf. N. Gostar, H. Da1covtctu, Materiale, V, 1959, p. 387; VI, 1960, p. 345; I. Glodanu, IMCD, 1974, p. 162.
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fortifications when the Roman troops were present în the former capital of the
Dacian kingdom. Some of the andesite pillars were left în place (în the substructions of the sanctuaries) after beîng dismantled by chisel. One of the missions of
the Roman troops stationed în Sarmizegetusa Regia was doubtlessly to avoid a
resuscitation of religious activities în the area. The wellknown Roman tolerance
to the people they nad conquered by force (and especially to their religions) perished în front of the Dacian religious system, which, we suspect, was the core of
the armed resistance. By corroborating the archaeological data with the insufficient literary information on the subject, the image of a state supported by religious ideology, capable to turn warriors înto fanatics seems to take shape. The
centralised religious structures once destroyed, along with the aristocracy,
which stops appearing away the society of the new province organised by Trajan, led to the disappearance of the state structure. This we can explain the presence of Roman troops for more than 10 years after the foundation of the Roman
province, în an area without any other strategic role than the fact that it could lead to a regrouping of the resistance around tne places with a sacred significance.
The total âepopufation of the Grădişte valler. by the Roman troops îs connected
to the same decision taken by the central m1litary administration. So the end of
this impressive demographical concentration, if we consider the unfavourable
geographic aspect, had a similar fate to its begginings (by decisions taken by the
Daaan kings).
The population, on the face of the Roman attack, burried its implements
(discovenes from Valea Largă 17 and Strîmbu18) or the hoards of coins discovered
accidentally during the last centuries.
In Dacia after the erradication of the state religion, and of the state itself, no
comparable religious manifestations (stonebuilt sanctuaries, et caetera) ever tookjilace, both în the Roman provînce or în the Dacian territories which remaine free. Native life continues withîn the limits of a rural civilisation. In the area
of the former capital of the free kingdom all continuity is interrupted,. and it will
be forgotten for centuries.
GELU FLOREA

17
H. Daicoviciu, ActaMN, I, 1964, p. 117.
18

1. Berciu, Al. Popa, SClV, XIV, 1963, p. 151-161.
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MONETARE

După cum se ştie, unul din principalele evenimente ale istoriei vechi a României a fost cucerirea romană care, fapt bine cunoscut, s-a obţinut prin lupte
crîncene, distrugeri masive şi mari deplasări de populaţii, totul desfăşurat întrun scurt interval de timp. însă, cercetarea a constatat, pe de altă parte, o surprinzătoare penurie de material monetar în aşezările dacice preromane 1 • Pornind de
la aceste considerente, mai demult ajungeam la concluzia că războaiele daco-romane nu sînt reflectate numismatic aşa cum ar fi iost de aşteptat şi, după cum,
potrivit opiniilor unor cercetători, sînt atestate alte evenimente de o mai mică
rmportanţă. De aceea, am şi încercat să demonstrez că monedele romane, atît
diri aşezări, cit Ş.i din tezaure, au ajuns la nordul Dunării mult mai tîrziu decît
data emiterii lor. De această dată, revenind aspra întregii problematici, vom recapitula informaţiile pe care le deţinem actualmente şi vom vedea în ce măsură
poatr fi încă susţinută ipoteza pe care am avansat-o.
In momentul de faţă, cunoaştem următoarele tezaure din Dacia încheiate cu
emisiuni de la Domitianus, Nerva sau Traianus: Poiana - Gotj (81 d.H.), Haţeg
(80 d.H.), Costeşti (Domitianus), Pasul Vulcan - Mărcuşa (92-94 d.H.), Hunedoara (Nerva), Orăştie (două: unul încheiat în anii 93--94 şi altul, în 98 d.H.),
Grădiştea de Munte - "Sub Cununi" (9~101) şi Dobîrca (96 d.H.)3. Pe lingă
aceste depozite monetare, în directă le~ătură cu războaiele dacice, ar putea fi puse şi tezaurele găsite în Dobrogea sau m nord-estul Bulgariei: unul, cniar de lingă Adamclisi (80 d.H.), altul de la Agighiol (8~9 d.H.) şi un al treilea de la
Tulcea (Domitianus)4, în Bulgaria, acumulări asemănătoare provin de la Nikjup
(Nerva}, Juzunlar - Prelez (:Nerva) şi Draganaci - Burgas (Nerva)5.
Cartarea descoperirilor scoate pregnant în evidenţă concentrarea acestor tezaure în două zone distincte. Prima ar fi cea din centrul Daciei, a nucleului său
de rezinstenţă; a doua se plasează în Moesia Inferior, de-a lungul unei rute care
poate fi atribuită cronologic ori războaielor lui Domitianus, ori, mai sigur, primului conflict daco-roman al lui Traianus (vezi harta, fig. 1).

1 I.Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistic4 şi ruman4 (sec. li f.e.n. - I e.n.), Cluj, 1974, p. 96;
Problhnes de la chronologie de la culture Glto-Daces il la lumiere des Jouilles de Cîrlomdneşti, Dacia, N.S., XIX,
1975, p. 125---139.
:t V.Mih!ilescu-Bîrliba, La monnaie romaine chez Ies _Daces orientau:r, Bucureşti, 1980, p. 72 şi urm.; idem., Dacia
r4s4ril'fn4 fn secolele VI-I f.e.n. Econumie şi moned,I, Iaşi, 1990, p. 105---106.
C.S.Nicolăescu-Plopşor, Dacia, VII-VIII,. 1937-1940; p. 203 şi urm.; B.Mitrea, Penelrazione cummerciale e
circolazione monetaria nefla Dacia prima delia conquista, EDR, X, Roma, 1945, p. 105, nr. 32, p. 106, nr. 42, 44 şi 45; S.Bolin, State and Cu"ency in Ilie Roman Empire to 300 A.D., Stockholm, 1958, Supplement, tab. 1-11, p. 336-339; I Winkler, SCN, 3, 1960, p. 443--446; eadem, în JNG, 17, 1967, p. 136 şi 147; E.Chirilă, I.Aldea, ActaMN, V, 1968, p.
429-4~2; I. ~lodariu, CJI· cit., p. 282,284,287,289,296 şi 297.
.
B.Mitrea, Dacia, N.S., XXIV, 1980, p. 374; ROcheşeanu, Pontica, XXI-XXII, 1988---1989, p. 91-97; E.Oberlănder-Timoveanu,CH, 3, 1977, p. 57, nr. 141; C.Deculescu, SCIV, XVII, 1966, 3, p.584-585.
5 B.Gerov, Die Einf/Jlle der Nordvolker in den Ostbalkarrraum im Lichte der Miinzschatzfunde 1. Dos 11. und 111. Jahrhundert (101-284 n.Chr.), ANRW, 11/6, 1977, p. 116, 148 şi urm. (nr. 1-3); idem, &itriige zur Geschichte der r/imischen
Provinzen Moesien und Thralcien. Gesammelte Aufslitze, Amsterdam, 1980, p. 367 şi 399--400.
·
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Fig. 1. - Desa,periri1e monetare din Dacia, privitoare la cucerirea romani; 1. tezaure încheiate cu emisiuni~
mitianus, Nerva şi Traianus; 2. aşezJrile cu cele mai recente monede de la Domitianus, Nerva şi Traianus; 3. tezaure terminate cu emisiuni din perioada Nero-litus; 4. aşezArile cu cele mai noi ~ d e din perioada Nero - litus; 5.
direqille de înaintare ale armatei romane; 6. traseele presupuse ale atacului dacic din iama anilor 101-102.
Descoperirile provin din următoarele localităp: 1. Poiana - Gorj; 2. Ha!eg; 3. 13. Costeşti; 4. Pasul Vulcan Mlrcuşa; 5. Hunedoara; 6-7. Munlil Orăştiei; 8. Grădiştea de Munte - "Sub Cununi"; 9. Dobtrca; 10. Adamclisi;
11. Agighiol; 12. Tulcea; 14. Grădiştea Muncelului; 15. Blidaru; 16. Sllaşuri; 17. Clpîll'la; 18. Cugir; 19. Ocniţa; 20.
Barbo~ - Galaţi; 21. Şapte Sate; 22. Diaconi (Vişina); 23- 27. Poiana -Tecuci; 24. Clllanu Mic; 25. Sftntu Gheorghe; 26. Bujor; 28. Rlcltlu; 29. Covasna - "Cetatea Z"melor"; 30. Nikjup; 31. Juzunlar-Prelez; 32. Draganaci.
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Dar să analizăm şi situap.a descoperirilor numismatice din stap.unile dacice,
în general. Iată lista cu monedele cele mai recente: la Costeşti, o monedă de
bronz de la Traianus (103-111), care ar putea să dateze dinaintea ultimului răz
boi daco-roman sau nu6, la Grădiştea Muncelului, emisiuni de la Traianus, din
101-102, un exemplar fiind fără Dacicus în legendă7, la Blidaru, o monedă de
bronz de la Traianus, din 101-1028, la Sălariuri, o emisiune de la Nerva9; la Că
pîlna, de asemenea, o monedă de la Nerva 0; la Cugir, emisiuni de la Domitianu:;11; la Ocniţa, monede de la Domitianus12 şi, fa Barboşi - Galaţi, de la
Nerva 13.
Deci, după cum lesne se poate observa, atît tezaurele, cit şi descoperirile
monetare din aşezări se gi:upează în zona centrală a Dadei, aceasta, dacă luăm
în considerare numai emisiunile din perioada Domitianus - Traianus. Dar, chiar dacă extindem investigaţia noastră asupra unui interval de timp mai lung,
lucrurile, după cum vom vedea, nu apar cu mult schimbate.
Astfel, tezaurele încheiate cu monede de la Nero şi pînă la Titus, inclusiv,
sînt următoarele; Şapte Sate (Vespasianus) 14, Diaconi (71 d.H.)15, Poiana - Tecuci (Titus)1\ Călanu Mic (Otho) 17, Sfintu Gheorghe (Vespasianus) 18 şi Bujoru (Vespasianus)1 .
Prezentăm şi aşezările dacice, a căror ultime descoperiri monetare sînt din
aceeaşi vreme: Poiana -Tecuci (71 d.H.)2°, Răcătău (Nero) 21 şi Covasna - "Cetatea Zînelor" (Vespasianus) 22 •
Deci, şi în cazul cînd introducem în calculele noastre şi emisiunile de la Nero pînă la Titus, numărul descoperirilor nu s-ar mări prea mult; am putea face
doar observaţia că ele se înmulţesc în partea răsăriteană a Dadei.
Ce conluzii putem desprinde din prezentarea acestui succint tablou al monedelor găsite în aşezările aadce şi al tezaurelor? Aşa cum am încercat să ară
tăm şi cu alt prilej, înainte şi în timpul războaielor daco-romane, s-au îngropat
destul de mufte tezaure. Dar, studierea descoperirilor monetare ne arată că în secolul I d.H., în Dacia, continună să predomine denarul roman republican, alături
de care, în mai mică măsură, este prezent şi cel imperial timpuriu (pre-neronian)23. Iată de ce, informaţia fumizată de către Tadtus despre prefennţa germanilor pentru denarul roman republican 24 este, după părerea noastră, valabilă în
mare măsură şi pentru alte popoare din Barbaricum, printre care şi dacii. Numai
6
M.Macrea, AISC, II, 193~1935 (1936), p. 143-157; C.Daicoviciu, N.Gostar şi H.Daicovidu, Materiale, VI,
1959, i, 341; ~-Di1;iC:Ovi~u şi colab., Materiale, Vil, 1961,_p. 315.
.
.
C.DaicoVlau ŞI colab., SCN, I, 1950, 1, p. 146; idem, SCN, li, 1951, 1, p. 122; idem, SCN, III, 1952, p. 304 ş1
306; idfm, M~ter~l~, II!, 1957, p. 261-262.
C.DaicoV1au ş1 ~Jab., SCN, VI, 1955, ~-2, p. 202 ..
9f,-Sz~kely, MatenJJle, VIII, 1962, p. 338; idem. MaterrDle, IX, 1970, p. 298.

:o I.Glodariu, op.cit., p. 260.
'
M.Macrea şi I.Berciu, Dada, N.S., IX, 1965, p. 226-227.
:: D.Berdu, Bur~ dacic4, I, Bucureşti, 1981, P: 130-1~5.
O.Popescu, Dacra, N.S., IX, 1965, p. 480; S.Sarue, Ş.Sanie, ArhMold, XIV, 1991, p. 43-53.
14
B.Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria ... , p. 108, nr. 58.
15 R. Vulpe şi colab., SCIV, III, 1952, p. 210; B.Mitrea, SCW, VII, 1956, 1-2, p. 145; idem, SCW, VIII, 1957, 14, p. 17~ I.Winkler: op.cit., p. 145.
.
R.Vulpe ş1 colab., SCW, li, 1951, 1, p. 193; B.Mitrea, SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 166-170.
:~ B.Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria ... , p. 105, nr. 38.
Idem., l:'·_ 108, nr. 59.
.
19
G.Popilian, SCN, VI, 1975, p. 21~216; B.Mitrea, BSNR, LXX-LXXIV, 1976-1980 (1981), 124-128, p.
576-5li/
R. Vulpe, Dacia, N.S., I, 1957, p. 143-164„
21 V.Căpitanu,
V.Ursachi, Carpica, VII, Bacău, 1975, p. 50.
22
op.cit., p. 281.
23 !.Glodariu,
V.Mihlilescu-Birliba, La monnaie romaine chez Ies Daces ... , p. 72 şi urm.; idem., Dacia rt1s4ritean4 în secolele
VI-1..'fl'.,. 72-75.
Tacitus, De origine d situ Germanorum, V, 3 (Bucureşti, 1963, p. 18).
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printr-o asemenea interpretare putem explica contradicţia aparent ireconciliabilă, dintre datele literare şi materialele arheologice, care certifică o viaţă economică înfloritoare şi importante schimburi comerciale cu lumea romană în tot cursul
secolului I d.H., pe de o parte, şi diminuarea cantităţii de monedă romană din
aceeaşi vreme, în Dacia, pe de altă parte. Această contradicţie aparentă dispare,
dacă se consideră că documentul numismatic care atestă cu adevărat înflorirea
economică a Daciei, în secolul I. d.H., este denarul roman republican şi, parţial,
denarul imperial timpuriu. De aceea, reforma lui Nero trebuie să fie socotită.un
punct de reper pentru studierea denarului roman din primul secol d.H., căci ea
a afectat aht Imperiul Roman, cit şi relaţiile sale cu restul lumii antice. Astfel,
chiar dacă informaţia transmisă de către Tacitus nu se referă direct decît la germani, noi socotim că ea este valabilă, de asemenea, şi pentru alte spaţii şi populaţii25.

De aceea, tezaurele din Dacia, care se termină cu emisiuni de la Augustus
Tiberius sau, chiar prin cîteva exemplare post-neroniene (în special, monede
de la Vespasianus), pot fi puse în legătură cu efectele reformei fui Nero, în aşa
fel că data îngropării unui tezaur nu poate fi determinată pornind de la moneda
sa cea mai recentă. Descoperirile din aşezări confirmă acest punct de vedere,
constatîndu-se, fe de o parte, paralelismul existent între acestea şi tezaure, iar,
pe de alta, faptu că unele aşezări se datează, - pe baza materialelor arheologice
-, mult mai tîrziu decît ultimele lor monede. De asemenea, abundenţa descoperirilor de denari romani republicani din Dacia, ca şi alte argumente arheologiconumismatice, au condus ee unii cercetători la susţinerea ipotezei că, mai cu
seamă în timpul lui Burebista, monede dacică devine identică cu cea romană26 •
Găsirea, în anul 1961, în cetatea dacică de la Tilişca, a unui depozit cuprinzînd şi
14 ştanţe, din care 10 au fost identificate ca aparţinînd unor emisiuni de denari
din anii 145/138 - 76/71 î. de H. (Sydenham, 402 şi 792), a sprijinit şi mc\i mult
aserţiunea despre existenţa "monedei dacice de tip roman republican" 27• lnsă, o
descoperire recentă a schimbat cu totul datele problemei. Cu ocazia cercetărilor
a schimbat cu totul datele problemei. Cu ocazia cercetărilor de la Sarmizegetusa
Regia, din anul 1988, s-a depistat un atelier dacic, unde au apărut trei ştanţe, asemănătoare cu cele de la Tilişca. Ele au fost identificate astfel: 1. C. Cassius (RRC,
266, 126 î. de H.); 2. C. Hosidius C.f Geta (RRC, 407, 68 î. de H.); 3. Tiberius (TT.
CAESAR DfVI AVG F AVGVSTVS, RIC, I, p. 93 şi urm. 14-37 d.H.). Atelierul
dacic se afla sub două niveluri romane, constituite dintr-un alt atelier mets.1lurgic
roman suprapus de zidul fortificaţiei romane, ridicată aici după 106 d.H. In consecinţă, autorii cercetării au ajuns la concluzia că atelierul daac cu ştanţe poate fi
datat înainte de ultimul război daco-roman, probabil, între 102-105; drept urmare, se consideră că în acest loc a funcţionat o monetărie regală, care copia
clandestin denarii romani republicani şi imP.eriali timpurii, cu scopul de a se
obţine sumele urgent solicitate de către aliaţii lui Decebal, înainte şi în timpul ultimei mari confruntări cu Roma. Astfel, se poate aprecia că, în prezent, nu mai
sînt certe dovezile pentru a susţine copierea denarului, în timpul lui Burebista,
de către daci; de asemenea, moneda romană republicană, în cazul nostru, nu
mai poate fi utilizată la datarea complexelor arheologice, cel puţin din punct de
vedere terminus post quem7.B.
Drept urmare, îngroparea tezaurelor de denari romani din perioada Augusşi

: B.Mitrea, Penelrazione commerciale e circolazione monelaria ... , p. 123 şi unn.
27

M.Macrea,AJSC, II, 1933-1935 (1936), p. 162 şi unn.

7.8 N.Lupu, FVL, 7, 1, 1964, p. S-14.

I.Glodariu, Eug.Iaroslavschi, A.Rusu, H.G.Seiwert, A.Sion. Cercel4rile arheologia şi lucrrlrile de conseroare şi
restaurare de la Sarmiugetusa Regia, jud. Hunedoara, comunicare la A Xl11-<1 Sesiune anua/4 de rapoarte privind rn.u/tatele
ctrcd4rilor arheologia din anul 1987, Piteşti, 25-26 martie 1988; I.Glodariu, A.Rusu, Eug. laroslavschi, Atelierul me>netar de la Sarmizegrtusa şi implicaţiile lui de ordin arheologic şi istoric, comunicare la A/ V-Ita Simpozion naţional de numismatic4, Deva, 20 mai 1988; V.Mihăilescu-Bîcliba, Dacia r4s4ritean4 ln secolele VI-I..., p. 98.
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tus - Vespasianus, ca şi, bineînteles, a celor din vremea următoare, a putut fi
de conflicte minore sau de războaiele daco-romane, fără a face dinstinctii precise între datele monedelor terminus post querrr9. Pe de altă parte, situatia
geografică a descoperirilor, atît din aşezări, ât ş1 a tezaurelor, indică nordul Olteniei, nord-estul Banatului, Munţii Orăştiei, centrul şi sudul Transilvaniei, ca
regiuni unde s-au desfăşurat cu cea mai mare probabilitate luptele, ceea ce corespunde pe deplin cu celelalte date (literare, arheologice, epigrafice etc.) referitoare însă, şi subliniem acest lucru, doar la războaiele din 101-102 şi 105--106.
In acelaşi timp, se conturează şi o altă zonă de conflict, care poate fi plasată în
răsăritul Daciei. Şi teritoriul Dobrogei pare, la rindul său, să confirme numismat!: atragerea sa în crincena confruntare. Descoperirile monetare din Moesia Inferior marchează o posibilă cale urmată de către atacatorii din iarna anilor
101-102. Probabil, aceştia au trecut frin Delta Dunării şi, apoi, s-au îndreptat
spre sud, ajungînd chiar pînă în vestu provinciei, după cum relevă tezaurele gă
site de-a lungul acestui ipotetic traseu (vezi harta, fig. 1.)3°. De fapt, aşa cum ară
ta A.Blanchet, cu mai bine de 90 de ani în urmă, identificarea unor căi urmate de
către invadatori, prin coroborarea informaţiilor numismatice cu cele istorice, arheologice, epiW"afice sau de altă natură, poate fi veridică doar în cazul teritoriilor Imperiului .
Totodată, sîntem datori să menţionăm şi un alt aspect pe care îl ridică descoperirile monetare. Este vorba de viteza de circulaţie a monedei, în perioada
amintită şi în re~unea discutată. Dacă acest fapt nu poate fi apreciat în cazul lipsei unei circulaţii şi economii monetare reale, cum s-a întîmplat adesea în Barbaricum, nu acelaşi lucru se poate spune despre situatia din Imperiu. Analiza din
rindurile de fată arată că, potrivit cu datele terminale ale tezaurelor găsite în
Moesia Inferior, - încadrate aproximativ între 80 şi 98 -, există un decalaj de la
4 pînă la 22 ani, dacă socotim că îngropările au avut loc în 101-102 d.H. Pînă
acum nu cunoaştem nici o descoperire contemporană cu evenimentele din 101102. Deci, chiar dacă ţinem seama de faptul că moneda de argint avea o viteză
de circulaţie mai redusă, chiar în Impenu ritmul ei de pătrunaere şi mişcare se
dov~deşte a fi fost neaşteptat de lent.
In acelaşi timp, nu putem încheia fără a atrage atenţia şi asupra unui alt aspect, deosebit de însemnat pentru istoria Daciei. După cum este cunoscut, îngroparea tezaurelor este strins legată de o stare de alarmă, care avea loc în preaJma
şi în timpul unor conflicte interne sau externe. Faptul că asemenea depozite monetare au persistat pînă în zilele noastre, sugerează că posesorii lor nu le-au mai
putut recupera din diferite motive (deces natural sau nu, captivitate, deplasare
fortată, refugiere etc.). Desele ascunderi de tezaure din tot secolul I d.H., ca şi cele de mai tîrziu, din timpul Provinciei Dacia, dovedesc că astfel de evenimente
au fost destul de numeroase. Iată de ce, hiatus-ul pe care-l constatăm la aceste
îngropări şi care se plasează exact în vremea războaielor daco-romane poate fi
explicat şi prin faptul, că posesorii au avut posibilitatea recuperării averilor personale după încetarea stărilor conflictuale.
_
VIRGIL MIHAILESCU-BARLIBA
cauzată

A

29 Idem, La monnaie romainl! cha Ies Doces ... , p. 73--75.
30 K.Strobel, UnttrSucliungm zu dm Do/cerlcriegm Trajans. Studim zur Gesc:liiclite des mittll!rm und unterm Donauraumfi in der Holim Kaiserzdt, Antiquitas, R. 1, Bonn, 1984, p. 178 şi urm.
1 A.Blanchet, Les tresors de monnaies romaines et Ies invasions germaniques m Gaule, Paris, 1900, p. 52--68 şi
100---101.
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LES GUERRES DACO-ROMAINES ET LES DECOUVERTES
MONET AIRES
(Resufue)

•

L'un des' principaux evenements de l'histoire ancienne de la Roumanie a ete
incontestablement la conquete romaine qui, ainsi qu'il est bien connu, a ete obtenue au prix de luttes achamees, de destructions massives et de grands deplacements de populations, le tout dans un laps de temps relativement court. Or,
paradoxalement, c' est justement cet evenement historique de premiere imeortance qui n'est pas reflete par Ies enfouissements de tresors ou Ies trouva1lles
monetaires des etablissements de la Dacie. Donc, la principale contradiction est
entre Ies evenements .P.olitiques et Ies faits numismatiques. Cette contradiction
apparente se dissipe s1 l' on considere que le document numismatique qui atteste
vraiment la conquete romaine de la Dacie doit etre cherche dans toutes Ies decouvertes monetaires romaines y compris Ies deniers republicains. A ceci ii faut
ajouter nos observations sur Ia situation de la Dobroudja, ou Ies decouvertes
monetaires corroborees avec Ies informations archeologiques envisagent un tableau plus precis. 11 semblerait qu' en Dobroudja Ies tresors et Ies donnees archeologiques de la fin du ier s.av.J.-C. et du debut du siecle suivant refletent
expressement Ies evenements des annees 101-102. D'ailleurs, dans le cas de la
Dobroudja romaine, Ies donnees numismatiques relevent des luttes et des destructions ainsi que le voie de penetration des forces de Decebale, pendant l'hiver
des annees 101-102, du nord du Danube jusqu'au sud d' Adamcfissi.

LES LEGATS DE LA DACIE SOUS TRAJAN

Ainsi qu'il resuite d'un passage de I' Histoire romaine de Cassius Dion (LXVIII, 9, 7), apres la guerre de 101-102 l'empereur Trajan laissa des troupes a Sarmizegetusa et des gamisons dans le reste du pa:ys des Daces, puis ii se rendit en
!talie; sans doute, le texte fait-il reference spec1alement a la region actuelle de
l'Oltenie (dont l'occupation effective des lors est suggeree aussi _par la construction du grand pont sur le Danube, a Drobeta), du Banat et de Ţara Haţegului.
Dans un autre passage (LXVIII, 12, 1), le meme historien fait mention d'un cornmandant ramam carture en Dade par le roi Decebale: selon C. Patsch, il s' agirait
d'un legat de la legion VIr Claud1a 1. En echange, R. Syme l'identifiait avec Cn.
Pinarius Aemilius Cicatricula Longinus 2 : consul en 903 ef legat imP.erial des provinces de la Mesie Superieure vers 94-964 et de la Pannonie en 985; vraiment, l'historien Fronto enre~strait I' offense adressee par Ies Parthes aux Romains a
l'occasion de l'expedition orientale de Lucius Verus: Traiani proavi vestri ductu
auspicioque nonne m Dacia captus vir consularis? (De bello Parthico, ed. C.R. Haines,
II, p. 214). Ce personnage accompagr_:ia probablement en qualite de comes I' empereur Trajan en Dacie; dans l'intervalle a'entre Ies deux guerres, ii fut sans doute
commandant-en-chef de l'armee d'occupation restee au nord du Danube. Ainsi
qu'il resuite de la presence des blocs avec inscriptions trouves a Sarmizegetusa
Regia, la force d' occupation etait formee par des effectifs de quelques legions (J~"' et Ir Adiutrix, IIII' Flavia felix, VI' Ferrata)6 et bien sur par des troupes auxiliaires. Dans ce sens, N. Gostar remarquait que plusieurs unites militaires (1 aile et
12 cohortes), attestees en 100 dans la Mesie Superieure7, n'apparaissent plus
dans le diplome de la meme province des annees 103/1078; ii est probable que
celles-ci representent des troupes de la Mesie Superieure qui ont participe aux
o.Perations militaires au cours de la premiere guerre de Trajan et orpanisees ulteneurement dans un corps special9 - vu que fa plupart deces unites (al' exception de deux d'entre elles) sont mentionnees pfus tard parmi les troupes de la
province de la Dade (conformement aux dipfomes de 14 octobre 109, 17 fevrier
et 2 juillet 110) 10•

L'ignotus d'une inscription celebre de Rome:[... cum] Imp(erator) Caesar Nerva
Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) Dacicus gent& Dacor(um) et regem Decebalum bello
superavit, sub eodem duce leg(ato) pro pr(aetore)11; sur I' identite de ce personnage, nous nous contentons d' envoyer le lecteur a l' etude publiee recemment par nous12:il
1 C. Patsch, Der I<ampf um den Donauraum unler Domitian und Trajan (Beilrlige zur Vollcerkunde von Siidosleuropa,
V /2), ~ien-Leipzig, 1937, p. 101.
R. Syme, Danubian Papers, Bucarest, 1971, p. 185; voir aussi N. Gostar, AIIAI, XIII, 1976, p. 60 sqq.
3 A. Degrassi, Jfasli consolari tkll'Impero Romano, Roma, 1952, p. 27.
4
Voir Ies dipl0mes militaires CIL, XVI, 39 (= ILS, 9035) (a. 93/94) el RMD (1978), 6 (a. 96); d. B. E. Thomasson, LI} col. 125--:126; nr. 31.
CIL, XVI, 42; cf. B.E. Thomasson, LP, col. 102, nr. 22.
6
IDR. Ill/3, 268-271
7 CIL, XVI, 46.
: CIL, XVI, 54; d. N. Gostar, loc. cil., p. 64--a6.
f.· Gostar, loc. cil., p. 66.
Pour ces diplome,, voir plus bas, notes 13, 20 el 21.
1
CIL, VI, 1444 (=ILS, ~022).
12
C. C. Petolescu, Daaa, N.S., 34, 1990, p. 267-268.
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est probablement identique avec Iulius Sabinus, le legat atteste dans le nouveau
diplome militaire datant clu 14 octombre 10913 • 11 rempla~a probablement Longinus au commandement du corps expeditionnaire de la Daae au debut de la derniere guerre contre Ies Daces.
D. Terentius Scaurianus 14 : Ce bien-connu personnage, considere jusque dernierement le premie_r gouvemeur de la province romaine de Dacia, est atteste
lui-aussi seulement par I' epigraphie:
1. Le diplome militaire de Ranovac (Mesie Superieure), datant du 14 octobre
109, accorde par I' empereur Trajan equitibus et peditibus qui militaverunt in alis tribus et cohorti6us decern et sex (smt l'enumeration des troupes) et sunt in Dacia sub
D. Terentio Scauriano guinus et vicenis pluribusve stipendis emeritis dimissis honesta
missione a Julio Sabino 1 • Donc Ies soldats avaient ete licencies par Iulius Sabinus,
mais le decret imperial s'attarda jusqu'â l'automne de 109, quand le gouvernement de la Dade etait dans Ies mains de D. Terentius Scaurianus16 • Le possesseur du diplome etait un ex pedite de la cohors I Montanorum; le prefet de l'unite,
Cornelius Felidor, est lui-aussi connu pour la premiere fois dans la prosopographie des milices equestres 17 • Vu gue la duree d'une milice etait d' approximahvement trois ans 18 el que notre Fehdor etait encore, a la date du decret imperial,
le commandant de la troupe (ainsi qu'il ressort de l'utilisation du present: cui
praest19, il resuite que cet offider avait re~u sa nomination le plus tot en 107. 11 en
resuite qu'au debut de 107, Iulius Sabinus, l'auteur du licenc1ement des veterans
des 19 troupes, se trouvait encore au commandement des troupes de la Dade.
Par consequent, le debut du gouvemement de D. Terentius Scaurianus en Dade
daterait, lui-aussi, le r.Ius tot ele I' an 107.
2. Le diplome m1litaire (lieu de decouverte inconnu) du 17 fevrier 110, donne par Trajan equitibus et pedztibus qui militaverunt in alis duabus et cohortibus decern
- et sunt m Dacia sub D. Terentio Scauriano 20 •
3. Le diplome militaire de Porolissum du 2 juillet 110 accorde par le meme
empereur iis qui militaverunt, equites et pedites, in alis quattuor et cohortibus decern et
octo - et sunt in Dacia sub D. Terentio Scauriano21 •
4. Le diplome reproduisant une amstitutio de l' empereur Trajan de l' an 110: peditibus et equitibus qui militant in rohorte I Brittonum milliana Ulpia torquata p. f civium Romanorum, quae est in Dacia sub D. Terentio Scauriancr2; Ies militaires dont Ies noms ont
ete inscrits dans ce decret avaient deja re~ la ci.toyennete romaine le 11 aout 106, ante
emerita stipendia, quand ils etaient encore au service militaire actif (qui militant)23•
5. A l'un deces licendements de 110 fait reference sans doute aussi l'inscription de Grammeni (Macedoine) de Ti. Claudius Maximus, missus honesta missione a Terent[io Scau]riano, consulaw [exerci]tus provinciae nov[ae... ]24 : selon M.P.
13
14

J. Garbsch, BVb, 54, 1989, p. 137-151.

A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, Budapesl, 1944, p. 9-10; A. Dob6, Acta C/assica Universitatis Scientianim Debreceniensis, IX, 1973, p. 91-92; B. E. Thomasson, LP, col. 149, nr. 1; I. Piso, Tituli, 4, Roma, 1982, p. 372,395;
G. Moyr,ru, Tituli, 4, Roma, 1982, p. 449-505.
Supra, note 13.

16
Pour une situation similaire, voir le diplome militaire datant du 10 aout 123, mis au jour a Gherla (Dada
Poro~nsis):AnnEp, 1973, 459 (= IDR. I, 7; RMD (1978), 21).
H. Devijver, ZPE, 89, 1991, p. 181.
18
Idem, Tiv Equestrian Offiws of the Roman Imperial Army (Mavors. Roman Army Researcties, VI), Amsterdam, ll/9, p. 398.
Dans le diplome de Gherla de J'an 123 on utilise, au contraire, praefuit.
20 CIL, XVI, 57 (= ILS, 2004, IDR. I, 2).
21 CIL, XVI, 163 (= IDR. I, 3).
22 CIL, XVL 160 (~ IDR. I, 1).
23 a. H. Wolff, ActaMN, 13, 1976, p. 108, nota 31.
24 M. P. Speidel,JRS, 60, 1970, p. 142--152 (= ActaMN, 7, 1970, p. 511-515); Anntp, 1969-1970, 583.
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Speidel, celte provincia nova serait Meso'f!J!tamia25, selon Gostar Nova Syria = Assyria26; en echange, G. Molisani27 et I. Piso pensent a Dacia.
6. Enfin, une inscription nous informe que l' empereur Trajan fonda Colonia
Dacica, la capitale de la nouvelle province, per [D. Terenti] urn Scaurianurn, [legaturn] eius pro pr(aetore)29•
C. Avidius Nigrinus 30 : originaire de Faventia (Faenza); la tribu Polli.a31 • Son
pere, A vidius Nigrinus, gouvema titre de proconsul l' Achaie sous Domiti-

a

en32.

Son cursus est connu d'une maniere incom~let:: tribun de la plebe en 109
(Pline de Jeune, Epist. V, 13, 6 et 20, 2-4; VII, 6,
); consul (suffectus) en 110 a
cote de îi. Iulius Aquila 33• Mentionne avec le titre de leg(atus) Aug(usti) pro pr(aetore), par une epigraphe de Delphes, concemant le territoire sacre du sanctuaire34: cfans cette qualite, selon E. Groag, «sententias tulit ex iussu optimi[rincipis
de finium controversiis inter Delphos et civitates finitimas» 35; selon . Piso, il
exer~a en Achaie une charge speciale de legatus Augusti ad corrigendurn staturn liberarurn civitatium36, recemment, B.E. Thomasson suppose a juste titre que Nigrinus actionna en Achaie en qualite de legatus censitor, vers 11337 • II s' ensuivrait
qu'il gouvema la Dade le plus tot a partir de 113; dans cette nouvelle mission, il
est atteste seulement par une inscription dediee Eponab(us) et Carnpestrib(us), par
M. Calventius Viator, (centurio) leg(ionis) IIII J(laviae) f(elicis), exerc(itator) eq[uitum) sing(ularium) C. Avidi Nigrini, leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)38• Victime des
~triques_polit!ques generees_par le probleme de la succession a la mort de TraJan (Cassms D1on, LXIX, 2; Hzst. Aug., Hadr. 7, 1).
Son successeur au §Ouvemement de la Dacie fut - a ce qu'il semble - C. ·
Iulius Quadratus Bassus ; sa carriere est reconstituee specialement en base de
l'inscription grecque de Pergame40 . Avant la Dade, ii avait gouveme la Syrie
25 M. P. Speidel, loc. cit.
26 N. Gostar, Epigraphiai. Travaux dedies au Vlf Congres international d'epigraphie grecque el latine, Bucarest,
1977,~98.
G. Molisani, loc. cit.
28 I. Piso, up. cit., p. 395.
29
OL, ID, 1443 (= IDR, III/2, 1).
.
.
2
30
P. v. Rohden, RE, Il (1896), col. 2384, nr. 6; E. Groag, RE, VI (1935), col. 18; PIR , A 1408; A. Ste1n, Rerchsb.
Dazien, p. 10-11; B.W. Jones, Domitian and the Senatorial Order. A Prosopographiail Study of Domitian's Relationship
with t"S Senate, A.D. 81-96, Philadelphia, 1979, nr. 614; RE, Suppl. XII, col. 129, nr. 6; I. Pisso, op. cit., 4, p. 372.
A. gonati, Tituli, 5, Roma, 1983, p. 306.
3 PIR , A 1407; E. Groag, Die romischen Reichsbeamten von Achaia bis auf Diokletian, Wien-Llepzig, 1939, nr. 42;
B.E. ~~masson, LP'. col. 1_92, nr. 15. .
.
.
DegraSSI, Fastr, p. 33; L. ţ'1dman, Fasll Ost1enses, Prague,_1982, p. 47.
.
34 A.
CIL, IlI, 567 (cf. 7305); Sy/1. , 827 (A.E.G.); A. Plassart, Fou1/les de Delphes, III/ 4, Pans, 1970, p. 43 (nr. 290),
55 (nr.~), &1 (nr. 296).

!

Pllt', A 1408
: Tituli, 4, Roma, 1982, p. 372, note 6..
B. E. Thomasson, Legatus. Beitrăge zur romischen Verwaltungsgeschichte, Stockholm, 1991, p. 77 (note 28), 95-96.
38 Cl!'.~HL 7904 (= /LS, 2417; IDR, IIl/2, 205); cf. B.E. Thomasson, LP, col. 149, nr. 2.
39 PIK"", I 508; E. Groag, RE, Suppl. VII (1940), col. 311-312; A. Stein, Reichsb. Dazien, p. 11-14; W. Eck, RE,
Suppl. XIV (1974), col. ~211; R. HalfmaM, Die Senatoren aus dem ostlichen Teii des lmperium Romanum bis zum Ende des ¼Jh. 11. Chr., GOttingen, 1979, p.119-120, nr. 26; idem, Tiluli, 5, Roma, 1983, p. 626.
Th. Wiegand, Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, 5, 1932, p. 3942, avec le commentaire de W. Weber, op. cit., p. 57-95 (= Annf.p, 1933, 268); reprise par R. Herzog, Sitzungsberichte
der Preussischen Akademie der Wissenchaften. Phil.-hist. Klasse, 10, 1933, p. 408--415 (=Annf.p, 1933, 201); A. v. Premerstein, ·sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissensclraften. Phil.-hist. Abteilung, 3, 1934, p. 3-71 (= A1111f.p, 1934, 176); C. Habicht, Alterthumer von Pergamon, Vlll, 3. Die lnschriften des Asklepieions, Berlin, 1969, p. 43-55,
nr. 21. Voir aussi CIL, IIl, 14387, d+w (deux fragment), avec la reconstilution d' A.v. Premerstein, loc. cit., p. 53---69
(= Annf.p, 1934, 177; /GLS, Vl, 2775; cf. C. Habicht, op. cit., p. 50-52).
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(circa 11~117)41, etant remplace dans ce poste par P. Aelius Hadrianus42• Des
antecedentes militaires de Bassus dans la zone danubienne, le faisant apte pour
la nouvelle mission, l'inscription mentionne le tribunat militaire de la legion XIIIe Gemina en Pannonie (vers 87)4.1, la commande de la legion Xle Claudia dans le
meme province (circa 99-101) 44 et specialement la participation aux guerres
daces: - ce qui avaient lui valu l'octro1 par l'empereur Trajan des ornamenta triumphalia45. C. Iulius Quadratus Bassus tomba probablement au cours des luttes
contre les Sarmates Jazyges, qui avaient envah1 la Dacie ayant appris la nouvelle
de la mort de Trajan46•
Le gouvemement de la Syrie plac;ait Bassus dans I' elite des viri militares; sa
nouvelle mission n' etait aucunement inferieure, ayant en vue que I' armee de la
Dade comptait sous Trajan trois legions (Im Adiutrix, Illle Flavia felix et xme
Gemina)47• 11 s'avere que le gouvemement de la Dade - tout aussi que celui de
la Syrie ou de la Britannie - _pouvait couronner a cette epoque une carriere militaire; cette constatation expliquerait mieux aussi la pretention (aspiration) a la
pourpre imperiale de C. Avidius Nigrinus.
CONSTANTIN C.PETOLESCU

41

B.E. Thomuaon, LP, col 310, nr. 43.
Idem, op. dl., nr. 44.
43 J. Fitz Tituli, 4, Roma, 1982, p. 324.
42
44

Idem, op. cit., p. 326.
: K. Strobel, Unl~uchungm zu den Dalcerlcriegtn Trajans, Bonn, 1~84, p. ~ - .
I. I. Russu, Dacia, N.S., XVIII, 1974, p. 163; cf. A. v. Premersletn, loc. al.: n1cht auf dem Schlachfeld, was

wohl i~er lnschrift au!ldriicklich hervq:-,ehoben wire".
Pour la presence de la Iegion I" Adiulrix en Dade ă. I' epoque de Trajan, voir JDR, III/ 4, p. 18 (I.I. Russu);
d. C.C. Petolescu, Dacia, N.S., XXXIII, 1989, p. 253-254.

•
FORTIFICATIONS DE TERRE TRAJANES EN DACIE ET DANS
LE NORD DE LA MESIE INFERIEURE

La Dade offrait l' avantage de briser le front "barbare" et de le tenir sous
controle, mais cet avantage etait seconde de l' obligation d' etablir des liaisons sures et rapides permanentes au-dela du Danube ainsi que de defendre une frontiere relativement etendue 1 et exposee de fac;on inegale aux menaces venant de
l' exterieur.
Dans Ies premieres annees, apres que "universa Dacia devicta est" 2, la province de Dacie comprenait seulement la zone centrale de la Transylvanie, le Banat et l' ouest de l'Ortenie3•
Nous estimons que la delimitation du territoire imperial etait virtuelle pour
cette eeriode, coi'ncidant avec Ies limites des territoires des tribus daces soumises et mcluses dans la province4•
En consignant sur une carte Ies fortifications pour lesquelles on dispose
d'une datation sure a l'epoque de Trajan, reposant soit sur Ies donnees archeologiques, soit sur des temoignages epigrar,hiques, on remarque que preponderante etait la preoccupation visant a annihtler toute tentative d' opposition interne,
du fait qu etaient restee en usage Ies fortifications jalonnant fes routes si.lr lesquelles s'etait deroulee l'offensive des troures romaines vers le centre du pouvoir et Ies points de resistance de l'Etat dace . (fig. 1).
Les legions IIII Flavia Felis, I Adiutrix et XIII Gemina occupaient des camps
fortifies a proximite de Sarmizegetusa Regia et, non pas par hasard, croyons-nous, du centre militaire des Apuli.
Dans la zone meridionale, ou s'etendait l'autorite du legat de la legion !III
Flavia Felix6, sont maintenues des troupes dans Ies camps situes sur Ies routes Lederata-Tibiscum-les Portes de Fer de la Transylvanie-Ulpia Traiana et Drobeta-le
defile Vîlcan - Sarmizegetusa, Ies principales voies de penetration vers Ies centre
du royaume de Decebafe au cours des guerr-es daciques.
De toute fac;on, la route Lederata - Tibiscum ne saurait etre consideree comme une route fortifiee de frontiere, l'autorite imperiale s'etendant vers l'ouest,
peut-etre jusqu'a la Tisza 7•

1 Eutropius VIII, 2: • ea provincia decies centena millia in circuitu tenet".
2 Inscription de Salonic, AnnEp, 1934, 2.
3 M. Macrea, Viaţa fn Dacia roman4, Bucureşti, 1969, p. 32---39. La localisation des troupes attesh!es en 110
(CIL XVI, 57; 163) et, plus rkemment, en 109 O- Garbsch dans BVb, 54, 1989) a conbibue ă etablir l'etendue de la
provin e ă l' epoque de Trajan.
C. Daicoviciu, NEH, 1955, 1, p. 121-137 (= Dacica, 1969, p. 82; Ioana Bogdan Cătăniciu, EphemNap, L 1991,

1

p. 61.

Bogdan Cltăniciu, Evolution of the System of Defmce Works in Roman Dacia, Oxford, 1981, p. 11 sqq.
O. Protase, ActaMN, IV, 1967, p. 62, fig. 17.
7 Les hypotheses concernant la fronti~re romaine dans le Banat sont discutees par I. Ferenczi, Apulum, XI, p.
201-204; de nouvelles donnees sont mises en discussion par D. Benea, Militlirgrenzen Roms, III, 1986, p. 455-458 et
O. Benea, O. Bozu, Symposia Thracologica, 9, 1992, p. 44 sqq.
5
Ioana
6

4--Acta Musei Napocensis
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Fig. 1. Fortifications trajanes en territoires nord-danubiens: 1. fortifications de campagne 2. castra el castella stativa
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Le castellum de Micia (Vetel) a ete construit peut-etre seulement apres la
constitution de la province, dans le but de surveilfer la circulation sur le fleuve
Mureş.

Dans le nord de la province, on constate une concentration relative de forces dans Ies camps de Bologa, Românaşi, Porolissum, Romita et Tihău. La reprise
des investigations dans Ies castella de Căşeiu et Ilişua8 a foumi des elements de
certitude pour le debut de leur occupation a I' epoque trajane. Les troupes cantonnees dans ces camps etaient destinees a empecher une action coordonnee des
Daces libres de cette zone et de ceux restes dans la province. Ce secteur demeure constamment un des l'lus exposes de la province. Dans I' angle nord-est, le
camp de Orheiul Bistrite1 est assez ~and pour y abriter une coliors milliaria cohors I Hispanorum, et
â Inlăceni la fortification peut etre datee â I' epoque de
debut de la province9 • Ce sont pour l'instant Ies seules fortifications connues
pour cette epoque.
La demarcation des territoires de la Dacie de ceux de la Mesie inferieure demeure tout â fait hypothetique; seules Ies donnees epigraphiques concernant
l'occupation des camps situes sur l'Olt superieur par Ies troupes de la Mesie inferieure et de ceux sis sur la route Drobeta - Bumbeşti par Ies troupes de Dade
representent des reperes surs.
Le tableau dont nous disposons actuellement sur Ies fortifications trajanes est fort lacunaire; parmi Ies alae stationnees entre 109-110 dans la province de Dade: ala I Britannica, ala Civium Romanorum, ala I Claudia, ala Flavia
Commagenorum, ala I Augusta Ituraeorum et ala II Pannoniorum, ii n' est etabli
que pour cette derniere qu'elle etait cantonnee dans le camp de Gherla 10 •
Quant aux autres trouyes de cavalerie, qui ne tarderont d'ailleurs pas â etre
dislo~uees et remplacees, toute indication portant sur le lieu de leur garnison
fait defaut; la chiffre des cohortes qui n'ont pasete localisees est lui aussi relativement important, en sorte 9u'il s'avere necessaire d'intensifier Ies recherches sur le terrain afin d'identif1er Ies camps fortifies trajans.
La Mesie inferieure a contribue en large mesure au deroulement des guerres daciques; I' armee placee sous Ies ordres de Laberius Maximus a avance
dans le secteur sud-est, penetrant au nord du Danube par Ies routes a proximite desquelles se sont etablies aussi Ies legions - la route de Oescus, le long
de l'Olt, et de Novae, par l'ouest de la Valachie, par Flămânda - le defile de
Bran.
La penetration des troupes romaines par la route de l'Olt a ete marquee par
le toponyme Castra Traiana 1 , et la presence des estampilles P(edites) S(ingulares)
â Buridava semble indiquer ici une concentration de troupes placees sous le commandement du gouverneur 12•
La deuxieme route 13 est surveillee par une serie de fortifications dont une
8 Fouilles archrologiques par D. !sac el pttSenli!es dans Ies communications annuelles ăla Session Nationale
de rapports archrologiques, ini!dites. A Ilişua, le Musu de Bistrifa, sous la direction de D. Protase, a effectui! des fouilles sysh!matiques, acqui!rant la certltude qu'il y avait stationni! une troupe dqA du temps de Trajan, dans un castellum de petites dimensions auquel s'est superposi! par la suite celui de /"ala Tungrorum Frontoniana (D. Protase,
scw"\ 36, 3, 1985, p. 249-2.53).
Maaea, K Horedt, SCW, II, 1, 1951, p. 304-306; N. Gudea, ActaMP, III, 1979, p. 149-270
1 Les fouilles de sauvegarde du site, effectut!es dans Ies anm!es '60 par D. Protase el '80 par un collectif du
Must!e de la Transylvanie (A. Soroceanu, R. Ardevan), n'ont pas !!li! interpn!ti!es ni publii!es jusqu'ă pttSenl. La
partie plus importante du castel/um est d~truite par des constructions industrielles..
Tabule Peutingeriana, VII.
12 D. Tudor, Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 345.
13 Gr. Tocilescu, Fouilles el recherches archlologiques en Roumanie, 1900, p. 126, carte; V. Christescu Via/Q eami•
miaI a Daciei romane, 1929, p. 105, n. 4; idem, Istoria militant a Dadei roma11e, 1937, p. 110; B. Mitrea, EDR, X. 1945;
Eug. Chirilă, I Pop, Apulum, VII, 1, 1968, p. 156.
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bonne partie n'a pas encore ete investiguee. Pour l'epoque de Trajan la datation
est assuree pour Ies fortifications de Flămânda 1 4, Voineşti 15, Rucăr16 et, probablement aussi, Jidava, petit castellum de terre17, et Urluieni, castellum A1 • Les
castella trajans, reperes dans la zone subcarpatique de Valachie et dans le sud
de la Moldavie, ont contribue a etablir l'appartenance deces regions a la Mesie
inferieure.
L' etendue des territoires conquis par Laberius Maximus des la premiere guerre dacique peut etre appreciee aussi rapportee a l'aire des unions
tribales dace, determinee sur la base de la diffusion de la monnaie dace 19;
evidemment qu'il,_convient de tenir compte du fait que l'union de tribus la
i:,lus avancee - celle etablie dans l'ouest de la Valachie - avait deja subi
âes chanţements en raison des actions anterieures des Romains au nord du
Danube2 •
Nous avans repete21 ici Ies donnees relatives aux fortifications romaines de
Dacie a I' epoque de Trajan telles qu' elles ont ete per-;ues en vertu des recherches
effectuees Jusqu'â cette heure. II convient d'y ajouter aussi certaines carences des
14 I. Bogdan Citlniciu, Evolution ..., p. 8, 33; eadem, Militlirgrenun Roms, m, 1986, p. 464. A FLlmânda, l'agger
s' est conservi! uniquement sur le coti! estet est construii en terre noire avec Ins peu de lentilles de terre jaune; dans
la structure de l'aggeron n'observe pas la disposition spkifique d'une construction ă caespites; nous sommes d'avis
que l'agger a ă la base une larguer de 6,5 m, t!tant visiblement demarque vers I'est par Ies couches d' alluvions el
vers l'ouest par deux lentilles de terre ii charbon et pigments de terre brOll!e; la trace d'un pilier carbonise se trouve
ii 1,50 m environ de la limite ouest de I'agger, mais sans pl!netrer dans la terre vive. 0n peut interprl!ter Ies lentilles
de terre el de charbon comme l!tant des traces d'un manteau de bois el de gazon: dans la section S II ii semble
qu'est intenectt! aussi un ascensus. Le seul t!lt!ment datable a t!tt! mis au jour dans le matt!riel de remplissage du
fosst! ii l'angle nord-est: une fibule en fer (Algreen, Nordeuropdische Fibelformen, 1923, PI. I, Fig. 15; B()hme, Saalb/hb,
29, 1972, PI. 3, 100), datl!e de 80 ii 130 n.e.; le matmel ct!ramique du camp est fort peu nombreux et ne peut pas etre
encadrAavecexactitude
C. Petolescu, fouilles inedites; au cours de celles-ci ont t!te dkouvertes des estampilles de la Legio XI □au
dia„
16 I. Bogdan Cltlniciu, SCIVA, 25, p. 24 sqq.
17 Nos fouilles ont eu pour seul objetif de sectionner trois cOtt!s du castellum A (mt!ridional) de Urluieni; le
matt!riel archb>logique qui en a rt!sultl! ne contient pas d't!lt!ments de datation fermes pour rq,oque de Trajan, mais
pour des raisons stratigraphiques, nous estimons que le camp A est antmeur a celui en brique. Sur la berma du camp
(B) en brique, devant la porte est, nous avons dkouvert une monnaie en bronze t!mise par Traj,m (identifil!e par
Bucur fftrea) av. Trajan, buste dr.; Rv. Empereur ii cheval.
C. Petolescu a sectionnt! le petit camp de terre de Jidava et a t!tabli qu'il est romain el non pas ft!odal, tel
que le W.il Em. Popescu, Materiale, IX, 1971, p. 251-263
Nous faisions remarquer en 1975 que le chemin ă travers l'ouest de la Valachie semble avoir etl! la limite
entre deux unions de tribus - celle d'Oltimie centrale el orientale el celle de l'ouest de la Valachie, du sud de la
Moldavie et, probablement, du sud-est de la Transylvanie, qui ont detenu des la pl!riode du monnayage dace des
territoires precisement contourt!s (C. Preda, Monedele geto-dacilor, 1971, fig. 25), ce qui parai! etre confirme aussi par
la diffusion des monnaies Macedonia Prima el de celles de la viile de Thasos (I. Bogdan Cătăniciu, SCN, VI 1974, p.
185, fig. 4); en grandes lignes, Ies territoires de ces formations constitueronl la partie nord-danubienne de la Mt!sie
infme~e.
I. Bogdan Cltlniciu, ActaMN, XX, 1983, p. 67 sqq.
21 Il est de notre devoir envers Ies professeurs du departement d'histoire ancienne el archt!ologie de l'Universitt! Babeş-Bolyai de nommer seulement ceux qui nous ont quittes: Constantin Daicoviciu, Mihail Macrea, Ioan Iosif Russu et Hadrian Daicoviciu, qui ont pris ii tâche de transmettre ii leurs t!leves leur mt!thode de travail
scientifique; si quelques-uns de ces derniers n' ont pas eu ii coeur de respecter Ies parametres de I' exigence el de
I' autoexigence dans leurs recherches ultmeures, c' est qu'ils ont cede ii la superfidalite et ă la mediocrite cultivl!es
par Ies sommets de la vie scientifique, et au provincialisme dans lequel a sombrt! la recherche ii l'epoque "communiste•.
Dans le memoire de licence Armata fn Dacia Roman4 (L'armle en Dacie romaine), soutenu en 1967 (directeur
sdentifique Hadrian Daicoviciu), nous avons analyst! Ies donnt!es relalives aux for.tifications des troupes de la
Dade en vertu de aiteres qui nous ont permis de parvenirii la conclusion de l't!volution dans le temps du
systeme de fortifications romaines. (Nous n'en appellerions pas ii ce premier travail, s'il n'avait pas bt!nt!ficie
d'une certaine circulation sous sa forme manuscrite). N. Gudea opere en fait avec Ies memes criteres (Al/A,
XVIII, 1975, p. 82) dans l'analyse des fortifications en terre de Dacie, sans aboutir ii la conclusion qui s'impose,
ă savoir le dt!veloppement dans le temps du systeme de fortifications de la province nord-danubienne (op. cit.,
81).
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investigations effectuees jusqu'a present72, afin de pouvoir saisir Ies limites de nos connaissances, mais aussi dans I' espoir que, une fois signalees, ii sera possible de mettre
en place Ies principes et methodes moâemes de recherche p<?UT le proche avenir.
A de rares exceptions pres, la datation de la phase de terre des fortifications
romaines n' est pas assuree ear des criteres archeologiques mais en vertu de donnees epigraphiques et num1smatiques, la plupart ne beneficiant pas des precisions requises pour que leur valeur s01t entierement exploitable. Lorsqu'il
s'agissa1t d'aborder un site, ii n'a pasete propose, afin d'etre investigues, Ies objectifs qui convergent vers la resolution aes problemes essentiels. U n'a pas ete
propose d' aborder la mode de construction et Ies transformations successives;
Ies aonnees archeologiques obtenues par des sections stratigraphiques n' ont pas
ete controlees au moyen de fouilles en surface, raison pour faquelle des elements
surpris dans Ies profils sont restes inexplicables et ont ete purement et simplement ecartes de I' analyse ou, quelquefois, de tels elements n' ont meme pas ete
enregistres graphiquement. Les carences de la methode d'investigation archeologique donnent lieu a des simplifications qui influent sur le stoci<. informationnel a analyser en vue de connaître l'histoire militaire et politique de la province,
au-dela des informations epigraphiques et Iitteraires antiques.
L' etude des fortifications de terre de Dade, dont cette contribution n' est
qu'un chapitre s'est imposee a nous en tant qu'une necessite, notamment ces
derniers temps~, apres fa parution de l'article ele N. Gudea (voir n. 21) et celui
de R. Florescu concemant fe "opus caespiticiurn" (sic). Selon N. Gudea, "le squelette de bois" (au cas ou celui-ci a reellernent existe) servait seulernent pour la
periode de formation du vallurn de terre" (op. cit. 78--79).
R. Florescu, en revanche, considere que toutes Ies fortifications en terre ont
"Ies terrassernents a structure specifique constitues de couches successives de caespites avec certains elernents de resistance en bois, joints ou cloues" (op. cit. 90).
Les deux opinions sont, tel que nous croyons pouvoir le prouver au rnoyen de
I' analyse des donnees objectives, rnerne sornrnaires cornrne elles sont, unilaterales et ne recouvrent pas la realite archeologique, limitant Ies possibilites rornaines dans le dornaine de la construction, possibilites dont nous avons pris
connaissances non seulement par des monurnents archeologiques attentivement
etudies dans l'Ernpire, rnais aussi illustres sur Ies rnonurnents conternporains et
decrits dans Ies sources litteraires que nous sont parvenues.
En analysant Ies castella situes sur la ligne de fortifications transalutanes, R.
Florescu estime - il est vrai que sans disposer des informations fournies par des
recherches systernatiques - qu' on y rernarque une technique unitaire de const22 Celle preoccupation est une leitmotiv dans mes travaux el a ele interpretee comme un-•manque au palriotisme" (N. Gudea, ActaMP, X, 1986, p. 202--203 el, de la meme fa~on, voire sur la meme trame d'arguments, aussi par V. Mihăilescu-Bîrliba, ArhMold, Xll, 1988, p. 334-335). Nous esperons que ceux qui se font de
I'auto-perfectionnement un bui dans la vie el dans le travail scientifique comprendront que, par l'ignorance suffisante, on n'a jamais abouti au progres. Pour ce qui est de la circonstance que, dans nos travaux, nous publions des
programmes d' activi te, ii est bien evident que nous le faisons pour la raison que nous n' avons eu, objectivemenl, la
possibilite de Ies mettre en application; en Ies publiant, nous avons lente de stimuler Ies discussions Ies concemanl
el portant aussi sur I' opportunite de leur execution, mais Ala fois de rendre publics leurs buts, Ies prindpes el la
mani~re que nous envisagions pour aborder nos recherches. Par malheur, nous avons ele privee jusqu'II ce moment de l'habitude d' entamer des discussions scientifiques depourvues de subjectivisme de groupe ou personnels,
relatives au programme entier portant sur la recherche archeologique. Meme s'il existai! un "projet prioritaire de
recherche", celui-ci ltail soit • commandl", soii etabli en fonction de l'inten!t subjectif momentane ou des possibilites m~estes reservees Al'investigation scientifique.
Notre etude ForlifiaJ/iile de pămînl din Dacia (Les fortifiaJtions en tern, de Dade), redigee en 1985, est demeuree Al'etat de manuscrit en raison des difficultes consistent A trouver un espace typographique pour un travail co(iteux, incorporant un nombre important d'illustrations. Hormis l'etude de N. Gudea, dtee Ala note 21, R. Florescu
s' est occupe des fortifications en terre de Valachie, en exploitant uniquement des recheches plus ancieMes el sans
disposer d'investigations plus recentes qui auraienl valide Ies opinions precedentes visant ces fortifications, Opus
caementicium (sic) în Ilf11V, File de Istorie, 1978, p. 89-92.
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ruction en bois et en terre, qui n' aurait pas de correspondant ailleurs en Dade,
des structures en bois ayant ete decouvertes seulement (et la aussi sans la moindre certitude) â Buciumi et Cumidava (Rîşnov); le "murus caespiticium" (sic)
proprement dit existe uniquement â Bumbeşti et Mălăieşti.
Des conclusions â caractere absolu, fonnulees â ce stade des recherches et negligeant Ies mentions, incompletes, ii est vrai, et sans illustration ni localisation spatiafe, portant sur Ies restes des structures en bois, nous paraissent hasardees. Ayant
investigue le petit cnstellum de Putineiuu et compare Ies resultats â ceux publies pour
le grana cnstellum de Băru?l1Sl:t5, nous pouvons affirmer sans craindre de nous tromper
que, aussi dans le cas d'un voisinage tel que celui d'id, la technique de construction
est differente, sans que nous disposions d'argurnents qu'il puisse s'agir uniquement
d'un encadrement chronologique different.
Compte tenu de la multitude d' exemples connus, decoulant des recherches
minutieuses realisees durant ces demieres decennies, en particulier en Grande
Bretagne el en Allemagne, nous avons elabore un schema typologi9.ue des formes de I' agger en fonction du mode de construction. Cette classificahon est fondee sur deux criteres, â savoir: I. la forme sous laquelle est utilisee la terre dans
la construction de I' agger, soit: a) comme caespites decoupees en parallelipipedes
ou b) la terre, caract€ristique de l' endroit, battue et II. la destination âu bois
dans I' edification de I'agger, a) comme principal element de soutenement ou bien b) comme element de liaison avec la terre {fig. 2).
De la bibliographie se rapportant aux castella en terre26 et en bois, que nous
avons consultee, decoule la constatation qu'il y a deux variantes pour le murus
caespiticius1-7· A The Lunt'-8, ou l'agger est construit surtout en caespites aux dimensions de 444x296x146 mm, le bois n'est employe qu'au soutenement de la
palissade qui coiffe l'agger; dans ce cas, tout comme dans celui de la construction de vallum d' Antoninus, Ies glebes d'herbe sont utilisees comme briques
non cuites; l'experience de The Lunt a revele la resistance dans le temps de telles
2' A Putineiu. I'aggu est constilue de g1aise bien ballue, de type Bohlenwand. Du fait que, depuis 1979, nous
n'avons phu disposi de possibilitis pour poursuivre Ies fouilles dans le a,stellum de cet endroit, nous publierons
~ e m e n t Ies resultats partiels obtenus jusqu'l celle heure.
L'analyse des profils publiis par G. Cantacuzino, Dacia, IX-X, 1945--1947, p. 441-472, nous a permis de
formuler la conclusion (Evolution of the System of Defena Works in Roman Dacia, 1981, p. 35--36) qu'il y avail ici dewc
phases d'ulilisation de la fortification, Ies dewc elani en lene et en bois; la demiere phase, realisee apres le nivellement ~ la premi~e, est de type Holz-Erdemauer.
st
nd
M. J. Jones, Roman Fort-defenas Io 117 AD, BAR. 21, 1975; Anne Johnson, Roman Forls of lhe 1 and 2 centuries
in Britain and German Provincies, London, 1983; G. de la Bedoyere, The Buildings of Roman Britain, 1991.
Nous sommes d' avis que l'on ne peul designer comme murus CD1Spilicius que I'agge-r forme dans sa plus grande
partie de c.aespito. AUSIII ragge-r dont le &ont est recouvert de caespites devra ~ encadre dans le type d' aggrr en terre.
Pour ce qui est de celle interpn!tation, natre point de vue differe de celui apose dans son sch~me par Anne Johnson (op.
cil., p. 5 ~ et fig. 36), repris aUS11i par la Bedoyere (op. cil.). Natre classificalion est plus proche de celle de M. J. Jones,
op. cit., p. 81. Ce n'est que dans le cas de Inllceni (Ada, MP, III, 1979, p. 218, fig. 1), dans le profil publio! par N. Gudea
pour le cfff est, que l'on poumul supposer l'existence d'un murus cuspiticius avec des "murs• verticaux de caespiJes. Sur
ce dessin sont peu visibles Ies trous des piliers qui suggereraient neaM1.oins qu'il s'agirait d'une Holz-Erdemauer aiespito derrlere Ies piliers verticaux. Nous proposons la classification suivante pour Ies type d'aggrr:
- munis Ole5piticius - aux • parements• de caespiles
- enlieremenl en caespites
- Holz-Erdemauer (Mur-palissade)
- avec dewc ran~ de poteawc
- avec trois rangttS de poleawc
-Aggrr l base large en lene battue
- revilu de planches (Bohlenwand)
- revetu de caespitrs.
28 B. Hobley, An uperimenllll Reconstniction of a Roman Military Turf Remparl, Roman Fronlier Studies, 1967, Tel
Aviv, p. 21; I'aggu est de 5,2 - 5,4 m en Iargeur, la lene excavl!e du fosse aurait representl! seulement un ders de la
masse de l'agge,; ii a l!te construit en caespites aussi bien vers l'interieur que vers l'exlerieur une sorte de muraille
large de 2 m environ, tout juste apte l resister l la pression de la lerre de l'inlerieur. Les caespiles comportaient Ies
dimensions donnttS par Vegetius (444 x 296 x 148 mm).
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constructions29 • Le second systeme de construction d'un murus caespiticius consiste en un systeme de "murs" en caespites30, relies au moyen de poutres placees horizonta1ement. Ce systeme a ete utilise a l'epoque flave a la construction
du fort de Strageath. L' agger obtenu de cette fa~on est plus resistant que celui
de The Lunt et nous semble etre celui qui est represente sur la Colonne trajane
aux scenes LXVI, CXV1II et CXXXII.

.<-

~

·.

Fig. 2. Principaux types construcijfs pour I' agger en terre et bois:
murus caespilicius - Strageath
- avec trois ranges de poleaux, Hoghiz
- The Lunt
Bohlenwand
mur-palissade (Holz-Erde mauer)
- Kilnzig Per. I
- Kilnzig Per. II
- agger revetue en caespites, Flămânda.
29 Meme si dans le compte rendu du congres de 1969 (Roman Frontier Studies, 1974, p. 79) ii a ele affirrne que
I'agger reconstruii pourra resister encore pendant des decennies, on a constate plus tard combien precaire est la
cons~on, nolamme_nt dans la formule adoptee: agger sans berma.
.
.
S.S.Freere, M1/1tiirgrenzen Roma, IL 1978, p. 1-12, fig. 3; S. S.Freere, J,J.Wilkes, Stragmth, exaiwt1ons, lm-1983;
Britannia, monograph series, 9, 1989; l'agger a la base de 5,18 mel s'esl conserve sur le cote est a une hauleur de 1,20m.
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Par malheur, en Dade, la meme ou l' on a decouvert des caespites et des traces de structures en bois, celles-ci n' ont pas ete consignees dans le plan afin de
permettre la reconstitution du systeme de construction. Le plan qui a resuite des
fouilles que nous avons faites a Rucăr (fig. 3) contient suffisamment de donnees
qui pourraient permettre une tentative de reconstitution des elements de fortification31. De ce que nous avons remarque a Rucăr, îl resuite que les caespites ne
sont pas utilise seulement pour recouvrir les deux cotes, mais qu'ils ont constitue en meme temps le noyau de l' agger. Des caespites ont egalement ete identifies

{t

{~

t~

i-
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0 I ~

Fig. 3. Plan el profil de la section sur cOte ouest du petit castellum de Rucar; reconstrution probable des elements de forti.fication.

31 I. Bogdan Cătăniciu, SCIVA, 25, 2, 1974, p. 28 el Raport general privind si!pdturile din castellum de la Rucăr,
ms; nous nous proposons de realiser une monographie consignant Ies resultats obtenus ă commencer de 1971 (avec
des interruptions entre 1975--1977 el 1985--1992); en attendant n'est excave qu' un tiers du cnstellum, en sorte que
la reconstitution du plan interieur serait pour une bonne part hypothetique; c' est pourquoi nous nous proposons
de poursuivre Ies recherches, que nous estimons d'autant plus necessaires qu'ici ii n'y a pas eu d'interventions ulterieures el que I' on pourra connaître aussi le plan d'un fort de petites dirnensions datant de I' epoque de Trajan.
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Fig. 4. Profil de la section sur cote est du caste/lum Mălăieşti apres SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 272, fig. 1; reconstruction que nous proposons.
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a Mălăieşti32 ~fig. 4), ou l' on peut avoir en vue une forme similaire a celle de
Strageath. 11 n est pas exclu qu' on ait recouru a des caespites meme dans le cas
d'un agger decrit comme etant de terre de couleur noire-humus, en altemance
reguliere avec de la terre jaune, comme a Orheiul Bistri~ei, ou seulement de terre
noire, comme a Gilău33 •
Nous estimons que tous les exemples cites .P.euvent etre encadres dans les
deux types principaux pour le murus caespiticus, etant edifies sur une base etroite
de 20 pM environ.
Les caespites, economiques comme elles sont, ne sont pas toujours â portee
de main, etant conditionnees par le sol et le climat.
L' agger pouvait etre construit en sol argileux, en terre com}'acte, battue. 11
est caracteristique pour le vallum erige en terre battue d' avoir la base beaucoup
plus large que Ies autres types. La face exterieure de cet agger pouvait etre revetue en gason, de planches ou de poutres (Bohlenwand), avec un chemin de ronde devant lequel s' elevait la lorica en planches ou en branchages entrelaces. Ce
tYP.e d'agger, en terre, a ete mis en evidence a Kiinzig- Quintana, dans sa premiere phase d' existence datee a la demiere decennie du I-ier siecle et la premiere
du 11-e siecle n.e. 34• 11 est generalement admis qu'en Dacie la phase en terre a eu
cet aspect, bien ~u'il n'ait pasete obtenu de precisions sur Ies traces des poutres
de soutenement . Du point de vue de sa composition, cet agger est realise en terre homogene d'une epaisseur importante, representant en fait le resultat de
l'epuisement des couches du fosse ou d'alentour. La pente exterieure deces fortifications en terre doit etre sensiblement oblique, presque verticale. La partie interieure du vallum etait en pente plus douce ou, au cas ou la base de l'agger etait
plus etroite et ne permettait pas que la pente interieure soit assez douce afin
â' etre exploitee comme acces au chemin de ronde, on pratiquait dans certains
points des ascensi.
32 A Măllieşti (Gr. Florescu, SCN, VI, 1-2, 1955, p. 272, fig. 1), la succession des caespites s'est i:onservee
dans la partie interieure el etait tres evidente; le front de I' agger elail construit en lerre noire avec des lraces de charbon -ce qui nous porte a croire qu'il s'agit toujours de aiespites degrade el que le charbon pourrail representer Ies
restes d'une structure en bois detruite par Ie teu dans sa partie exposee a I'air.
A lnlăceni, la section B (N. Gudea ActaMP, m, 1979, p. 151 sqq., fig. 7; malheureusemenl on a neglige de
publier la legende), pardessus le cOte est, est un exemple particulieremenl expressif pour un agger en caespites comme celui de The Luni ou comme le vallum d' Antonin (la terre noire faisant defaut sur Ies autres c6tes, N. Gudea l'a
interpretee comme etant une •couche geologique• (op. cit., p. 159). La muraille en pierre a ete erigee a I'extremite
frontale de l'agger, ou se sont conservees Ies aiespites suggerees graphiquement par des lignes paralleles horizontales de 40 cm jouxtant la muraille. La base de l' agger est formee sur toute sa longueur de glebes, sur une hauteur de
50 cm, apres quoi seules Ies parties laterales sont en caespites, tandis que, au milieu, sur une largeur de 1,80 - 1,90
m, se trouve de la terre excavee du fosse; ici, a la difference de The Luni, ii a ele decouvert Ies traces de fosses paires pour piliers, sur Ies dewc faces. Le profil presen te aussi Ies traces d'un ascensus a 2-3 marches; la berma, tel que
I' avaient fait remarquer M. Macrea el K. Horedt, a une Iargeur de 2 m; deux fosses successifs, creuses bref inlervalle
de !'auire, ont produit un profil a dewc sommels, de profondeur reduile.
A Orheiul Bislrilei, dans l'interpretalion que nous avons proposee pour le profil publie (SC/V, XVIII, 1967,
1, p. 115, fig. 1), l'agger du camp est en caespites, la berma est de 3 mel la Jossa revet I' aspect d'une fossa punica; nous
attirons I' attention que celle hypothese repose sur la remarque que I' excavation ne s' est pas deroulee dans la zone
du fosse jusqu'â ce que son remplissage soii epuise.
A Gillu, Ies recherches entreprises par D. lsac ont revele J'existence de caespites dans l'agger de la phase de
terre du aistel/um de !'ala Siliana; puisque l'on distingue dewc phases du castel/um en terre - le petit el !'auire,
s'etendant vers le sud el I' ouest - ii faudra allendre la publication des resultals relatifs aux differences dans lemode de construction de I'agger durant Ies deux phases. Il semble que pour le câte ouesl ii ail ele utilise des caespites
la construction de J'agger (D. lsac el coli., Potaissa, 11, 1980, p. 35 el fig. 2), sans doute dans le gmre de celui de The
Luni, la partie centrale ayant ele construite avec la glaise creusee dans Ie fosse. En ce qui concerne la reconstitulion
propose par A. Diaconescu (ActaMN, XXI, 1984, p. 147-151, fig. 2), en ra.ison du grand nombre des hypotheses
avanc~ â son appui, elle nous paraît discutable.
H. Shonberger, Llmes Forschungen, 13, 1975, fig. 6-7, p. 15 el 20.
35 En general, Ies profils des sections sur Ies fortifications du camp en terre n' onl pas enregislre Ies trous creuses pour ces piliers; evidemrnent, ii est incertain que la section ait intersecte obligatoiremenl Ies piliers de ces
palissades, etant doMe que I'intervalle qui Ies separait pouvait depasser I 2 m, representant la largeur des
sections.
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Le vallum de terre, large a la base (entre 9 et 12 m) a ete mis au jour avec certitude a Pojejena36, Românaşi37 (fig. 5), Orăştioara de sus38 (dans la phase I de
terre), a Putineiu et Flămânda39 (fig. 6). L' agger de ce type etait construit dans les
zones ou il y avait de la glaise a coefficient favorable âe cohesion. Dans toutes
les fortifications enumerees on ignore comment etait revetu cet agper, car il etait
impossible de laisser la glaise sans revetement protecteur puisqu elle aurait ete
lavee par les pluies a debit plus important. En ce qui nous concerne, nous
croyons que les glebes d'herbe etaient preferables parce qu' elles protegeaient la
fortification contre les possibles incend1es.
Meme si nous ne âetenons pas aujourd'hui des elements evidents quant au
mode de construction de la palissade gui surplombait le vallum, en raison du fait
qu' au long des siecles la crete de celm-ci s' est completement aplatie, les fouilles
attentives realisees â Putineiu ont revele des elements importants quant â la forme qu'avait revetue la construction; ces elements ont ete obtenus grâce â !'examen des innombrables fragments de torchis decouverts au pied le I' agger, sur la
via sagularis ou dans la prima fossa. S'il existe bon nombre de fragments qui presentent des traces de branchages en faisceau ou entrelaces, il y a aussi quantite
de mottes de torchis comportant des impressions de solives coupees en angles
droits et depassant 15 cm en largeur (largeur maxima du fragment de torchis).
Bien entendu qu'on ne peut pas etablir la distance â laquelle etaient disposees
les solives entre lesquelles eta1ent placees des poutres etroites sur lesquelles etaient tressees des branches minces, mais il n' en est pas moins clair que c' etait bien
la forme que revetait la lorica a Putineiu. Construite de cette fa-;on, on y a etendu
de la glaise pe trie avec de l' eau et un peu de glume, realisant de la sorte la consistance d'une brique non cuite. Le fait qu'â Putineiu ii s'est produit un incendie
qui a cause l'aneantissement des fortifications nous a permis d'obtenir certains
donnees. De toute fa-;on, celles-ci constituent un exemple des images des forts figurant sur la Colonne trajane (Cichorius XIV, LI).
Une forme qui semble avoir des traditions dans les constructions latene est
le mur en bois et en terre40• Cette muraille est constituee de deux palissades en
piliers et planches, fixes par un systeme de solives horizontales. Les traces de ces
solives ne peuvent pas se conserver sous forme de charbon, car, dans le cas de
l'incendie d'un caste1lum, la combustion se produisant seulement la ou la quantite d'oxygene le permettait; ainsi les traces de solives se conservent d'habitude
comme des bandes de terre noire, beaucoup plus ameublee que le sol d'alentour.
A Micia41 a ete construite, au cours d'une premiere pnase, une Holz-Erde
Mauer ou Ies deux cadres exterieurs ont ete relies par des solives horizontales
(fig. 7).
36 A Pojejena il y a un agger mesuranl â la balie 12 m en largeur, la hauteur conservee etan! de 1,50 m (N. Gudea, Banatica, IL 1973, p. 87). Ce sont Ies seules donnees sur la phase de lerre ,Hait du fort â propos duquel rien n' est
ajoute
le numeros de 1975 et 1979 de Ia m~me revue.
A Românaşi, la phase de terre caracterisee par un agger en terre glaise ayant â la base un largeur de 6 m
(20 pM), conserve sur une hauteur de 1,40 m; Ia berma est large de 2 m; la pente interieure de I'agger est fermemenl
delimi~.fosseesl de 5,15 m Iargeur et sa profondeur, est de 1,88 m (Materiale, VIIl, 1962, p. 499, fig. 18).
A Orllştioara de Sus, Ie CllSteUum a un agger en terre brun-jaunâtre el a ele utili.se â deux moments differents; ce n' est qu' au troisi~me moment qu' on a construit la muraille en pierre sur la herma de la prernim phase (voir
Evolutijj ..,, p. 14 et fig. 18).
Voir la note 14.
40 Anne Johnson, op. cit., p. 62--63; M.J. Jones, op. cit., p. 69 croii que le box-rempart - Holz-Erdemauer â
poteaux verticales el poutre transversales etail utilise AI' epoque du fer en Britannia; c! est I' aspect que doivent avoir
eu Ies ~rtifications "vitrifiees• decouvertes sur le territoire de natre pays.
A Micia, C. Daicoviciu a enregistre Ir~ attentivement â la fois en plan elen profil la situation observee, si
bien que nous avans pu avancer l'hypolh~ de l'exislence d'un Holz-Erdemauer; Ies solives lransversales etaienl
destinees A relier Ies deux cadres exterieurs. L. Petculescu confirme I'existence d'un mur-palissade (Session Nationale de rapports arch~logiques, Braşov, 1981), mais ii est Adeplorer que ne soient pas encore publies Ies profils de
ses nouvelles recherches sur Ies elements de fortification.
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Au terme de ce passage en revue des donnees que nous detenons sur quelques camps fortifies de Dade, nous pouvons affirmer qu' au cours de leur phase
de terre (en fait un detail valable aussi pour leur phase de pierre) ii a ete utilise
des materiaux de construction situes dans leur voisinage immediat et qu'il n'a
pasete realise des travaux pharaoniques avec gaspillage de moyens de transport
et de force humaine.
On constate que le systeme Holz-Erde Mauer a ete applique dans la premiere phase â Porolissum (fig. 8), Hoşhiz (fig. 9) et Micia (fig. 7). II est â remarquer
que ce systeme de construction a ete prefere pour Ies castra et castella devant revetir un aspect imposant, pour ceaux notamment occupes par Ies legions, Ies alae
ou pour plusieurs troupes simultanement. Hormis la solidite de ce genre de
construchon, on economisait aussi une quantite de travail requise par la construction de vallum de terre, en meme temps que I' on gagnait une surface importante â I' arriere de la muraille en bois et en terre.
Pour Porolissum on remarque aussi le fâit qu' au bord du plateau et vu Ies
precipitations frequentes, la seule formule viable ne pouvait etre 9.ue ce systeme
âe muraille de terre et de bois; de par la nature du sol on y a uhlise aussi des
debris de roche.
A Urluieni aussi (le castellum A), sur le rebord abrupt, ii a ete construit une
muraille en bois et en terre, precisement afin d' assurer une plus grande solidite,
fait d' autant plus interessant que sur Ies deux autres cotes sectionnes ii existe un
vallum de terre jaune a palissaae de bois sur sa crete (fig. 10).
Le murus caespiticius etait construit dans Ies zones de collines et de pâturages ou Ies glebes etaient a portee de main. Pour la variante construite entierement en glebes on dispose d' exemples suffisants, en premier lieu a Mălăieşti et â
Rucăr et probablement, a Orheiul Bistriţei. Ce n' est ~ue grâce a un plus d' attention dont beneficieront Ies recherches a venir que I on obtiendra des elements
plus nombreux sur cette variante. ·
Pour la variante ou Ies glebes forment la base et Ies zones laterales, I' exemple le plus interessant nous est fourni par lnlăceni; la meme forme se retrouve
dans la construction du vallum de Gilău (la rhase de terre).
Nous croyons pouvoir affirmer qu'il n existe pas de preference pour un de
ces types de fortifications, caracteristique d'une certaine periode plus longue ou
plus courte. II paraît que le principe fondamental quant au choix du systeme de
construction decoulait de l' aspect du milieu geographique ou s' etablissait la trou~
mais une certaine significahon detenait aussi le caractere de celle-ci. 11 est sur
CJ.Ue la ou dans le voisinage du lieu choisi pour y eriger le castellum ii existait une
nche vegetation de pâturage, la construction d'un murus caespiticius etait preferee a un agger en terre battue, en raison de la rapidite des travaux.
N ous reitfrons la remarque que I' agger en terre battue n' etait pas construit
uniquement de la terre creusee dans le fosse; la terre etait apportee du voisinage
et ii n' etait pas rare qu' on la prit a la surface.
La fossa ou Ies deux fosses etaient creuses au moment ou la plus grande
partie de l'agger etait deja elevee, la terre etant utilisee eventuelfement pour
la crete. L'acces vers chaque secteur de la fortification en voie de construction
devait etre conserve jusqu'a la phase finale des travaux, puisque le fosse aurait empeche de Ies poursuivre du fait que la terre et le oois etaient achemines de r exterieur.
Pour ce qui est de la forme de la fossa, on constate que durant la periode initiale d' exploitation, elle etait de dimensions reduites et, generalement, elle etait
fastigata. Les exemples Ies plus clairs pour la fossa a I' epoque de fonctionnement
du camp en terre sont ceux qui etaient colmates au moment de I' edification du
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Sect!on across North-West side of Hoghiz fort after SCIV,
I, 2, 1950, p. 130. 1) Undisturbed subsoil; 2) Yellow soil;
3) Soli with burnt post-holes; 4) Disturbed wall; 5) Grey
soii; 6) Grey soii for filling; 7) Humus; 8) Burnt matter;
9) Stones and debris; 10) Internai wall.
Fig. 9. Section sur cote nord-ouest du castrum Hoghiz apres SCIV, I, 2, 1950, p. 130 reconstruction que .nous
proposons en analogie avec Munningen-D. Baatz, Saalb]hb. XXXIII, 1975, p. 21, fig. 11 .

camp en pierre ou encore ceux qui avaient ete abandonnes apres la phase de terre42 (Rucăr).
La fossa punica apparaît probablement en Dacie seulement a Mălăieşti, Bologa (la fossa exterieure) et a Mîcia (la seconde fossa du cote sud).
Dans aucun des exemples connus on ne peut trouver des arguments permettant de soutenir qu'il na pasete construit de berma; celle-ci est meme assez
large et nous estimons que sa largeur est determinee en rapport inverse de la solidite des elements de soutenement du front de I' agger.
De ce qui vient d'etre expose on :peut conclure qu'a l'epoque de Trajan il a
ete construit en Dacie des camps de divers types, mais tous revetant la forme la
plus adequate a leur destination.
~ ~
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42 Les dimensions sont en grandes lignes celles transrnises par Hygin, 50.

LE SAECULUM TRAIANI, APOGEE DE LA CULTURE ET DE LA
CIVILISATION ROMAINES

Le siecle de Trajan - saeculum Traiani - constitue un syntagme, qui, â natre connaissance, nous appartient, dans l'exegese moderne ayant trait a l'antiquite. De cette maniere, nous nous sommes efforces de definir la sequence
historique, qui reunit Ies regnes de Nerva (9~98 ap. J.-C.) et de Trajan lui-meme (9g...:.._117 ap. J.-C.). Cependant, meme Pline le Jeune, l'ami de Trajan, dont ii
s' etait fait le porte-parole dans le senat, lors d'une lettre adressee a l' empereur,
s' exclame: precar ergo ut tibi et per te generi humano prospera omnia, id est digna saeculo tuo, contingant, je fais donc des prieres pour que te sois donnee et par toi au
genre humain une entiere prosperite, telle que la merite ton siecle" 1. En verite,
un mot comme saeculum apparaît souvent dans Ies textes de Pline, pour caracteriser l'epoque de Trajan2 • I:e Cesar lui-meme, dans une lettre, qu'il avait envoyee
a Pline, distingue son epoque, en utilisant un mot tel que saecu1um3• D'autre part,
aussi bien Tacite que Florus, se servent du saeculum pour mettre en vedette le .
temps de Trajan. C'est ainsi que Tacite se refere â un beatissimum saeculum, siecle tres heureux" - dans le texte en question utilise au genitif, dane beatissimi saeculi - en vue de marquer leş regnes de Nerva et de Trajan4•
Le professeur Robert Etienne, natre ancien ami, docteur honoris causa de
l'Universite de Cluj-Napoca, dans sa monographie sur le siecle d' Auguste met
en lumiere trois des significations revetues, chez Ies Romains, par la notion de
saeculum. Le concept de saeculum assumerait un sens plus vague, qui equivaudrait â aetas, âge", sinon epoque En second lieu, saeculum designait Ies gens,
gui avaient vecu pendant la meme periode, donc une generation. Enfin, saeculum comprendrait une sequence de cent ans, sinon de cent dix ans, en tant que
limite de la vie humaine et en fonction de nombreuses speculations astrologiques sur la succession ou le retour des âges historiques, qu1 pouvaient inaugurer
une nouvelle ere, le cas echeant meme Ia renaissance de l'age d'or, aurea aetas5.
Neanmoins, le professeur Robert Etienne attire aussi natre attention sur le titre
d'un livre fon<famental de Voltaire, c'est-â-dire Le siecle de Louis XIV. En effet,
nous songeons, nous aussi, que le saeculum prend un quatrieme sens, afin de designer un moment-ele de l'h1stoire de l'humanite, â une duree variable. Un moment-ele de l' essor de la culture et de la civilisation. Nous pourrions ajouter que
ce quatrieme sens du saeculum connote un moment fort important de l'histoire
de fhumanite, non seulement dans Ies domaines de la culture et de la civilisation, mais aussi du point de vue politique. A cet effet, on pourrait parler soit d'un
siecle d'Auguste, soit d'un "siecle de Pericles", soit enfin d'un "siecle des Scipions" etc. Et egalement d'un siecle de Trajan" 6 • D'ailleurs une active propagande, plus ou moins dirigee par Ies partisans des empereurs Nerva et Tra1an,
11
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1

Ep., 10, 1, 2.
!Plin.,
Plin., Pan., 36, 4; 40, 5; 46, 4; 7; Ep., 10, 3a, 2; 23, 2; 37, 3.
Plin., Ep., 10, 97, 2..

4 Tac., AK!-, 3, 1; auss1 Fior., Tabella, praef., 8.
5 Robert Etienne, Lesiecled'Auguste, 2-e Ni., Paris, 1989, p. 9-12.
6 Eugen Cizek, Epoca lui Traian. lmprejur4ri istoria şi probleme ideologice, Bucureşti, 1980, p. 15-19; "La litierature el Ies cercles culturels el politiques a I' epoque de Trajan", ANRW, Berlin-New York, 11, 2, 33, 1, p. 3-35, part.,
3-5; R. Etienne, op. cit., p. 12-13.
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utilisait, comme I' a montre le regrette sir Ronald Syme, le langage de I' âge d' or
de l'humanite, afin d' exalter le regne de Trajan. C' est pour~uoi, si Tacite applique aux regnes de Nerva et aux debuts de celui de Trajan l epithete de be.atrssimus, Pline le Jeune se rapporte aux initia felicissimi principatus, "Ies
commencements d'un regne fort heureux" 7• D'ailleurs, afin de faire montrer que
Ies regnes des Antonins avaient commence, Suetone se rapportera lui aussi a un
beatio1em laetioremque ... rei publicae statum, "sta de plus heureux et plus prospere
de l'Etat". Alors qu'ils reprouvaient l'inertie infructueuse des princes, qui avaientJrecede Trajan, des auteurs tels que Tacite et Juvenal, selon le meme sir Ronai Syme, envisageaient la renaissance militaire mise en oeuvre par Trajan8•
Par consequent, on s' evertuait â exalter un beatissimum, un felicissimum, un laetissimum saeculum! Nous avons jadis montre que, â la difference de ceux qui avaient fait auparavant propagande pour d' autres regnes el gui avaient celeore, avec
un manifeste effort, des Cesars, lesquels auraient recouvr€l'âge d'or, â l'epoque de
Trajan, Iorsciu' on exaltait le nouveau saeculum, on ne tombait pas dans un certain
embarras, dans une insistance deplacee. Les Anciens celebraient le saeculum Traiani,
comme une donnee nonnale9• De cette fa.;on, on prenait conscience gue la civilisation de l'Empire atteignait son sommet, en realite son veritable apogee.
Il ne convient nullement de negliger l' aspect militaire. Avant Trajan, l'Empire
avait plutot pratique la defensive sur ses frontieres naturelles: l'Ocean, le Rhin, le
Danube, l'Euphrate, le desert. Les empereurs s'attachaient notamment â consolider
ces frontieres, a Ies ajuster grâce a des annexions, gui, en fin de compte, assuraient
une plus judicieuse defense de l'Empire. De semblables optrations eurent lieu principafement sous Ies regnes de Claude, Neron et Domitien. A notre avis, ii est certain
gue Neron, uniguement â quelgues egards precurseur des Antonins, avait envisage
une demi-expansion de l'Empire10• Pourtant son projet s' etait piu tot cantonne dans
le domaine des chimeres, de sorte gu'il n'avait pu qu'echouer. II n'est r.as moins
vrai que Ies modestes poussees offensives de certains empereurs du 1-er s1ecle ap. J.C. avaient, en quelque sorte, prepare l' expansion amorcee vigoureusement par Trajan. Car, guoi gu'il en soit, c'est Trajan l'empereur gui avait entrepris une veritable,
une nette expansion militaire; en somme, il revient ă la politigue clairement offensive, lancee al'exterieur des frontieres de l'Empire. Beaucoup plus tard, lorsqu'il se
rapportera au dessein de Julien, gui souhaitait vivement ecraser Ies Perses, Ammien
Marcellin fera allusion aTrajan. Julien aurait agi ut Traianus fertur aliquotiens iurando

dicta consuesse fjrmare "sic in prouinciarum speciem redactas uideam Dacias: sic pontibus
Histrum et Euphratem superem et simi/ia plurima," c'est de cette maniere, dit-on, que

Trajan avait accoutume de renforcer parfois ses declarations par des sennents: "puisse-je ainsi voir Ies Dacies reduites a la condition de provinces! et franchir egalement par un pont le Danube, aussi bien gue l'Eupfrrate! et bien des fonnules
semblables" 11. Toujours est-il que Tacite, le genial contemporain de Trajan, avait
mis en relief combien important avait ete le projet de la guerre contre Ies Parthes
aux yeux et dans l' esprit de Trajan12• Des auteurs tels gue Criton, Fronton, Appien,
Saint Jerome avaient comprix eux aussi le rapport entre la conguete de la Uacie
et la guerre entreprise contre Ies Parthes.
7 Plin., Ep., 10, 2, 2; pour ce qui est de ce langage relevant de l'aurea aetas, voir sir Ronald Syme, Tacito, trad.
italienve de Carla Marocchi Santandrea, 2 voi., Brescia, 1967-1971, p. 289.
R. Syme, op. cit., p. 29
9
Cizek, Epoca lui Traian, p. 17-18..
1 E. Cizek, "Traian şi moştenirea neronianJ", Culegere de Studii de Civilimţie Roman4, Bucureşti, 1979, p. 2945. D'ailleurs Aur. Viet., Cae!J., 5, 2 faisait valoir que Trajan avait admitt Ies debuts du rtgne de Neron. Quant aux
des~f demi-expansionnistes de N~ron, voir E. Cizek. Nbon, Paris, 1982, p. 319-348.
Am. Marc., Res ~st., 24, 3, 9.
12 Tac., Gnm., 37, 3. En ce qui concerne l'analyse de ce texte el surtout de celui menlionne dans la note anh!rieure, voir E. Cizek, Traian şi moştenire,i neronian4, p. 33; Epoca lui Traian, p. 262.
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En effet, Trajan commem;a par la conc1uete de la Dacie. A notre sens, la causalite de cette grande entreprise militaire s avere etre complexe. La cause des causes a pu resider dans l'intention de Trajan d'assurer fermement les arrieres du
front qu'il envisageait d' ouvrir contre les Parthes. 11 convient de preciser que, a
l'exception surtout de Tacite, les Romains estimaient, jusqu'a la fin de l'antiquite, que ce n'etaient pas les Germains et d'autres Barbares qui constituaient fe
principal danger pour l'Empire et le plus important adversaire de Rome. Ils preterent ce role aux Parthes et plus tard aux Perses. Deja Strabon considerait les
Parthes comme les plus importants rivaux, 'avrinaÂ.m, de l'Empire, tandis que
Lucain etait d'avis que le ouffre de l'Euphrate separait les Romains d'un monde tout a fait different 13. D9un autre monde, en l'occurrence celui d'un "challenger", qui disputait aux Romains la capacite de gerer les pays civilises. Au
aemeurant, le Grand Roi, Pacorus II, avait entretenu d' excellents rapports avec
Decebale. Le roi des Daces lui avait fait cadeau des prisonniers de guerre, pris
aux Romains, et avait tâche de mettre en oeuvre une veritable alliance avec les
Parthes, alliance qu'il voulait diriger contre Trajan. En outre, deja aux debuts de
son reglle, Trajan avait amorce avec doigte une authentique strategie, qui se proposait d'encercler l"Etat des Arsacides. C'est ainsi qu'en 99 ap. J.-C., il y eut un
echange d'ambassades entre Trajan et le royaume indo-scythe des Kusans, lequel
se situait dans l' Asie Centrale et au nord de l'Inde. Alors qu'en 100 ap. J.-C., les Romains annexerent le royaume palestinien clientelaire, par suite de la mort d'Herode
Agrippa II, et encouragerent, partout dans cette zone, le processus de romanisation.
Notamment en 105----106 ap. J.-C., l'armee de Trajan liquida et annexa le royaume
des Arabes Nabatheens: on y mit en place la province de l' Arabie14 •
Une seconde cause des guerres daciques releve du fait que les Daces, sous le
regne de Decebale, s' etaient pratiquement integres dans le monde civilise ou,
ainsi que les Anciens l'appelaient, dans l' of1wuµEVT1, "le monde habite". Or, a
partir de Jules Cesar, les Romains avaient tendance a equivaloir l' orbis romanus,
'le monde romain", al' ofKouµEVll,· Voila pourquoi Cesar avait conquis la Gaule
Chevelue; voila pourquoi Rome s'achamait contre les ,Parthes, peuplade du
monde habite, et se considerait forcee a s' emparer de l'Etat de type hellenistique, 9ue Decebale etait en train de mettre en place sur le territoire- de la Dacie. 11
y a heu de rechercher une troisieme cause dans la reputation d' etre riche,
qu'avait acquise la Dacie15. C'est Roberto Paribeni qui, jadis, avait evoque une
quatrieme raison, laquelle consisterait dans l' aspira hon de forger une romani te
orientale16. Pour sa part, M. Rostovtzev etait d avis que Trajan envisageait de
creer aux Balkans une nouvelle Gaule 17. Du reste, au 111-e siecle, l' espace danubien et balkanique sera la plus dynamique et la plus patriotique zone de l'Em_pire.
Alors que la conquete de la Dade fit mieux proteger Ies lignes de commumcation entre l'Ouest et l'Est de l'Empire. D'ailleurs, a ce propos, il convient de mentionner que le regrette Emil Condurachi a mis en vedette une cinquieme cause,
13 Tac., Germ., 34, 3 (citi dans la note antl!rierieure); non Samnis, non Hispaniae Galliaque, ne Parthi quidem pius admonuere, quippe regno Arsacis acrior est Germanorum liberlas; contra Stab., Geog,., 11, 575; Luc., Philrs., 8, v. 290;
voir E},izek. Epoai lui Traian, p. 379-382.
Plin., Ep., 10, 74. Voir Otto Cuntz, •zum Briefelwechsel des Plinius mit Trajan•, Hermes, 61, 1926, p. 192-207; E. Clzek, Traian şi moştenirea neronian4, p. 33; Epoai lui Traian, p. 371-372 (sur Callidromus et le projet d'une alllance entre Ies Daces et Ies Parthes). Pour l'annexlon du royaume palestinien, voir R. Paribeni, op. cit., Il, p. 2--6; E.
Clzek,. Epoai lui Traian, p. 366; sur la conquite du royaume des Arabes Nabathl!ens, voir R. Paribeni, op. cil., Il, p.
6--13; Claude Pttaux; •une source nouvelle sur l'annexion de I' Arabie par Trajan: le papyrus de Michigan 465 el
466", Plf!'bos. 5, 1950--1951, p. 123--139; R. Syme, op. cil., p. 29; E. Cizek, Epoca lui Traian, p. 367.
celte n!putation, voir Paul Mac Kendrick, The Dacian Stones Speak, Chapel Hill, 1975, p. 71.
16 Sur
Roberto Paribeni, Oplimus Princeps. Saggio sul/a storia e sui tempi dell'imperatore Troiano, 2 voi., Messina,
L p. 228; 339.
Michael Rostovtzev, Sloria economica e socialt del/'impero romano, nouvelle Milion, Firenze, 1976, p. 407.
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qui a entraîne Ies Romains a s' emparer de la Dade. On souhaitait proteger la
frontiere septentrionale de l'Empire contre Ies attaques lancees par Ies Barbares,
â savoir Ies Germains, surtout Ies Sarmates etc. De cette maniere, on mit en place
un veritable avant-poste militaire fort solide, donc un propugnaculum l!rlperii18 •
Quoi qu'il en soit, Trajan n'est pas parvenu â ecraser ou a annexer l'Etat des
Parthes, nonobstant Ies brillantes victoires qu'il a remportees sur eux. Maintes
difficultes, de meme que sa propre mort, ont empeche le prince de mener a bon
terme sa principale entreprise. Nous n'avons pere le loisir d'insister sur la guerre parthique, que nous avons jadis analysee1 •
II reste que 1' expansion militaire appuya un essor remar9uable, qu' on realisa dans la politique interieure. Tandis que la paix et la prosperite, acquises dans
I' existence interieure de l'EJilpire Romain, conditionnerent I' offensive entamee
au-dela des frontieres de l'Etat Romain. Nous avons jadis montre que deux importantes valeurs rendent compte de la logique, qui caracterisait Ies rapports
entre le facteur exterieur et le facteur interieur. Ces valeurs apparaissent €galement dans Ies temoginages contemporains du siecle de Trajan, mais elles seront
etroitement associees pfus tard par Eutrope, qui presentera Trajan comme un
empereur inusitatae ciuilitatis et fortitudinis, "d'une insolite civilite et bravoure" 20 •
D'autres auteurs, comme Pline le Jeune et Dion Chrysostome depeignent Trajan
en tant que ciuis et homo Romanus. II en ressort que la ciuilitas fait etat de l'attitude civique, aussi bien que d'une conduite humame, clemente, et confere â la persona de Trajan des attributs, qu'illustrent des notions comme la pietas, "piete",
l'obsequium, "respect", lafides, "lo'yaute", la moderatio, "moderation", la modestia,
l'humanitas et la iustitia 21 • Par consequent, la ciuilitas denote et, du meme coup,
connote la politique interieure, alors que la fortitudo se refere â la politique exterieure. Cependant, comment on mit en oeuvre,l'apogee de l'Empire? Non seulement en matiere de politique exterieure, ou l'Etat romain atteint sa plus grande
extension. Car on crea Ies provinces de la Dade et de I' Arabie et on mit en branle des annexions ephemeres, en Orient aux depens des Parthes et des Armeniens, tandis qu' en Occident on engloba, dans la Mesie Inferieure, certains
territoires daciques, situes a I' exterieur de la province, mise enJ'lace par Trajan.
Certainement, Ies Anciens, par le truchement de Pline le Jeune , saisissaient de,s
difficultes socio-economiques, 9.ui d'ailleurs se limitaient a quelques contrees. A
vrai dire, ii n'y avait que certames regions italiannes, qui etaient affectees, en
quelque sorte, par la recession. En contre:eartie, la Campanie, le centre et le nord
de la peninsule italienne, Ies provinces, aans leur pande majorite, comportent
un essor economique notable et constant. Nous n avons ,Pas le repit d'msister
sur ce phenomene, ni sur Ies mesures qu'avait adoetees I administration imperiale, qui se proposait de stimuler I' economie et la demographie; on peut citer en
ce sens Ies institutions alimentaires, Ies alimenta23• L' essor interieur, aans son en18
Emil Condurachi, "La Dacia romana ei suoi problemi strategici e politici", La Dacia Preromana e Romana. I.
Rapporti con l'lmpero. Col/oquio ltalo-Romeno (Roma, 18-19 novembre 1980), Roma, 1982, p. 99---108, part. 99---100;
Daco-Romania Antiqua. Etudes d'archlologie et d'histoire andenne, t!d. par Zoe Petre, Bucureşti, 1988, p. 146; 149; 155.
Quantj\la complexitt! des causes des querres dadques, voir E. Cizek, Epoca lui Traian, p. 258-265.
20, E. Cizek, Epoca lui Traian, p. 365--427.
Eutrop., Breu., 8, 2, 1.
21
Sur ces concepts, voir E. Cizek. Epoca lui Traian, p. 201-209; voir surtout Plin., Pan, 2, 4--7 el Dio Chrys.,
Orat.,~223 Plin., Ep., 3, 19, 7
Pour ces mesures, voir, entre autres, C. De La Berge, Essai sur le rtgne de Trajan, Paris, 1877, p. 110-114; F.
De Pachrere, La Table hypothtcaire de Veleia, Paris, 1920; Jt!rOme Carcopino, "La table de Veleia el son importance
historique•, Revue des f.tudes Anciennes, 23, 1921, p. 287-303; R. Paribeni, op. cit., I, p. 177-185; Albino Garzetti,
Nerva, Roma, 1950, p. 70-73; L'lmpero Romano da Tiberin agii Antonini, Bologna, 1960, p. 364--365; R. Syme, op. cit.,
p. 297; E. Cizek, Epoca lui Traian, p. 216-243; Joi!! Le Gall-Marcel Le Glay, L'Empire Romain. I. (Le Haut-Empire de la
batai/le d'Adium ala mort de SMre Alexandre: 31 av.-235 ap. J.-C.), Paris, 1987, p. 413-425 etc.

LE SAECULUM TRAIANI

71

semble, a ete mis en train particulierement en vertu d'un contrat non-ecrit, passe
entre le pouvoir imperial et le senat, naguere plutât hostile aux Cesars. Un tel
quasi-/oeâus interieur a rendu possible la strategie militaire expansionniste, qui,
en revanche, a encourage une politique interieure reposant sur la ciuilitas. Sans
conteste, la tactique poltique de Trajan, habile manoeuvrier, Cesar prudent et relativement tolerant, contnbua a renclre possible une certaine reconciliation entre
Ies forces politiques significatives de l'Empire.
Donc, la civilisation romaine comporte une remarquable croissance. II ne
s'a&t pas seulement du fait que Ies haoitants de l'Ernpire rnenent une existence
rne1lleure et plus confortable, mais une authentique eclosion touche le dornaine
edilitaire, Ies constructions, I' architecture. Rome en ressort comme une splendide viile, toute en marbre, enrichie par nornbre d' edifices et de beaux 1ardins.
Xiphilin rend cornpte d'un urbanisrne grandiose, mis en oeuvre dans la capitale
de l'Empire, ainsi que de l'amenagement des marais pontins, devenus practicables du fait des routes ici creees24• On connaît fort bien I' oeuvre de Trajan en matiere d'architecture. L'empereur fit reconstruire le Grand Cirque de Rome, Circus
Maximus, refaire certains edifices bâtis par Domitien, elever deux arcs de triomphe, surtout le forum, qui porte son nom, avec la basilique Ulpia et la celebre
Cofonne, construire le marche dit de Trajan, vaste complexe commercial, qui faisait pendant au centre administratif et culturel, mis en place a l'interieur du forum. On fit bâtir partout en !talie des thermes, des aqueducs, des ponts, des
routes etc. II suffit de mentionner l'arc de triomphe de Benevent. Des constructions similaires s' eleverent dans presque toutes fes provinces de l'Empire25 • Sans
nul doute, l'empereur tira parti du genie pluriforme d' Apollodore de Damas.
Architecte et brillant lettre, Apollodore dirigea Ies travaux entre,Pris au forum de
Trajan, y compris ceux concemant la Colonne, aussi bien que d autres, auxquels
donnerent lieu l'edification du marche de Trajan, des thermes, d'un odeon et,
certes, du pont de Drobeta. Ce n'est pas, par hasard, que le genie d' Apollodore a
pu s'exprimer precisement â l'epogue de }'apogee ăe l'Empire. En outre, il ne
convient peut-etre pas d' envisager l intervenhon du meme hasard lors du meurtre d' Apollodore, apres la mort de Trajan et sur l'ordre d'Hadrien 26 • Au demeurant, l'administration imperiale a du utiliser un grand nombre de specialistes en
general. On sait que le pont d' Alcantara, en Hispanie, a ete edifie sous la direction de l'architecte Gaius Iulius Lacer, tandis qu'en ltalie on a eleve des temples et
des bâtiments, sous la surveillance de J'arch1tecte Mustius. Hormis cela, Rabirius, ]' architecte de Domitien, a continue de travailler avec succes27.
L'esthetique de l'architecture releve d'un classicisme nettement exprime, bien que nuance, que traduisent Ies tendances a I' equilibre, le gout de la simplicite
elegante, des proportions judicieuses, de l'espace adroitement utilise, qui n'ecarte aucunement la recherche insistante de la grandeur. Les arts plastiques comportent Ies memes traits esthetiques. Le style des sculpt~urs s'avere etre severe
et rigoureux, chez tous Ies tenants des ecoles artistiques. Etant donne que se manifestent trois ecoles differentes, a Athenes, dans I' Asie Mineure et a Rome. Parmi Ies collaborateurs d' Apollodore, ii y avait aussi le sculpteur Marcus Ulpius
Orestes. Dans l'art du trophee d' Adamclissi, onest a meme de deceler, hormis
un classicisme monumental, une maniere que Radu Florescu a defini comme nai've et rudimentai.re. Toutefois nous songeons qu'une telle option stylistique pourrait etre mise en relation non seulement avec une technique locale, plutât fruste,
relativement maladroite, mais egalement avec I' ancien expressionmsme romain,
: Olo, 68, 7, 15; volr aussi J. Carcopino, Points de vue sur l'imptrialisme romain, Paris, 1934, p. 75.
Voir, parmi beaucoup d'autres, R. Paribeni, op. cit., li, p. 23-149; E. Cizek. Epoca lui Traian, p. 335--349.
26
rJ Sur Apollodore, voir 1;>10, 69, 4, 1.
.
.
..
CIL, 11, 759 (Lacer); Phn., Ep., 9, 89 (Mustius); Mart. Eprgr., 7, 56; 10, 71 (Rabinus).
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meme avec l'emergence, sous Ies successeurs de Trajan, d'un veritable atticisime
archaisant28. D'ailleurs, on pourrait remarquer qu'au siecle de Trajan se developpe le gout de la peinture archai'.que, des vesti_ges d'un Latium primitif9. 11 va
sans cfire que la peinture est elle aussi marquee par la recherche de la "convenance", de l'harrnonie philoclassique, que met en relief l'art du portrait. Prend
essor egalement la musique, en rarport avec un horizon d' attente favorable au
theâtre, parce que le 11-e siecle ap ..-C. s'avere etre, entre autres, un siecle "ludique". Pour ce qui est de la mus1que, îl y a lieu d' envisager son enrichissement:
auglllente sensiblement le nombre des mstrumentalistes et des chanteurs, alors
que I' orgue devient un instrument indispensable des musiciens30 •
L' epanouissement culturel touche aussi le domaine des sciences. On constate le progres des recherches dans le domaine de la mathematique et de !'astronomie, illustrees notamment par Nicomaque de Gerasa. Du meme coup, la
geographie fait ses preuves, car Marinus de Tyr brosse une carte du monde ha6ite. S'epanouit egalement la geographie "mathemati~ue", puisque sont mises
en relation l'astronomie et la connaissance du monde3 . 11 convient de faire une
breve mention du concours des medecins locaux, qu'on organise a Ephese et
dont rend compte Pline le Jeune32, aussi bien que de l' expansion de la philosophie, du droit, brillamment illustre par des juristes comme Neratius Priscus et
Iuventius Celsus, en attendant Ies grands specialistes du temps d'Hadrien et de
ses successeurs, y compris de l'eeoque des Severes. C'est pourquoi, lorsqu'il se
refere a l'effervescence des arts hberaux, Pline le Jeune s'exclame: siquanao urbs
nostra liberalibus studiis floruit, nune maxime floret, "si jamais, dans notre ville, Ies
etudes liberales ont ete florissantes, c'est bien a present qu'elles le sont" 33 • Du
meme coup, se deploie sensiblement - et â tOl,lS Ies niveaux - I' enseignement.
D' autre part, prospere le commerce des livres. A Rome, on met en place un office administratif pour subvenir au ravitaillement en papyrus, la ratio chartarum.
On institue de nouyelles bibliotheques publiques et pnvees, a Rome aussi bien
gue dans les provinces, par exemele a Ephese et a Dyrrachium. C' est ainsi que
[ucius Iulius Vestinus dirige les b1blioteques publiques de la capitale de l'Empire34. Pour sa part, Pline le Jeune constate avec une evidente satisfaction que ses
ouvrages sont vendus avec succes dans les librairies de Lugdunum.
11 n' empeche que le meme Pline le Jeune met en vedette le fait que seule la
gloire litţeraire est susceptible d' assurer, a l' e,r.oque de Trajan, une vraie immortalite35. A son tour, Juv€nal rend compte qu il y avait bien des ecrivains et des
oeuvres litteraires, tandis que Dion Cfuysostome fait l' eloge vibrant des poetes,
en tant qu'authentiques interpretes de la spiritualite du peuple36 • Qui plus est,
Rroliferent, d'une maniere exceptionnelle, Ies recitations des oeuvres litteraires
âans des salles seecialisees, avant que les differents ecrits ne soient publies et
vendus dans les hbrairies. Aussi bien les spectateurs de ces recitations parvenaient-ils avec difficulte a se deplacer pour r€pondre aux invitations, qu'ils recevaient37. Alors que, durant le spectacle, ils n' etaient meme pas capabfes de foumir
un effort d'attention. Lorsque Passenus Paulus, un erudit, auteur d'elegies et
28

Voir Radu Florescu, Adame/ist Bucureşti, 1973, p. 5--19; E. Cizek, Epoca lui Traian, p. 448; La litUraturt, p.

16.
: Comme le montraient C. De La Berge, op. cit., p. 273; R. Syme, op. cit., p. 664.
la peinture, le thl!Atre et la musique, voir E. Cizek, Epoca lui Traian; p. 448---449.
31 Sur
Â cet l!gard, voir C. De La Berge, op. cit., p. 262---265 et E. Cizek. Epoca lui Traian, p. 436.
32 Plin.,
Ep., 10, 11, 1.
~ Plin., Ep., 1, 10, 1.
C.J.G., 5900; CIL, III, 431. Pour ce qui est de l'essor de l'enseignement, voir E. Gzek, Epoca lui Traian, p. 435.
3
~ Plin., Ep., 2, 10, 4.
.
Sat., 7, vv. 1-35; 010 Chrys., Oral., 7, 145.
37 luv.,
Plin, Ep., 1, 13, 1-4.
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compatriote de Properce, commen~a a reciter ses vers, en declamant Prisce iubes,
"tu veux, Priscus", le juriste lavolenus Priscus, distrait et ne comprenant point
gue le spectacle litteraire avait debute et croyant que le poete s' etait adresse a
lui, s'ecna de la salle: ego uero non iubeo, "mais non, jene veux rien"! 38 Voila pourquoi, il est etrange que certains savants aient juge le saeculum Traiani comme
eauvre en matiere de litterature et afflige par des oeuvres mediocres 39• Cepenaant R. Hanslik remarquait qu' a I' epoque de Trajan ont ecrit leurs oeuvres Tacite et Plutarque40• En effet, comment on pourrait estimer comme mediocre, du
point de vue litteraire, une aetas, durant faquelle ont vecu et ecrit Martial, Juvenal, Dion Chrysostome, Plutarque, Suetone et Pline le Jeune? Pour ne plus nous
referer au plus brillant et profond prosateur romain, que nous avons souvent
considere comme l'Homere de la prose antique, c' est-a-dire a Tacite. L' essor de
la litterature ne s'est pas accompli d'une maniere lineaire a Rome, comme, du
reste, nulle part ailleurs. C' est que la litterature latine a connu des moments de
recul, voire de relative recession, mais, certainement, pas de decadence, notion
inacceptable pour Ies historiens de la litterature. Ce concept de decadence a ete,
a la verite, accredite par la critique stalinienne et sociologisante. Toujours est-ii
que la litterature latine a comporte plusieurs moments a' eclatant epanouissement. D'ailleurs, deja pendant l'antiquite, Velleius Paterculus avait fait remarquer que la litterature se deploie dans certaines periodes, ou, a la difference
d' autres moments historiques, de nombreux talents se manifestent, dans des espaces et des sequences temporelles strictement limites 41 • De tels sommets ont ete
atteints durant le siecle des Scipions, au 1-er siecle av. J.-C. et pendant le siecle
d' Auguste, a I' epoque de Neron, a I' epoque de la renaissance constantino-theodosienne, partant au IV-e siecle ap. J.-C. Neanmoins, le siede de Trajan constitue, lui aussi, un semblable sommet, en rien inferieur aux autres points
culminants de la litterature et de la culture romaines.
Maints genres litteraires traversent un trajet nettement ascendant. Nous
avons deja consigne le brillant essor de l'historiographie, veritable genre-roi, sinon plutot une federation de genres litteraires. Ce ne ~ont pas seulement Tacite,
Plutargue et Suetone qui ont oeuvre pour cet essor. A l'interieur de la biographie, nchement divers1fiee, emergent des exitus, consacres aux recits des morts
celebres, notamment des heros de l'opposition stoi"cienne, qui s'etait dressee
contre Ies princes du 1-er siecle ap. J.-C. Ce sont Titinius Capito et Gaius Fannius
qui redigerent de tels exitus. Pour sa part, Trajan lui-meme ecrivit des memoires
de guerre, Dacica, ou bien Bellum Dacicum. Quant a lui, Criton, le medecin personnel de Trajan fut l'auteur des Getica. Ce qui fait que jamais l'historiographie
ne s'imposa a ce point dans la litterature latine, comme au 1-er siecle et au debut
du 11-e siede ap. J.-C. L'art des orateurs continua lui aussi de connaître, des succes, alors qu' on aboutit a une veritable jonction entre la rhetorique et la philosophie, qui traduisent, entre autres, Ies ecrits de Dion Chrysostome. Le cynisme,
I' epicurisme, surtout la Nouvelle Ac;ademie probabiliste et le sto'icisme firent valoir des succes bien remarquables. Epictete enseigna devant ses eleves sto'iciens,
tandis que Plutarque fut aussi un pliilosophe. Phne le Jeune, lui, non seulement
contribua a foire degager I' art epistolaire comme un genre litteraire de marque,
mais institua un genre nouveau, I' encomion politique, dont fit etat le Panegyrique
de Trajan: d' autre part, Tacite deploya, dans le Dialogus dţ oratoribus, la llieorie
de la rhetorique, ainsi que d' autres formes de litterature. -A son tour, Fioros de-

! Plin.,
!cP-, 6, 15, 2. Sur Ies recitations, voir E. ~izek, l.Jz litiera ture, p. 9-10.
.
.
.
Nous nous referons â C. De
Berge, op. crl., p. 221-222; 229; 231; 267; â R. Panberu, op. crt., II, p. 268-

La
273; â 1iif.mitru Tudor, Figuri de împdraţi romani, Bucureşti, 1974, II, p. 37. Contra E. Cizek, l.Jz litterature, p. 3-5.
R. Hanslik, "M. Ulpius Traianus",RE, Supplement 11 X, 1965, colonne 1102.
41 Vell. Patere., 1, 16, 3.
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fendit avec passion le metier des rheteurs, dans son ouvrage Vergilius orator an
poeta. Malheureusement, nous ne conservons que fort peu des nombreux poemes, ecrits pendant ce saeculum Traiani. Autrement ricne, s'avera etre la poesie
lyrique, representee par Vestricius Spurinna, Arrius Antoninus, Passenus Paulus, consigne ci-dessus, Sentius Au~rinus etc. Parmi ces poetes, ii y a lieu de
mentionner egalement Trajan. Exqms poete et intellectuel raffine a ses heures, ii
ne fut aucunement ce militaire fruste, qu'imaginent parfois certains savants. Notamment se developpa la poesie de vocation satiriq_ue. Martial ecrivit ces demieres epigrammes, a portee satirique, tandis que Juvenal paracheva, dans un
excelient recueil de poemes, la transformation de la satura litteraire en satire42 •
Hormis cela, nous avons signale d-dessus que le theâtre prit un grand essor.
Pomponius Bassulus et Verginius Romanus ecrivirent des comedies, tandis que
l'atellane et le mime jouirent d'un nouveau depart. TraJan commem;a par expuiser Ies acteurs des m1mes, qu'il fit plus tard rehabiliter4 •
Les esthetiques, Ies courants et Ies styles de l' ero9-ue se degagent de la litterature encore pfus nettement que des autres arts. I n en est pas moins vrai que
le classicisme âe I' epoque-selon nous, a definir comme le second classidsme-en
opposition avec le premier, celui cristallise au temps de Ciceron et de Virgile 44
- se montre d'une manierţ? plus nuancee, sur le terrain de la litterature que sur
celui des arts plastiques. Eleves de Quintilien, Ies "classicisants" de I' epoque
pratiquent, sans doute, le culte de la conuenentia, du contrâle rationnel, de l'admiration a l' egard des grands modeles, mais acceptent de colorer l' expression,
en tirant profit de I' experience du style nouveau. Ce demier, au demeurant de
facture neoasianique, fait vehiculer la couleur poetique, I' asymetrie, le pathetisme conc~ntre, alors que, ainsi que nous l'avons note plus haut, l'atticisme archaîsant s'apprete a emerger. Sans conteste, c'est le second classicisme qui s'installe
dans une position dominante. Mais Tacite met en oeuvre, dans ses magnifiques
perfonnances litteraires, une veritable synthese stylistique45 •
II s'ensuit que, dans d'inombrables domaines, le saeculum Traini est l'authentique apogee de l'Empire, de la civilisation et de la culture romaines, voire
antiques. Nous ne songeons pas que c' est a peine sous le regne d'Hadrien que
cet apogee a ete atteint. De meme, nous n'estimons pas non plus que, apres la
fin du r~e de Trajan, suit un declin, une decheance masquee de la dvihsation
antique . En verite, la civilisation et la eul ture antiques ont continue a s' enrichir,
meme a un niveau en quelque sorte plus modeste, du moins jusqu' en 238 ou
meme jusqu'en 250 ap. J.-C. On a beaucoup exa~ere Ies proportions âe la pretendue cnse du III-e siecle ap. J.-C., qui, en fait, na touche que certaines zones de
l'Empire et a a&i tout speaalement sur le terrain des mentalites.
Tout de meme, comment s' explique l' amorce de cet apogee au siecle de Trajan? II va sans dire gue la societe romaine etait lasse, par suite des nombreuses
confrontations polihques du 1-er siecle ap. J.-C. et tendait a s'assurer certains
equilibres, â transgresser les distorsions. Somme toute, le 1-er siecle ap. J.-C. a
'2 Les ~mes de Trajan sonl signalt!s par R. Paribeni, op. cit., I, p. 6 el par Heruy Bardon. Les empereurs et Ies
letlres latines d'Auguste d Hadrien, 2-e tirage, Paris, 1968, p. 348. Pour la p<M!sie de I' t!poque, voir, entre autres, C. De
la Berge, op. cit., p. 235-236; R. Paribeni, op. cit., II, 274-275; R. Syme, op. cit., p. 123---126; Pierre Grimai, Le lyrisme
d RomeJaris, 1978, p. 249-250; 255-262; E. Gzek, I.a litttrature, p. 5-6.
Plin., Pan., 46; Dio, 68, 10. Quanl â I' klosion du theâtre, voir Jean-Marie Andre, "Les tudi Scaenici et la
politique des spectacles au debut de l'~re anlonine", Acles du IX~ Congr~s de /'Association Guillaume ButU (Rome,
13-18 avril 1973); 2 voi., Paris, 1973, I, p. 46S-479. En general, sur Ies genres litteraires de l'epoque, voir E. Cizek.
I.a litU~ture, p. 5-10
E. Gzek. "Introducere•, Istoria literaturii latine (14-117 e. n.) (ouvrage collectif), Bucureşti, 1982, p. 3~34 ..
: E. Cizek. Istoria literaturii latine, p. 34; I.a litterature, p. 10-17.
La premiere hypothese appartient ă Karl Loewenstein, The Governance of Rome, Hague, 1973, p. 238, tandis
que la seconde a t!tt! proposee par G. Starr, Civilisation and the Caesares, London-Nex York, 1965, p. 255. Sur l'apogt!e
de la civilisation anlique sous Trajan, voir E. Cizek, Epoca lui Traian, p. 443.
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ete, ainsi que nous avons naguere essaye de le montrer, un siede de "Renaissance" 47•
C' est qu'il a ete marque par fes recherches febriles, par Ies explorations hard.ies, meme funambulesques. Autant que par Ies dechirements interieurs, ear Ies crispations
aigues. PourtanfMarcel Le Glay estime que, au contraire, le I-er siecle av. J.-C. aurait ete un siecle de Renaissance" 48 • En realite, ces deux siecles ont assume tous Ies
deux une ~ologie mentale de "Renaissance". C'est une crise de croissance de
l'Empire de Rome-et nullement crepusculaire-qui Ies avait marques. Ou, autrement dit, en premier lieu une crise aes mentalites, une crise d'identite, bien que
Ies croissances aussi bien que Ies tribulations aient touche egalement la vie politique et sociale. En decoulaient surtout des efforts en vue d'agencer de nouvelles
structures mentales, de nouvelles valeurs, a vrai dire une nouvelle donnee. Si,
jusqu'au milieu du I-er siecle ap. J.-C. ont domine des valeurs-cle ou plutot des
metavaleurs, comme nous preferons de Ies qualifier, c' est-a-dire celles exprimees par Ies notions de p_ietas, piete", et de fides, "loyaute", affectees d' ailleurs par
une certaine crise, deJâ a l' epoque de Ciceron et de Cesar, sinon depuis celle aes
Gracques, a partir des annees 60 ap. J.-C. s'est dessinee une douleureuse, mais
fertile periode de transition. Cette periode s' acheva a peine sous Trajan et Hadrien, lorsque s'imposerent des valeurs comme la persana, role bien rempli, autant
dans le metier cfe chaque citoyen que sur le terrain des rapports entre Ies hommes, et la dignitas, <lignite". II eta1t certainement question de certaines valeurs
permutables. Les appuyaient et Ies rendaient plus performantes non seulement
Ia ciuilitas et la fortitudo, mais egalement la disciplina et la libertas. Par libertas on
comprenait desormais non pas Ia liberte politi9ue et sociale, mais la motivation
des actes accomplis, dans Ies conditions de I autoritarisme imperial49 • Ce qui
d'ailleurs donnait lieu au maintien et meme aux progres de la soc1ete civile. C'est
ainsi qu' on en est venu a un univers mental collectif vraiment equilibre, lequel a favorise une vie sociale proportionnee d'une fac;on judicieuse, l'expansion de la civilisation, I' essor de la culture. Ce n' est que de cette maniere que s' est decantee la
nouvelle identite de l'Empire Romain, ou l'homo Romanus visait a ecarter l'ancien
ciuis Romanus, auparavant preeminent, a l'interieur du climat mental. Dorenavant,
ce climat mental sera empreint par un humanisme profond, par I' oecumenisme culturel, par une vision universalisee quant aux rapports qui se deroulent a l'interieur
du monde du Principat. Ce n'est que de cette maniere, a notre sens, qu'on atteint
I'apogee de la civilisation et de la ctiJ.ture antiques.
Neanmoins, q_uel role a joue l'empereur Trajan dans ce processus, qui aboutissait a ces equilibres fructueux? Nous avans signale ci-dessus comoien etait
prudent et meme intelligent Trajan. Son liberalisme n'a ete que fort limite sur le
plan politique. Par contre, l' economie et Ies relations sociales connurent un eyanouissement genereux. Le liberalisme socio-economique, la libre initiative economique, la mobilite sociale, quasiment sans bornes, autrement qu'il en sera
pendant Ies derniers siecles de fEmpire, ont permis, comme nous l'avons montre, que la societe civile subsistât. Le regime politique, que pratiquait Trajan, avait
tout de meme un caractere clairement autontaire. 11 n' en est pas moins vrai que
l'antiquite romaine n'a jamais subi Ies tourments d'un authentique totalitarisme,
du moins avant I' avenement de la seconde dynastie flavienne, a savoir avant Diodetien et Constantin. En somme, nous acceptons Ies points de vue, proposes
par Hannah Arendt etJean-Franc;ois Revel, qm separait I'autoritarisme au totalitarisme, precisement en fonction du maintien, ou tout au contraire, de l' elimination de fa societe civile50 • D'autre part, helas, !'autoritarisme n'a pas diminue,
mais, au contraire, il s' est renforce pendant I' epoque de Trajan. Somme toute,
11

11

11

~ Marcel Le Glay, Rome. Grandeur et dt!clin de la Republique, Paris, 1960, p. 366---367; 381-382.
E. Cizek, Mentalitls et institutions politiques romaines, Paris, 1990, p. 40-43.
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nous avons naguere tâche de montrer que Trajan n' a pas su resister a la tentation, normale sous un i:;ouvernement quand meme despotique, fut-il prudemment mis en oeuvre, d effectuer en 112 ap. J.-C. un tournant absolutiste. L'enjeu
etait le renforcement du pouvoir im~rial. De ce tournant decoulerent un veritable culte religieux des Ulpii, la farriille de l'empereur, la transmission du pouvoir monarchique a Hadrien, le neveu du Cesar. Du meme coup, on ignorait les
nombreux groupes politiques, qui faisaient opposition a l'heredite du-Principat,
aussi bien qu'a Ia gtorification outree du souverain; 9.uitte a faire usage des termes d'une mystique theocratique, laquelle entreprena1t de revaloriser Ies themes
de la propagande naguere mise en train par Domitien. Trajan fut encourage et
meme pousse dans cette direction par les femmes de sa famille, specialement
par Pompeia Pletina, son epouse51 • 11 est certain que tout monarque absolu non
seulement devient le prisonnier de la logique de son propre systeme politique,
mais est force de s'appuyer sur quelque membre de sa familie: le fils, le frere,
notamment la femme ou ... la maîtresse. Meme Aurelien, rude soldat, profondement hostile a l'heredite de l'Empire, n'a su plus tard s'opposer a l'inffuence politique croissante d'Ulpia Sevenne, sa femme. De toute maniere, Tra1·an a pu
demeurer prudent et aaroit, meme apres 112 ap. J.-C. De telle sorte que 'opposition contre ce toumant absolutiste n a su se manifester que d'une fai;on tres discrete52.
Void donc comment s'est accompli l'apogee de la civilisation et de la culture antique, durant le siecle de Trajan. La nouvelle donne, en matiere de structures mentales, de civilisation et de culture, a essaime au niveau d'un equilibre
nouveau et superieur. Quoique ne fassent {>as defaut certaines difficurtes, de
rayons d' ombre, a cote de longs espaces lummeux, le saeculum Trai ni eprouve la
valeur d'un essor que l'humanite ne sera susceptible le recouvrer 9.ue bien des
siecles plus tard. La magnificence de ce siecle est capable d' emouvo1r tout spectateur de ses exploits.
EUGENCIZEK
1

~ Voir E. Cizek, "Cotitura lui Traian din 112 e.n.•, Rer,Jst., 36, 1983, p. 372-382.
E. Cizek. Cotitura lui Traian, p. 378-380; mais l!galement Epoca lui Traian, p. 246-253; 349-363.

STUDII

DESPRE SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ ÎN ESTUL TRANSILVANIEI
ÎN SECOLELE II î.e.n. -1. e.n.
Dacă cifrele fumizate de autorii antici pentru lumea barbară a daco-geţilor
nu sânt întotdeauna demne de crezare1, dacă pentru această lume lipsesc acele
date oficiale (recensăminte, liste de conventus-uri) folosite de civilizaţiile grecoromane2, dacă din cauza credinţei religioase şi a ritului de înmormântare (aură
mas "nemuritoare" doar sufletele dacilor, trupurile lor s-au risipit în cenuşa
rugului funerar) necropolele lipsesc sau nu au fost descoperite, atunci singura
metodă capabilă să ofere date şi informaţii unui studiu de demografie rămâne
cercetarea arheologică. Dar, întrucât nici aceasta nu este completă (şi ne referim
cu precădere la estul Transilvaniei), estimările noastre vor reflecta, de bună seamă, stadiul actual al cunoaşterii zonei respective.
Abordarea unui asemenea studiu nu este deloc simplă, dimpotrivă, dar este
necesară. După cum remarca Femand Braudel " ... astăzi nu cunoaştem încă populaţia globului decât cu o aproximaţie de 10%, în ce priveşte populaţia lumiI de
ieri cunoştinţele noastre sunt foarte imperfecte. Şi totuşi, pe termen scurt ca şi pe
termen lung, la nivelul realităţilor locale ca şi pe imensa scală a realităţilor mondiale, totul este legat de număr, de oscilaţiile maselor de oameni" 3• Prin urmare,
şi civilizaţia daco-geţilor, cu tot ce a însemnat ea, este legată de numărul celor
care au creat-o şi au dezvoltat-o. Pentru a ne forma o idee cât mai apropiată de
adevăr în ceea ce priveşte tema abordată, vom lua în considerare toate elementele care pot influenţa densitatea populaţiei, le vom analiza şi compara. Sperăm ca
numărul obţinut să se apropie de realitate şi să nu fie "un număr oarecare, bun
sau rău, dar care nu obhgă cu nimic şi nu convinge pe nimeni"4. Vom ţine, deci,
cont în demersul nostru de: mediul şeografic, tipul, mărimea şi densitatea aşeză
rilor de astăzi, suprafaţa agricolă şi mtinderea pădurilor, numărul aşezărilor dacice descoperite, surrafaţa ocupată de acestea, numărul şi întinderea
fortificaţiilor, număru locuinţelor din fiecare aşezare (în funcţie de întinderea
acesteia), densitatea medie a populaţiei estimată pentru Dacia, situaţia economică a zonei rezultată din descoperirile arheologice etc.
Orice comunitate umană îşi desfăşoară activitatea într-un anumit mediu geografic şi nu este deloc indiferent, pentru evoluţia şi prosperitatea ei, dacă acest
mediu dispune de condiţii climaterice favorabile, de pămanturi fertile sau de resurse minerale utile, de ape, de protecţie naturală sau căi de comunicaţie şi acces. De aceste elemente sau numai de unele din ele, depinde nu numai existenţa
sau neexistenţa aşezărilor umane, ci şi sporul lor demografic, evoluţia şi progresul lor economic, tipologia satelor şi a locuinţelor, ocupaţiile, modul de trai, viaţa spirituală etc.
Mediul geografic, în special, cel din zona studiată, a suferit puţine modifică
ri în cei aproape două mii de ani, fapt consemnat deosebit de prozaic de marele
geograf Simion Mehedinţi: "Ceasornicul veşniciei nu bate Ia fel pentru toţi.
Pentru munţi, crugul veacurilor se schimbă domol, ca şi mersul stelelor pe cer;

!C.Idem.,
Daicoviciu, Dacic:a, Ouj, 1969, p. 15.
p. 10.

3 F. Braudel, Structurile cotidianului, I, Bucureşti, 1984, p. 19.

4 C. Daicoviciu, op. dt., p. 16.
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pentru copacii pădurilor mai repede; pentru vietăţile codrului şi mai repede, iar
pentru oameni - repede de tot. De la dacii lui Decebal fână la bacii stanilor de
azi ... au trecut doar câteva săptămâni de veacuri" 5• Estu Transilvaniei, de la Someşul Mare până la Depresiunea Braşovului, de la Carpaţii Orientali şi rână la
Subcarpaţii Transilvaniei, inclusiv, este o zonă relativ unitară din punctu de vedere al condiţiilor pe care le-a oferit şi le oferă aşezărilor umane, acesta fiind, de
altfel, şi unul din motivele care ne-a determinat să o adoptăm spre cercetare în
această formă. Un alt motiv este şi rolul strategic ce i-a fost conferit de-a lungul
secolelor (rol dependent în mare măsură de caracteristicile sale geografice) şi pe
care l-a avut cu siguranţă şi în epoca dacică.
Teritoriu preponderent muntos (80% ), el oferă locuitorilor săi o climă aspră,
montană sau de inversiune termincă în depresiunile Gheorgheniului şi Ciurului
şi ceva mai blândă, continental moderată, în depresiunile sudice şi în dealurile
subcarpatice. Prin urmare, elementul geografic climă, este aici mai puţin favorabil întemeierii şi dezvoltării comunităţilor umane, dar ca şi în alte părţi, el a fost
printre ultimele de care a depins o asemenea situaţie. Altele au fost, desigur,
motivele care i-au adus pe oameni în aceste zone şi i-au statornicit. Ele se concretizează în: bogăţii ale subsolului (grafit, andezite, dacite, gresii, argile, sare,
minereu de fier, izvoare tămăduitoare etc.), păduri întinse şi bogate în vânat, pă
şuni necesare creşterii animalelor, numeroase cursuri de apă, de-a lun$111 cărora
se putea circula, iar pe terasele înalte se practica agricultura şi, nu m ultimul
rând, adăpost în calea duşmanilor. După cum afirma Braudel "există şi munţi
bogaţi datorită subsolului lor după cum alţii sunt neobişnuit de populaţi ca urmare a refugierii locuitorilor nemunteni" 6 •
Numeroasele căi de acces înspre Transilvania (Valea Someşului, Defileul
Mureşului Topliţa-Deda, Pasul Bucin, Sicaş, Vlăhiţa etc.) ca şi cele înspre Moldova (Pasul Rotunda, Tihuţa, Borsec, Tulgheş, Ditrău, Bicaz, Ghimeş, Uz, Oituz
etc.) au făcut ca aşezările de aici să fie într-un continuu contact cultural şi material cu cele existente de o parte şi de alta a munţilor. Nu întâmplător, majoritatea
pieselor descoperite în aşezările dacice din această zonă, îşi găsesc analogii în cele din Moldova şi Transilvania.
Găsind P.rin urmare condiţii favorabile vieţii, oamenii au populat încă din
preistorie văile apelor, depresiunile intramontane şi dealurile subcarpatice. Culmile şi crestele mud'j:ilor au fost locuite şi în antichitate, ca şi astăzi, doar sezonier de păstorii şi crescătorii de animale.
Privind harta aşezărilor de astăzi (pl. 1), observăm că există aproximativ 166
de localităţi, comune sau aşezări urbane şi un număr de peste 500 de sate. Concentrate în zonele propice vieţii, ele se înscriu, în general, în tipul aşezărilor adunate. Configuraţia terenului nu a permis formarea de mari aglomeraţii urbane.
Densitatea populaţiei (aproximativ 55 locuitori/kmp) este cu mult sub media
densităţii pe ţară (97,5 locuitori/kmp), situaţie foarte probabilă şi în antichitate.
Terenul utilizat asăzi în agricultură este de circa 400.000 ha (foarte puţin dacă îl raportăm Ia suprafaţa de peste 14215 kmp pe care o are toată zona),locuitorii
fiind mai puţin ocupaţi cu cultivarea pământullll şi mai mult cu creşterea animalelor, meşteşugurile tradiţionale şi exploatarea resurselor subsolului. Aceasta ne face
să credem că în eP:OCa dacică suprafaţa arabilă era, probabil, mult mai mică şi că şi
atunci cultivarea plantelor însemna doar o mică parte din ocupaţiile băştinaşilor.

!

S. Mehedinţi, Opere alese, Bucureşti, 1%7, p. 281.
F. Braudel, Mediterana şi lumea medileraneean4 în epoca lui Filip al II-iea, I, Bucureşti, 1985, p. 75.
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Urmărind în continuare harta cu localitătile pe teritoriul cărora au fost descoperite sau semnalate materiale şi aşezări dacice din sec. II, î.e.n. - I. e.n., constatăm, în primul rând, suprapunerea locuirii, firească de altfel, deoarece şi în
antichitate ca şi acum s-au căutat locurile cele mai favorabile vietii. Aşadar, descoperirile arheologice sunt semnalate pe văile Someşul Mare, Şieu, Bistriţa, Mureş, Târnava Mică şi Mare, Homoroade, Olt, Pârâul Negru etc., pe dealurile
subcarpatice, în depresiunile intramontane ale Ciucului, Caşinului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Sfântu Gheorghe etc. Constatăm, de asemenea, şi lipsa totală a descoperirilor arheologice în depresiunile Bilbor, Borsec şi Giurgeu. Cauza ar putea
fi slaba cercetare arheologica efectuată în aceste zone, dar s-ar putea datora şi
existentei pădurilor. Din cercetările geografilor rezultă că până în secolul al
XVIl-lea o mare parte a depresiunii Gheorghenilor era acoyerită cu mlaştină şi
pădure (pl. 27 ). După cum afirma botanistul Emil Pop, pămantul românesc a fost
acoperit în antichitate, în proyorţi.e de 60-70%, cu pădure 8 • Geograful Mihai
David a realizat chiar o harta cu răspândirea proba6ilă a pădurilor în vechea
Dacie şi în evul mediu9 (pi. 3).
Suprafata ocupată de pădure fiind, deci, foarte mare în antichitate, credem
că datorită acestui fenomen, precum şi datorită configuratiei terenului, aşezările
dacice din estul Transilvaniei nu puteau fi, după cum nu sunt nici astăzi, decât
aşezări mici, adunate sau compacte, poate chiar de tip cătun", înşirate pe văile
râurilor sau adăpostite de masive deluroase. S-au preferat locurile propice agriculturii şi în general cu resurse naturale bogate" 10• Spunem că au fost aşezări mici deoarece suprafata pe care o ocupau (cu mici exceptii) nu depăşea 2 ha. Este
cunoscut, de altfel, că 'în aceste spaţii, relativ restrânse, sunt masate numeroase
locuinţe şi o mulţime de gropi de provizii" 11 •
Până în prezent au fost descoperite materiale arheologice în peste 300 de
puncte (am consemnat toate cercetările de suprafată, săpăturile arheologice, soncl.ajele, descoperirile întâmplătoare de monete, tezaure şi alte obiecte de factură
dacică), din care 159 sunt aşezări deschise şi aproximativ 36 cetăti şi aşezări fortificate. Din acestea, au fost săpate parţial sau sondate 72, materialele arheologice descoperite aflându-se la diferite muzee zonale sau judeţene. Subliniem, încă
o dată, că din cele 300 de puncte cu descoperiri am luat în considerare doar pe
cele ce ne-au oferit informatii sigure.
Revenind la suprafaţa pe care o ocupă aşezările deschise, remarcăm că în
depresiunea Ciucului, pe terasele Oltulm, aşezările de la Cetăţuia, Sânsimion,
Sântimbru, Sâncrăieni au o întindere de 2-3 ha. La acestea, se adaugă cele de la
Cecheşti, Reci, Şieu-Mă$heruş, Şintereag, Tonciu, Târgu Secuiesc, Vânători, toate
situate pe terasele supenoare ale râurilor şi având în apropiere cetăţi de refugiu.

7 V. Velcea, Al. Savu, Geografia Carpaţilor şi a Subcarpaţi/or rom4neşti, Bucureşti, 1982, p. 58.

: E. Pop, Plldurileşi destinul nostru naţional, Sibiu, 1943, p. 17.

M. David, Consideraţiuni geo-politia, Iaşi, 1939, apud V. Spinei, Realitll/i etnice şi politice în Mo/dC1VQ Meridiona-

14 în sewJeleX-XIII, laşi, 1985, p. 174.
I. Glodariu, Arhitectura dacilor, Ouj, 1983, p. 46.
11
Idem., p. 44.
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În toate aşezările s-au găsit locuinţe care, în mod firesc "poartă amprenta

meşteşugurilor, dar şi pe aceea a posibilităl:ilor economice" 12. Aceste posibilităp

s-au concretizat, în estul Transilvaniei, în materiale de construcpe din abundelemn, piatră, argilă. Locuintele care predomină sunt cele de suprafaţă
sau uşor adâncite, cu temelie de piatră sau uneori din pari înfipti în pământ,
cu pereµ din lemn acoperiµ cu un strat de liP.itură şi acoperişul în două ape13•
Sunt semnificative, în acest, sens descoperinle de la: Bistriţa - Poderei 14, Bezid - Lot15, Cematu - Vârful Ascutit şi Poderei 16, Covasna - Cetatea Zânelor17, Jigodin l 18u Leliceni19, Mereşti , Porumbenii Mari 21, Sălaşuri22, Poian23,
Sfântu Gheorghe , Sâncrăieni25•
Locuinţe[e de tip bordei sunt mult mai pupne, dată fiind structura şi configurapa terenului. Ele se întâlnesc, îndeosebi, în zonele cu terase aluvionare (Bezid26, Baraolt27, Oituz28, Sfântu Gheorghe - Bedehaza29, Şălaşuri 30, Sâncrăieni31 ,
Voivodeni32 şi coexistă alături de celelalte două tipuri. În general, "locuinţele
adâncite, de tip bordei, s-au înregistrat cu precădere în fazele mai vechi, databile
în secolele II î.e.n. - I î.e.n." 33 (vezi în acest, sens descoperirile de la Sâncrăieni
- F4brica de cărămidă 34).
In ceea ce prive~te forma locuinţelor, aceasta variază şi ea, fiind rectangulară, patrată sau ovală 5, dar predominând primele două. "Este de remarcat că formele geometrice devin cu atât mai regulate cu cât evoluează sistemul de
construcţie" 36• Din cercetările arheologice întreprinse "nu s-a putut constata
existenţa vreunei ordini în amplasarea locuintelor şi a construcţiilor gospooăreşti" 37,
ele aflându-se în număr foarte mare în spa~i, de cele mai multe ori, restranse.
E greu de spus, dacă locuinţele descoperite până acum (autorii precizează
mai puţin acest lucru) aveau o cameră sau mai multe. Cert este că dimensiunile
lor erau suficiente pentru a adăposti o familie. Spre exemplu, locuinţele de la
Sâncrăieni38 (de formă pătrată, 3,80 x ~80 m), de la Bistriţa - Poderei (3,25 x 2,5
m), de la Mereşti - Dâmbul Pipaşilor" (6,40 x 2,60 m, cu două încăperi, temelie
de piatră, bârne carbonizate şi lipitură de lut), sunt cât se poate încăpătoare şi,
ntă:

!! H.Z. Sukely,
Daicoviciu, Da_cia de la Burebista la cucerirea roman4, au~ 1972, p. 161.
Cumidava, ID. 1969, p.107.
4
! Repertoriul
Şt. Dlnil4, Repertoriul arheologic al jude/ului Bislriţa-Nlls4ud, Buletin Intern, CluL 1989, p. 29-30.
arhmlogic al judeţului Covasna, ms.
5
1

I~ Z. Sukely, op. cil., p. 101.
Idem., SC/V, XXIlI, 2, 1972, p. 201- 214.
.
18 P. Roman, V. Şoiom, Raport privind s4pdturile arheologia de la Jigodin - Plmilntul morii, 1988, Sesiunea de
npoatfş, Sibiu, 1989.
P. Roman şi colab., SC/V, 24, 4, 1973, p. 559-572.
~ Şt. Ferenczi, V. Şoiom, Sesiunea de rapoarte arheologice, Sibiu, 1988.
Şt. Ferenczi,, /MCD, Cluj, 1974, p.137-150.
22 Z. Sukely, Materiale, IX, 1970, p. 298.
23 Idem, Cumidava, m, 1969, p. 102.
24 Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, (prescurtai rn continuare, ReparhCv.), ms.
: C. Preda, Materiale, VI, 1959, p. 82S-826.
ReparhCv„ ms.
~ Z. Sukely, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 579.
ReparhCv, ms.
29
Ibidem.
: Z. Sukely, în Materiale, IX. 1970, p. 298.
C. Preda, op. cil., p. 835.
32 Repertoriul arheologica/ judeţului Mureş, ms.
: I. Glodariu, op. cit., p. 42.
C. Preda, op. cit., p. 841.
35 Z. 5ukely, Cumidava, III. 1969, p. 107.
: I. Glodariu, op. cit., p. 42.
Idem, p. 44.
38
C. Preda, op. cit., p. 842.
39 ŞI. Ferenczi,, V. Şoiom, op. cit.
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apoi, chiar atunci când locuinţa avea mai multe camere "pentru locuitul propnu-zis se folosea adesea doar una dintre ele" 40•
Aminteam mai sus, că zona de est a Transilvaniei, pe lân_$ă aşezările deschise abundă, în cetăţi şi aşezări fortificate, fenomen firesc daca ţinem cont de poziţia strategică şi protecţia naturală
care o oferea ţinutul. Mai mult,
zăcămintele de sare (de la Sovata, Prai , Sâmpaul) şi minereurile de fier (de la
Vlăhiţa, Lueta, Vârghiş şi Mădăraş), atât de necesare economiei dacice, trebuiau
protejate şi supravegheate. Fără a insista asupra tipurilor şi or9anizării interne,
consemnăn că fortificaţiile sunt aşezate în aşa fel, 'încât să poala ţine sub control
toate căile de acces din şi înspre Transilvania, precum şi pe cele intramontane.
Astfel, în \'.iartea de nord, fortificaţiile de la Arcalia41, Ardan 42, Sărăţel4.1, Şieu Măgheruş
şi Viile Tecii45 sunt dispuse pe toate căile posibile de acces spre
Transilvania dinspre Moldova de nord.
Zăcămintele de sare de la Sovata - Praid sunt înconjurate de cetă~le de la
Câmpul Cetătii 46, Ghindar 47, Şoimuşul Mare48, Săcel49, Porumbenii Mari , Odorheiu-Secuiesc:51, Zetea52, fiind supravegheate atât căile dinspre Transilvania cât şi
cele dinspre deJ>resiunile Giurgeului şi Ciocului.
De-a lungul Oltului, de-o parte şi de alta a acestuia, se află cetăţile de la Racu (I, 11)53, Ciceu54, Mihăileni55, Jigodin (1-111) 56, Leliceni57, Bixad58, Olteni59, Valea Crişului 60 •
Accesul spre minele de la Vlăhiţa, Lueta şi Vârphiş era închis de cetăţile şi
fortificaţiile de la Zetea, Odorheiu-Secuiesc, Mereşti6 şi Biborţeni62 •
Pe căile de comunicaţie cu Moldova se află, în pasul Ghimeş, cetatea de la
Mihăileni, iar în pasul Oituz cele de la Casinul Mic, Sânzieni, Cernat şi Covasna.
Este un fapt evident că pentru construirea şi întreţinerea unui număr atât de
mare de fortificaţii era nev01e de oameni, de aşezări deschise aflate în apropiere,
bine populate şi prospere din punct de vedere economic.
Despre prosperitatea economică vorbesc toate descoperirile arheologice, situaţia zonei fiind asemănătoare cu cea a întregii Dacii dm secolele II î.e.n. - I
e.n. Materialele şi obiectele descoperite (ceramică, unelte agricole, arme, unelte
pentru meşteşuguri casnice, cuptoare pentru redus minereul de fier şi ateliere de
prelucrare a acestuia, cuptoare J>entru ars ceramica etc.) ne prezintă ocupaţiile
populaţiei de aici, iar unele din ele, cum sunt tezaurele monetare, de obiecte sau

le

40
I. Glodariu, op. cit., p. 43.
: Şt. Dănilă, op. cit., p. 302.
ldem,p.15.
: H. Daic_oviciu şi colab., SCIV, XX, 3, 1969, P: 481.
Şt. Dănilă, op. c,t., p. 240; N. Vlassa, Şt. Dărulă, Ap11l11m, VI, 1967, p. 39--47.
45 Şt. Dănilă, op. cit., p. 284.
: Şt. Ferenczi, M. Petrică, ActaMN, XIX, 1982, p. 565; V. Lazăr, Marisia, XI-XII, p. 709.
Z. Szekely, Cumidava, III, 1969, p. 103.
48 lnformape, Elek Benk6.
49 Ib'd
1 em.
.
.
50 Şt. FerenCZJ, IMCD, CluJ, 1974, p. 137-150.
51 Idem., Crisia, I, 1972, p. ~ 1 .
Z. Szekely, l.eteudra, Jelentes, A szikely Nemzeti Muz.eum, 1946; Şt. Ferenczi, Materiale, X, 1973, p. 345-346.
Al Ferenczi, ACMIT, IV, Cluj, 1938, p. 234-252.
54 Ibidem., Z. Szekel, Materiale, III, 1957, p. 149---159.
: lnformape, Floricel Marinescu.
M. Macrea şi colab., SC/V, I, 1951, P. 285---311.
57 P. Roman şi colab., SC/V, 24, 4, 1973, p. 572.
: Al. Ferenczi, op. cit., p. 245.
Z. Szekely, Almanah, 16, 1949, p. 30--31.
60
Idem, Jegyzetek, 6, p. lS--23.
1
~ V. Şoiom, Symposia Thraco/ogica, Tulcea, 1989, p. 311.
Z. Szekely, Almanah, 16, 1949, p. 14---16.
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de podoabe, ne vorbesc de existenţa unei stratificări sociale, a unor aristocraţi locah Rentru care au fost făurite.
lntrebarea care se pune, şi a cărei răspuns este mai puţin evident, este cea
referitoare la numărul celor care au populat aşezările, au construit, întreţinut şi
apărat fortificaţiile, au realizat prosperitatea economică a zonei şi ne-au lăsat,
n spre aducere aminte", toate obiectefe şi tezaurele descoprite până acum.
După descoperirile din zonă trebuie să credem că ţinutu[ a fost intens locuit
şi vom încerca, asumându-ne toate riscurile, o estimare a numărului locuitorilor.
Ne bazăm pentru aceasta pe tot ceea ce ştim (şi, uneori, pe ceea ce am vrea să
ştim), precum şi pe calculefe demografilor, arheologilor şi istoricilor.
Problematica referitoare la situaţia demografică în preistorie şi antichitate,
la nivel global şi european, a intrat în atenţia mai multor cercetători 63 • Pentru lumea greco-romană, istoricul german K.J. Beloch a realizat un studiu considerat
exemplu de rigoare ştiinţifică. Estimările sale, contestate şi amendate încă de la
sfârşitul secolului al XIX-iea, au rezistat până astăzi, fiind acceptate de cei mai
mulţi specialiştt''. Pe baza aceluiaşi studiu, se presupune că densitatea medie a
populaţiei de pe teritoriul Daciei era de aproximativ 5 locuitori/kmp. Ştiind că
m estul Transilvaniei nu au fost niciodată condiţii deosebit de favora6ile întemeierii comunităţilor umane, că astăzi densitatea este aproximativ jumătatea mediei pe ţară, credem că şi în antichitate situaţia a fost oarecum asemănătoare. Prjn
urmare densitatea medie a zonei nu putea depăşi cu mult 2 locuitori/kmp. 1n
aceste condiţii, pe suprafaţa de circa 14.000 kmp, cât are zona studiată, putea trăi
o populaţie de 28.000-30.000 de oameni.
Din cercetările arheologice, precum şi din alte calcule de acest gen 65, rezultă
că suprafaţa intravilană, ocupată efectiv de locuinţe, era de i-3% restul fiind
construcţii anexe, curţi, gropi menajere, grădini, drumuri etc. ln aşezările fortificate d~nsitatea locuirii era ceva mai mare, ajungând în unele cazuri până la
25% 66 • In ceea ce f.riveşte cetăţile, ele sunt (în această zonă) de mici dimensiuni şi
aveau, în genera , scop de apărare, nu de refugiu. Aşadar, ele nu intră în acest
tip de calcule. Suprafaţa medie ocupată de o locuinţă era de circa 10 mp 67•
Din sursele 6ibliografice şi din cercetările noastre am reuşit să aflăm, pentru
aproape toate aşezările, suprafetele pe care acestea se întindeau. Ele variau între
0,2 şi 3 ha, iar numărul locuinţelor între 6 şi 60. O locuinţă era, în general, ocupată
de o familie compusă din 5---6 membrii 68, Prin urmare, în cele 159 de aşezăn cunoscute până acum (2 de 0,2 ha, 7 de 0,3 ha, 3 de 0,4 ha, 49 de 0,5 ha, 5 de 0,6 ha,
13 de 0,7 ha, 72 de 1 ha, 8 de 2 ha), au fost în jur de 3849 de locuinţe şi, probabil,
20.0Q0-23.000 locuitori.
In ceea ce priveşte aşezările fortificate, nu cunoaştem până acum decât do63 Vezi ln acest sens, W. F. Willcox, lnaease in the Popula/ion ofthe Continent 1650, lnternational Migrations, li,
New York, 1931; idem, Studies in Ameriam Demography, New York, 1940; J.N. Biraben, Population 34 annee, 1, 1979,
p. 13-25; W. Suder, Census populi. Bibliographie de la demographie de l'antiquite romaine, Bonn, 1987; idem., A Study of
the Age and Ser Strudure of Populat ion in the Western Provinces of the Roman Empire, Wroclaw, 1990, seria Historia, nr.

XLIX.

64
K.J. Beloch, Die Bevolkerung der griechîsch-romischen Welt, Leipzig. 1886. După estimările autorului, populaEuropei era în jurul anului 14 e.n. de 31 milioane de locuitori, din care 23 milioane în Imperiul Roman şi 8 milioane în lumea barbară. Din calcule, rezultă că densitatea medie a populaţiei, aflată în afara granilelor imperiului (pe
o suprafală de 2.702.000 kmp), era de aproximativ 4 locuitori/kmp. Dar aceasta nu era răspândită uniform şi, prin
urmare, linând cont de dezvoltarea civilizaţiei geto-dacice la acea dată, credem că densitatea de 5 locuilori/kmp, în
gener~acceptată 1n Dade, nu este exagerată.
V. Vasiliev, I.Al. Aldea, H. Ciugudean, Ci11ilizafia dacicll timpurie in aria intracarpatic4 a Rom4niei, Cluj, 1991,
p. 157.
~ M. Macrea, I. Glodariu, Aşezarea dacicll de la Arpaşu de Sus, Bucureşti 1976, p. 8 şi p. 89.
V. Vasiliev şi colab., op. cit., p. 156.
68
E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul Rom4niei, Bucureşti, 1987, p. 18; V. Vasiliev şi colab., op. cit., p. 157; M.
Macrea, I. Glodariu, op. dl., p. 89.
ţia
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uă, Mereşti şi Bixad, iar date sigure deţinem numai despre Mereşti. Dealul pe care se desfăşoară cercetările are o terasă mai mare (648 mp) şi alte 17, de dimensiuni mai mici (7 x 6 m), toate cu urmeA de locuire. Suprafaţa totală aflată însă în
spatele fortificaţiei, este de circa 3 ha. 1n cei 5 ani de cercetare s-au săpat pe tera-

sa mare 150 mp şi s-au descoperit patru locuinţe. Cu toate că din calcule ar putea rezulta o locuire efectivă de 26% din suprafaţa totală, credem, ţinând cont de
configuraţia terenului, că locuirea este asemănătoare cu cea din aşezările deschise şi, prin urmare, estimăm numărul locuinţelor la aproximativ 90 şi al locuitorilor la 400---450.
După cum am mai arătat, pe teritoriul studiat au fost descoperite, până în
prezent, în jur de 34 de cetăţi. Forma lor este de cele mai multe ori nere~lată,
fortificaţia urmând curbele de nivel, deci, posibilităţile de apărare oferite de teren. De cele mai multe ori aceste forme sunt descrise ca fiind elipsoidale. Având
scop de apărare şi.supraveghere a zonei, ele adăposteau, ee timp de pace, doar o
mică garnizoană. In timp de război, în spatele fortificaţiei, se aflau luptătorii. Se
presupune că fiecărui apărător îi erai distribuiţi în luptă 3 metri din fortificaţie 69 •
1n interior trebuia să mai fi fost un număr de cel puţin trei ori numărul celor care
apărau fortificaţia, ca luptători de rezervă sau cu alte atribuţii. Calculând perimetrel~ (uneori doar lun~mea) fortificaţiilor am obţinut următoarei~: Bib~rţeni
p. (penmetru) = 810 m, Ciceu, p. = 160 m, Covasna, p. = 256 m, Ghmdan, p. =
116 m, Jigodin I, p. = 207 m, Jisodin II, p. = 120 m, Jigodin III, p. = 280 m, Oaorheiu-Secuiesc, p. = 314 m, Pinhc, p. = 302 m, Racu I, p. = 375 m, Racu II, p. = 220
m, Porumbenii Mari, p. = 830 m. Ruştior, p. = 220 m. Sărăţel, p. = 600 (?) m, Sânzieni, p. = 900 m, Şieu, p. = 256 m, Viile Tecii, p. = 420 m, Zetea, p. = 146 m. Prin
urmare, pentru apărarea cetăţilor de mai sus (nu intră în calcule cetăţile a căror
perimetru nu l-am putut calcula) era nevoie de un număr de circa 6.600 de luptători. Aceştia proveneau în bună parte, dacă nu în totalitate, din aşezările aflate
în apropiere. Coeficientul folosit, în general, pentru războinici este de 1 la 470•
Reiese, aşadar, că în zonă ar fi trebuit să trăiască un număr de cel puţin 28.400
de lo.cuitori, cc1re să asigure afărarea cetăţilor pe timp de război.
In concluzie, din calculu densităţii rezultă un număr de aproximativ 30.000
de locuitori, din cel al aşezărilor de peste 20.000 şi din cel al fortificaţiilor de cel
puţin 28.400 de locuitori. Limitele cunoaşterii zonei nu ne permit să adoptăm ca
veridică o cifră sau alta, dar credem că putem estima populaţia zonei, la un moment dat din secolele II î.e.n.-1 e.n., în jurul a ± 30.000 de locuitori. O zonă în
care s-a putut şi se roate totuşi trăi, "dar nu cu uşurinţă. Câtă trudă reclamă
munca pe aceste costişe care nu îngăduie folosirea animalelor domestice. Numai
cu mâna goală trebuie să transformi locurile pietroase, să opreşti pământul care
alunecă !a vale de-a lungul pantelor şi, dacă e cazul, să-l naici din nou, până la
vârf şi să-l susţii prin bariere mărunte de piatră. Penibilă muncă şi fără sfârşit!
Dacă încetează, muntele se întoarce la sălbăticie şi totul trebuie făcut de la capăt"11 _
VIORICA
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69 A. Florescu, RevMuz, I, 1980, p. 13; I. H. Crişan, Spiritualitatesgeto-dacilor, Bucureşti, 1986, p. 148; V. Vasiliev şi c%"b, op. ~ii.,!'·_ 156. .
..
.
.
C. Da1coviau, op. cit., p. 12; V. Vasil1ev ŞI colab., op. c,t., p. 156.
71
F. Braudel, op. cit., p. 80--81.
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ABOUT THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE EAST OF
TRANSYLV ANIA INII B.C. - I A.D. CENTURIES
(Summary)

The work wants to estimate the Dacian population from the East of
Transsylvania (the area of the Eastem Carpathian Mountains and Sub-Carpathian Hills between the river Someşul Mare and the Depression of Braşov) for a
long period (II B.C. - I A.O. centuries). The author nas examined all the elements which can influence or determine the denseness: geographical environment, agricultural surface, the extent of the forests, type, extent and denseness of
the contemporary settlements, number of the Dacian settlements and the surface
of them, number of the dwellings and the members of a family, number of the
fortresses, the mean denseness of Dacian population etc.
The author cannot precisely estimate the Dacian population between II B.C.
. - I A.O. centuries, but the thinks that is was ± 30.000 mnabitants.

SE POATE IDENTIFICA HIDRONIMUL ANTIC SARGETÎAS CU
RÎUL VÎRGHIŞ DIN ESTUL TRANSILVANIEI?
După cum este bine cunoscut, arheologilor şi filologilor clasici le stau la dispoziţie puţine date de toponimie şi hidronimie antică ş1 acestea fiind dispersate

m cele mai diferite opere ale autorilor antici, cum ar fi: Herodot, Strabon, Claudius Ptolomaeus, M. Ulpius Traianus, T. Statilius Kriton, Cassius Dio, Ammianus Marcellinus, Jordanes, Prokopios şi alţii. Operele lor, nu odată sînt
excerptate de epitomatori mai tîrzil sau se păstrează numai foarte fragmentar
(cum ar fi, de exemplu, Commentarii de bello Dacico ale împăratului Traian), din
nefericire rezumîndu-se abia la cîteva cuvinte. Acest lucru îngreunează foarte
mult străduinţa cercetătorilor de a studia, respectiv de a identffica anumite "situri" mai mult sau mai puţin importante recunpscute prin investigaţii pe teren sau prin dezveliri arheologice de amploare. Intrucît la daco-ge~i - în afara
re~edinţelor de triburi sau uniuni de triburi, iar mai apoi a curţii regale de la Sarmtzegethusa to Basfleion - cunoaşterea scrisului nu a reprezentat încă o necesitate socială1, nu prea sînt şanse de a identifica cu ajutorul unor materiale
(presupuse) epigrafice toponimele cu anumite aşezări din ace4 epocă. Această
constatare re~etabilă este numai o singură latură a problemei. In altă ordine de
idei, trebuie sa recunoaştem că: " ... în filologie, poate nicăieri nu este mai uşor de
greşit ca la explicarea numelor proprii [şi de locuri= toponime], unde adeseori,
pentru a da etimologia unui nume sînt posibile mai multe ayropieri, iar jocul
fanteziei este destul fa largul său2 ••• " Mai uşor se poate greşi m concluziile istorice. Şi acest lucru este explicabil. Se ştie doar - potrivit exprimării lui N. Iorga
într-o conferinţă - că istoria nu este decît "atenţie şi interpretare". Interpretarea presupune imaginaţie 3, iar imaginaţia adeseori se departează de realitate.
1 Cu privire la cunoaşterea scrisului la daco-geţi, trimitem doar la urmltoarea bibliografie mai important.a:
Cassius Dio, Rhomaikl historla, LXVIl, 7 (în partea citat.a a operei autorului antic se glseşte informaţia d împăratul
Domitianus, după războiul cu dacii, a trimis senatului roman o scrisoare primită de dinsul de la regele Decebal. Este drept d opoziţia senatorială, care-l ura pe suveran, insinua d această scrisoare fusese plăsmuită chiar de însuşi
impăratul. Este insă dar d Domitianus nu ar fi putut trimite o scrisoare plăsmuită ca din partea unui rege care nu
avea o cancelarie şi care nu purtase nici odată nici un fel de corespondenţă cu statele vecine. Senatul roman nu putea manifesta nici o mirare faţA de o saisoare a regelui dac. Tot acelaşi istoric a păstrat şi o altă ştire referitoare la
problema cu pricina, şi anume, că împăratului Traian, în primul război dacic, i s-a trimis o ciuperd mare, pe care
scria cu litere latine că burii şi alţi aliaţi ai lui Decebal îl sfătuiesc pe împărat să se întoarcă înapoi şi să facă pace. ln
cursul secolului trecut se descoperiseră, în perimetrul cetăţii celei mari de la Grădiştea Muncelului, âteva blocuri
de calcar lucrate cu deosebită grijă şi purtînd pe una din feţele lor două-trei litere (majuscule) greceşti. (Cf. S. Jak6,
Date priuitOllrt ltl cercet4rilt arheologia de ltl Grtldiştea Muncelului tn anii 1803-1804 (IV), ActaMN, X, 1973, p. 618, 621,
638--639; M.J. Ackner, Reistbtricht tlber einen Theil dtr stldlichen Karpathen, welche Sit~nbtlrgen von dtr kleinen Waltlchd trennen, aus dtm Jllhre 1838 (li), AVSL, II, 1844, p. 22---23; G. Finăly, A gredistyei d4k vdrak. Dit dakischen Festungen
in Gredistye, Archtrt, XXXVI, 1916, p. 22; d. şi V. Wollmann, Johann Michael Ackner. (1782-1862). Leben und Werk,
Ouj-Napoca, 1982, p. 88. Primii specialişti, care s-au ocupat cu ele, le-au considerat drept semne făcute de meşteri
greci pentru potrivirea pietrelor în ziduri (vezi G. Firuily, Archf.rt, XXXVI, 1916, p. 40; V. Pârvan, GetiCJl. O protoistorie a Daciei, ARMSI, ser. m, mem. III, num. 2, Bucureşti, 1926, p. 480). C. Daicoviciu, în schimb, era cert convins că
dacii cunoşteau scrisul şi îl foloseau. (Vezi, C. Daicoviciu şi colab., Studiul traiului dacilor în Munţii Ortfştiei, SCIV, II,
1, 1951, P._ 11~121, pi. 7 I 1-15, 17; ~.Daicovici_u, ls~Rom, I, ~ 327; H.D~icoviciu, Dacia de ltl Bur~bist~ la cucerirea romJJn4; OuJ, 1972, p. 224-232; I. H.Cnşan, Burebislll ~• epoca sa , Bucureşti, 1977, p. 438--446. O atitudine aparte prezintă A.Bodor (Blocurile cu litere greceşti din cettlfile dacice, Crisia, II, 1972, p. 27-35), acceptată şi de 1.1.Russu [Scrierea
greaof ţi ltllin4 fn Dacia preromJJn4. (Regele ThiamJJrcos, Dectbalus şi Scorilo], AllA, XIX, 976, p. 38-51 )..
1n acrast\ privini,1. ci NDrăganu. Toponimie şi istorie, ser. Bibliola:D Institutului de îs/orie naţicmalt1, L Ouj, 1928, p. 5.
3 Asupra acestei probleme, vezi, A.O. Xenopol, L'imagiruJtion en histoire, extras din Rtvue de Synthtse Historique, X. Paris, 1909.
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După aceste cîteva fraze introduc~ive să trecem la subiect. Intenţia noastră
este să corectăm, pe cît este posibil, o eroare de topografie arheologico-istorică,
care se poate atribui unor cercetători străini de seamă din trecutul nu prea îndepărt4t.

ln primăvara şi vara anului 1982 am făcut recunoaşteri sistematice, începînd de la Sărăţeni Gud. Mureş) şi pînă la pasul scund dintre Ocland Gud. Hargtiita) şi Virghiş Gud. Covasna, 693 m altitudine absolută), vizînd problema
limes-ului ain estul Daciei intracarpatice.
Ca de obicei, înainte de a pleca pe teren am cules toate datele accesibile nouă în bibliografia mai veche de specialitate referitoare la toate descoperirile arheologice din fişia avută în vedere, marcată oarecum de linia castrelor auxiliare,
de graniţă de la Sărăţeni - Inlăceni - Odorheiu Secuiesc (?) - Sînpaul (pe Homorqdul Mare)- Baraolt ...
In zona carstică, redusă ca întindere, situată la est de comuna Mereşti4, în
ultima decada a veacului trecut, a fost semnalat de Gâbor Teglâs (care a făcut investigaţii în această zonă din încredinţarea conducerii fostufui judeţ Odorhei) o
porţiune scurtă de aproximativ 440 m de şanţ şi val de apărare "roman" 5• Ace.st
vallum se întinde fe micul platou carstic numit "Cîmpul pietrii" (Komezeje)6. 1n
cursul investigaţulor am ajuns şi la acest obiectiv menţionat de cercetătorul
amintit care, după aspect, nu ne-a părut de Ioc a fi de origine romană. La îndemnul preotului unitarian Denes Benczo din comuna Mereşti, bun cunoscător al locurilor, care a observat primul fragmente ceramice de diferite tipuri, ne-am
urcat şi pe vîrfuşorul de stîncă de calcar numit "Dîmbul pipaşilor" (Pipâsok
dombja), unde am avut prilejul de a constata existenta unei aşezări de lungă
durată cu cel P.uţin trei perioade de locuire: epoca bronzului (faza evoluată şi
finală.a cultuni Sighişoara-Wietenberg), epoca La Tene III (dacică, faza clasică) 7 • Intrucît în legătură cu ambele aceste două obiective (vallum-ul şi aşezarea
de lungă durată) în literatura de specialitate străină s-au polarizat nişte vederi
greu acceptabile sau chiar inacceptabile faţă de cunoştinţele actuale despre tot
ce ştim referitor la chestiunea cu pricina, considerăm necesar s-o examinăm
mai detailat.
Aşa cum am putut deduce, eraorea porneşte de Ia vestitul filolog şi istoric
german, Konrad Cichorius8• "Constatările" acestuia, fără nici un control prealabil au fost preluate de alţi savanţi de seamă, cum a fost, de exemplu, R.Paribeni
şi alţii, dind _posibilitate unor confuzii de idei cu circulaţie internaţională. Răsfo
ind, de pilda, şi opera cunoscută a omului de ştiinţă italian, intitulată "Optimus

Cf. Harlil geologic4 a Republicii Socialiste Romdnia. Scara: 1: 200.000 L-35-XIV.20. ODORHEI, Bucureşti, 1968,
p. 14-15, 19---20; redactori: M.Slindulescu, Al.Vasilescu, A.Popescu, M.Mureşan, Adela Arghir-Drllgulescu,
T.Bandrabur; notă explicativă: Al.Vasilescu, M.Mureşan, neana Popescu, Jana Săndulescu, A.Popescu, T.Bandrabur.
5
A Limer, Dadcus kit KukiJl/o is Olt /ciJzlJlli riszlete Udvarhely megye keleti reszeiben Oroszfalut61 [!] Als6rdkosig,
ArchKozl, XIX, 1895, p. 24-25; vezi, şi Ist. Paulovics, Dacia keleti hatdroonala is az ugynevezett •di1k·-ezustkinc~kktrdese,
Kolozslâr, 1944, p. 54.
ln legătură cu configuralia terenului, vezi A.Krist6: blocdiagrama: A Vargyas-szurdok fej16dese es vdzlatos
t6mbszelvenye. Evoluţia şi formele actuale ale Cheilor Virghişului, A homor6dalmdsi Vargyas-szurdok geomo,fo/6gilli problimdi. Problemele geomorfologice ale defileului Vîrghişului de la Mereşti, A S:zikelykereszturi Muzeum Em/elckllnyve. Almanahul Muzeului din Cristuru Secuiesc, Miercurea Ciuc, 1974, p. 5-16, fig. 1. Cf. şi Z. KisgyOrgy-lst. Dl!nes, A
homor6dalmdsi •0rbdn Baldzs" barlang. Peştera ·orbdn Baldzs" din Mereşti, Acta Hargitensia, I, 1980, p. 351,357; M. Grigore, [qfileuri, chei şi vdi de tip canion în Romdnia, Bucureşti, 1989, p. 232--234, 263,276 nr. 138.
' ln legătură cu primele rezultate ale săpăturilor arheologice de amploare efectuate în vara anului 1986, cf.
lst.Ferenczi-V.Şoiom, Raport de s4pdturd la Sesiunea a XXI-a anuală de rapoarte, Timişoara, 1987, şi perioada feudalismi1-ilui timpuriu (secolele XI-XIII).
Dit Reliefs der Trajanssiiule, voi. III, Berlin, 1900, p. 398.
4
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Princeps", se pot citi următoarele9
Abilele operaţiuni ale armatelor romane
i-au obligat pe daci să se retragă într-o mare fortăreaţă şi sub zidurile ei a culminat acţiunea militară a acestui al doilea război..." Dăm mai departe textul notei
nr. 30.
Fără îndoială şi această puternică cetate, între ale carei ziduri se afla
însuşi regele şi care cu atîta energie era apărată este capitala regelui dac, pe care
Cassius Dio (68, 14) şi Plinius (Epist., VIII, 4) o menţionează ca fiind cucentă în al
doilea război. Cichorius, care a adăugat lungului studiu asupra columnei şi repetate călătorii pe locurile războiului, îşi propune într-un excursus (op. cit., III, p.
398 [este vorba de: Die Reliefs der Traianssăule, Berlin, 1900]), să se determine pozitia geografică a acestei cetăţi.
Avem cîteva date din Cassius Dio; referindu-se la expedientul la care recurge
Decebal pentru a-şi ascunde comorile (... ) ne vorbeşte despre un curs de apă şi
despre peşteri în vecinătatea cetăţii de scaun. Cursul de apă căruia i se dă nwnele
Sargetias, Ade altminteri cu totul necunoscut, nu putea fi decît un rîuleţ de mică importanţă. Intr-adevăr, nu ar fi fost posibil cu cunoştinţele primitive ale barbarilor în
mecanica lichidelor să-i devieze cursul pentru a ascunde în albie comorile şi mai
ales nu ar fi fost posibil să îndeplinească acest lucru într-un timp atît de scurt, încît
11

•••

11

•••

9 OPTIMUS PRINCEPS. Saggi sulla storia e sui tempi dell'imperatoare Traiano, I, Messina, 1926, p. 296--297,
cu nota 30. lată textul italian in întregime: • ... Le abili- operazioni degli eserciti Romani indusseroi i Daci a ritirarsi in
una !oro grande fortezza, e sotto di essa culminb l'azione militaire di questa seconda guerra... • Textul notei nr. 30.
• ... Non pul> dubitarsi, che questa forte citta, entre le cui mura e il re stesso, a che cosi energicamente e difesa, sia la
capitale de! regno dacico, che Cassio Dione (68, 14) e Plinio (Epist. VIII, 4) dicono espugnata nella seconda g).lerra. 11
Cichorius che al lungo studiu della colonna fece seguire anche ripetutti viaggi sui luohi della guerra, si propone in
un ezcursus (l.c.ID, p. 398) di determinare la posizione geografica di questa citta.
Alcuni dati si possono avere da Cassio Dione; riferendoci questi de!' espediente, cui Decebalo ricorse per cela•
re i suoi !resori(... ) d paria di un corso d'acqua e di caverne vicine alla reggia. Il corso d'acqua cuie dato il nome di
Sargetias, d'altra parte affato sconosduto, non puo essere stato che un fiumicciatolo di poca importanza. Non sarebbe stato infatti possibile alle primitive cognizioni dei barbari sulla meccanica dei liquidi deviarne il corso per celare
ne! letto i tresori, e supratutto non sarebbe stato possibile compiere questa opera in tempo brevissimo, si da riuscire
a tenerla segreta a tutti, tranne agii operai e a pochi amici del re, se si fosse trattato di un corso d' acqua di qualche
rilevanza.
·
Le caverne esistenti presso la citta dovrebbero essere state o per ampiezza, o per profondita e per corn plicatezza di pianta degne di nota, si de avere una certe celebrita; Gassio Dione infatti la denota u!;u1ffl')>..a,a non
E~lffl1)Mnattva. Questi i dati della tradizione saitta: i rilievi delia colonna offrono pure alcuni punii di riferimento
per Ia conoscenz.a dei terreno e della posizione della citta. In sostanza si traila di una citta abbastanza grande con
mura e fortificazioni in parte di modello romano, ma con case e altri edifici di tipo del Iuito dacico. Si adagia essa
sui flanchi di un monte, e le estreme sue propaggini si estendono al piano. Dietro a lei si leva assai piu ripido il
monte con cime che gli assedianti romani non raggiunsero, e attraverso le quali sfugi forse Decebalo con parte dei
suoi. Naturalmente queste caratteristiche non sarebbero sufficienti a identificare con qualche probabilita un luogo
in tutte la superficie della Dacia, ma il Cichorius tenendo per fermo, che i Romani siano rimasti padroni della parte
di Dacia occupata con Sarmizegetusa nella prima guerra, riconoscendo nelle vallate dell' Alte de) Gran Kokel quel•
le, per dove avviene Ia marcia parallela di due divisioni romane verso le grande fortezza dace (quandro CVI) e
identificando il Maros nel grande fiume, chei Romani valicano, dopo espugnata la fortezza (quandro CXXXI) pensa di restringere il campo della ricerca al pendic occidentale dei monti di Hargitta, e ferma la sua attenzione precisamente al ponderoso gruppo delie grandi caverne di Ahnas, che sono le uniche della regione e celebrate in tutta la
Transilvania. Cola presso ~ l'altipiano di Kdmez6 (campo di pietre) appoggiato al picco di Mâltetd, strategicamente
usai importante eben clifeso, si che anche nel medio evo fu spesso rifugio alle popolazioni contro le invasioni tartare e turche. Abbondano 1n quel luogo e nelle prossime caverne di Almas resti di mura e di ripari, e il fiumicello che
scorre pcx:o lungi porta il nome di Vargyas non troppo distante de quelle tramandatoci da Dione di Sargetias, come
in geneie tutti i nomi attuali dei fiumi di Transilvania e d'Ungheria ricordano gli antici.
Il Cichorius fa notare anche, che il Vargyas ha un naturale canale di scarico sotteraneo, e che e facile cosa
condurre Ie acque tuile per quello, Iasciando in secco il leito abituale. Si aggiunga, che appunto a questa regione si
dirigono Ie due grandi strade romane della Transilvania Orientale, per quanto non vi si trovino resti di notevoli cittă romane, sicch~ non puo alle strade attribuirsi altro valore che strategica e militare.
Il Petersen che crede la capitale dacica esser rimasta a Sannizegetusa anche durante Ia seconda guerra (vecii
110prs pag. 292) si prova anche a dimostrare in un excursus [... )chela citta riprodotta nei rilievi della colonna ai cadri
LXXIV-LXXVI e in cui tutti riconoscono Sarmizegetusa e identica a quella raffigurata nei quadri CXI, CXIIICXVI riferibili alia seconda guerra, e percib dai Cichorius ritenuti un'altra citta. La dimonstrazione de) Peterson
non mi pare pero di matematica evindenza, se piu che altro consiste ne! toglier di mezzo le obiezoni che a prima
vista si appongono a ritenere una cosa soia le due cittă ... " Cf. şi K.Cichorius, op.cit., voi. III, Textband, Berlin, 1900,
p. 399-400 şi fig. CXXXVIII.
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să reuşească să-l ţină secret faţă de toţi, exceptînd muncitorii şi cîtiva prieteni ai
regelui, chiar dacă ar fi fost vorba de un curs de apă de oarecare mărime.
Grotele existente în apropierea cetăţii - scrie mai departe R. Paribeni trebuie să fi fost fie prin mtindere, fie prin adîncime şi prin planul complicat
vrednice de remarcat într-atît încît să aibă o anumită celebritate. Cassius Dio
într-adevăr le denumeşte Eiţ,-m o:rcri).ma şi nu Eiţ, o:rcri).ma "tfva . Acestea sînt datele din tradiţia scrisă. Reliefurile columnei oferă totuşi cîteva puncte de reper
pentru cunoaşterea terenului şi a poziţiei cetăţii. Pe scurt, este vorba despre o cetate destul de mare cu ziduri şi fortificaţii în parte după model roman, dar cu care şi alte clădiri de tip în între~me dacic. Aceasta se întinde pe pantele unui
munte şi ultimele sale ramificaţii se extind la şes. ln spatele ei se înalţă muntele
foarte abrupt cu vîrfuri pe care asediatorii rotnani nu Ie-au atins şi printre care a
fugit probabil Decebal cu o parte din ai săi. Intr-adevăr, aceste caracteristici nu
ar fi suficiente pentru a identifica cu o oarecare probabilitate un loc pe întreaga
suprafaţă a Daciei, dar Cichorius susţinînd că romanii au rămas stăpîni a acefei
părţi din Dacia ocupată împreună cu Sarmizegetusa în primul război, recunoscînd în văile Alt [= Olt] şi Gran Kokel [= Timava Mare] acelea~ unde înaintează
paralel cele două divizii romane spre marea cetate dacică şi identificînd Maros
(= Mureş] cu marele rîu pe care romanii l-au trecut după ce au cucerit cetatea
[... ] se gîndeşte să restrîngă cîmpul cercetării la pantele occidentale ale munţilor
1-Iargitta (! = Harghita] şi-şi fixează atenţia exact asupra grupului important de
peşteri de la Almas [= Mereşti], care sînt singurele din regiune şi renumite în toată Transilvania. Acolo, în apropiere este platoul Komezo [cîmp de pietre] sprijinit de piscul Maltetă, strategic foarte important şi bine apărat, aşa încît şi în evul
meS,.liu era adesea locul de refugiu al populaţiei în timpul invaziilor tătare şi turce. In acel loc şi în apropiatele grote de la Almas [= Mereşti] abundă urme de ziduri şi de adăposturi, iar rîuleţul care curge nu departe poartă numele de
Vargyas [= Vîrghiş], nu prea depărtat ca nume de cele transmise de către Dio
despre Sargetias [??], cum în general toate numele actuale ale rîurilor din Transilvania şi Ungaria le amintesc pe cele antice.
Cichorius aminteşte - scrie mai departe R. Paribeni - şi că Vargyas [=
Vîrghiş] are un canal natural de scurgere subterană şi că este uşor ca toată apa să
fie condusă prin aceasta secînd albia obişnuită. De adăugat că tocmai sr,re 1aceasta regiune se îndreaptă cele două mari drumuri [?] romane din Transilvania orientală şi întrucît aici nu se găsesc urme de oraşe romane însemnate, nu se
poate atribui drumurilor altă valoare decît strategică şi militară.
Petersen, care crede că la Sarmizegetusa a rămas capitala dacică şi în timpul celui de-al doilea război (vezi mai sus p. 292) încearcă să demonstreze într-un excursus
[... ] că cetatea reprodusă în reliefurile columnei în scenele LXXIV-LXXVI şi în care
toţi recunosc Sarmizegetusa este identică cu cea reprezentată în scenele CXI, CXIII---CXXI [... ], referitoare la al doilea război şi totuşi considerate de Cichorius o altă
cetate. Demonstraţia lui Petersen nu-mi pare însă de evidentă matematică - constată R. Paribeni -, întrucît ea constă mai ales în a înlătura obiecţiunile care la prima vedere se opun la a considera cele două cetăţi ca una singură... "
Cu ocazia primelor noastre investigaţii afirmaţia că în această zonă muntoasă destul de nepopulată în decursul mileniilor au existat mai multe aşezări (excluzînd mai multe peşteri fosile, încăpătoare din Cheile Vîrghişului) 10 ni s-a părut
a fi cu totul nejustificată, întrucît pe suprafaţa micului platou carstic acoperit cu
un strat de sol brun mai gros sau mai subţire de eădure, nu s-a observat nici mă
car cea mai neînsemnată urmă dacică sau romana.
Această situaţie s-a schimbat însă total în urma efectuării unor periegheze
to Cf.s.v. Mereşn Rq,ertoriul arheologic al Rom4niei, păstrat în formă de manuscris la Institutul de arheologic şi
istoria artei din Guj-Napoca.
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mai atente pe teren, precum şi a unor săpături în vara anului 1983 cu caracter informativ, vizînd secţionarea "Şanţului tătaiilor". Deşi la prima vedere nu l'ărea a fi o
construcţie defensivă romană nici prin aspectul său si:neral, nici prin âimensiuni
(deosebindu-se în mod considerabIT de porţiunile de vallum roman din împi:tjurimile comunei Poieni Gud. Cluj) sau al centrului roman Porolissum (jud. Sălaj) 11 , totuşi
era absolut necesară secţionarea pentru a clarifica caracterul ei. Conform rezultatelor observaţiilor făcute în cursul fucrărilor s-a dovedit faptul că construirea "Şanţu
lui tătarilor" nu poate fi atribuită unei hotărîri a comandanl:ilor militari romani care
activau pe această parţiune a limes-ului provinciei Dada, ci reprezintă urmarea unei
măsuri fuate în apararea populaţiei din localităţile apropiate1 în epoca feudalismului timpuriu.
·
Rezultatele amintite au o im~rtanţă redusă însă faţă de problema pe care
vrem s-o ridicăm în cele ce urmeaza. Urme dacice au fost semnalate şi chiar săpate 13
în peştera cea mare din Cheile Vîr~işului, dar cele descoperite de noi în porţiunea
de sud-vest a "C'unpului de piatră (K6mez6), şi anume, prin executarea unor sondaje la capătul de vest al "Şanţului tătarilor", precum şi în vîrful stîncos al "Dîmbulu1 pipaşilor" nu erau cunoscute. Acest mic vîif ţuguiat, de formă piramidală, foarte
greu ae atacat din mai toate părţile, <!.re mai multe terase măcar parţial antropogene,
săpate în stîncă de calcar mezoroic! 1n aceste săpături de dimensiuni reduse, cu caracter cu totul informativ, s-au descoperit urmele unei aşezări din a doua jumătate a
epocii bronzului de tip Wietenberg-Sighişoara, precum şi a uneia, de mai mare întindere şi de o importanţă deosebita din a doua vîrstă a fierului, şi anume din perioada clasică a culturii dacice (secolul I î.e.n. - secolul I e.n.). Trebuie subliniat faptul
că, săpînd pe unele din terasele de pe acropola aşezării s-a aflat nu numai ceramică
tipică de uz casnic, lucrată cu mina, ci şi fragmente ceramice foarte fine, chiar de lux
unele, poate importuri sau imitaţii greceşti reuşite.
Descoperirea acestei aşezări dacice, aproape inexpugnabilă, apărată de condiţi
ile de relief aruncă într-o măsură oarecare o lumină nouă asupra problematicii identificării hidronimului antic Sargetfas. K Cichorius nu ştim pe ce bază consideră drept capitala Daciei de dinaintea cuceririi romane localitatea antică situată deasupra defileului foarte strîmt al Vîrghişului, punînd semnul eşalităţii între
aceasta, pe de o parte, şi Sarmizegetusa Regia, pe de altă earte, iar - lwnd în considerare afirmaţia arhicunoscută a lui Cassius Dio - pinul de munte, actualmente
denumit Vîrghiş, îl identifică cu Sargetfas. Necunosând realităţile istorico-geografice
din Transilvania, R. Paribeni preia această opinie, considerînd-o drept acceptabilă.
Pentru clarificarea problemei - dacă este posibil acest lucru din capul locului - trebuie să ne ocupăm, pe scurt, de chestiunea denumirii pîrîului de munte
Sarsatfas. Luînd în considerare încercările de localizare a rîuleţului de munte
amintit, aflăm, cu oarecare surprindere, că nici pe departe nu s-a format o opinie
unică în privinţa identificării hidronimului cu vreo apă curgătoare stabilită în
mod precis. Ba mai mult, unii dintre cercetători sînt de părere că un rîu cu acest
nume nici nu a existat, ci este o simplă născpcire a lui Cassius Dio ca să-şi facă
mai interesantă, mai atrăgătoare naraţiunea. In concluzie, deci, cei care s-au ocupat cu această chestiune, au păreri diametral opuse. Dar să vedem lucrurile puţin mai îndeaproape.
11 Vezi. ŞI. Fermczi, Die Erfurschung des r/Jmischm Limes auf den H/Jhen des Meseşgelnrges, Dacia, N.S. XI 1967,
p. 143---162; idem., Observa/ii cu privire la sistemul şi caracterul aşa-zisului "Limes Dacicus·, Acta MN, V, 1968, p. 80,
82, 83, 92; idem., Neue Forschungsergebnisse uber den Limes des innerkarpatischen Daziens, Dacia N.S., XVIII, 1974, p.
132; N.Gudea, Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. I.Linia înaintată de fortifica/ii mici de pe sectorul de NV
al limes14i.lui provinciei fntrecastrele de la Bologa şi Tihău, AdaMP, IX, 1985, p. 158--159, nr. 2, 26, 39, 52, p. 161, 177, 178.
Pentru toate acestea, vezi raportul nostru preliminar, prezentat la lucrările celei de a XVIII-a sesiuni anuale de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1993, organizată la Alba Iulia, în zilele de 26-27
martie \984.
·
1 Cf.Z.KisgyOrgy-Ist. Dt!nes, Acta Hargitensia, I, 1980, p. 351.
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Înainte de toate să cităm textul original al lui Cassius Dio - Ioannes Xiphilinos, preluat din traducerea clasică publicată în primul volum al "Izvoarelor pnvind
istona României" 14• Iată pasajul respectiv: " ... Fură descoperite şi comorile lui Decebal, deşi se aflau ascunse sub rîul Sargetia, din a_propierea capitalei sale. Căci [Decebal] abătuse rîul cu ajutorul unor prizonieri şi sa.pase acolo o groapă. Pusese în ea o
mulţime de aur şi de argint, precum şi alte lucruri foarte prepoase - mai ales dintre
cele care suportau umezeala -, aşezase peste ele pietre şi îngrămădise pămînt, iar
după aceea aduce riul din nou în albia lui..." Pe aceeaşi pagină, în nota 155 se menponează: "Povestea aceasta nu este confirmată de nici un alt izvor".
a) Dintre acei care iau drept valabilă, realistă, afirmapa lui Cassius Dio trebuie
să-l amintim pe luminatul domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir. Acest mare gînditor se referă la Strelţa, apă care "cură dinspre Maramureş spre Tisa" 15 • Gr. Tocilescu
- bazîndu-se pe opinia unor înaintaşi de seamă - crede că numele antic acoperă
14
Fontes ad historia Dacoramaniae pertinentes, I, Ab Hesiodo usque ad Itinerarum Antonini. Izvoare privind istoria
Rom4n(~, I, Bucureşti, 1964, p. 655.
Cf. Hronicul vtr:himii rom4no-moldovlahilor, p. 189. OteazA I. Minea, Despre Cantmur, Iaşi 1926, p. 116. Nodm ci
1n opera lui Al Philippide [Originta Rom4nilor (I), 1-0, laşi 1923---1926) hidronimul Sargetfas nu figurea:rA. Dintr-o serie

lntreagl de autori. mai vechi sau mai noi, care preiau părerea altor drturari ai secolelor XVI-XVII (de pildă, Istvân
SzamlJslcozi - 2.amosius) amintim doar pe Fr. Fasching (Nova Dada er Probatis Scriptoribus Dq,rompta, Oaudiopoli
Transsllvaniae, 1743, p. 40--41: • ... Quam plurimos lnsuper haec Provincia amnes, eosque limpidissimos numeral, ut
Sargetlam sau Strig[= Sbelul),-"; p. 44: • ... Montes insuper a Millenbachio [= Sebeş-Alba] civitate, qua parte ad meridiana 1-1.iczeg [E Hateg) & Sil [• Jiul] oppida declineant aversa au tem elegans & prope ad integram puritatem vei fluvii ipsi
dant aurum, quo chryslus recte vocant..); J. Fridvalszky (Minero-logia (!) Magni Principatus Transilvaniae seu metalia, se,nj.
metal/li, sulphura, salia, /apide, & aquat ams:ripta, Oaudiopoli, 1767, p. 41: • •. Sargetia seu Strigh [= Streiul], Strella, vei etiam StroDa ••••; Samuelis I<Olesai de Keres-Eer, Auraria Romano-Dacim, Posoni & Cassoviae, 1780, p. 27, 29. • ... 15. ln, vei
ad ripam strlgii [li, olim Sargetlae amnis, prope Raglam Decebali Aegetusami, quam ali ridicule ad Albam locant, effos.
si. lstius thesauri memorata X;phi/ino, Epitornatore Dionis, ac ornnium inde sciptorum rerum Dacicarum traditio fabulosa non minus, ac commentitia est; quam sepulaum Cyri thesauris ingentibus repletum. Probabil haud est Decebalum
de 511a, suorumqua fortuna desperantem im fluuium Aegetusam praeter labentem, cuius tanta ibidem vadositas, VI omnes in fundo lapiDos numeras; tanta vlcissim capiosis imbribus aucti rapiditas, vt securitatem nullus oppositus obex, aut
defossa fomix promittat.. submergere thesaurum regium maluisse, quam montanis oa:ultare cauemis, alpiumque quibus regio adiacet, aedere silentio. (... ) 16. Stabiliri nihilo-minus a recentioribus verisimilitudo visa perdiuilem auri
Lysimachei, plscaturam in ripa Strigii anno 1545. factam, qua reliquias thesauri Decebalei post Traianum detectas
esse penuadere nituntur (... ) Se vtrum in fluuio Sargetio, vei si in illo, quia prope ad influentum Marusii [= Mureşul], quinque autem milliaribus a Regia a Decebalaea inuenta sunt, VI perhibetur, an pars reconditi thesauri
censeri possint, vei ipso autore ex massa auri, quam titulo Thesaurariatus lsabellae Ex-Reginae el Joannis secundi
[este vorba de principele Ioan Sigismund] possederat, cusi fuerint.. quis certo affirmabit7 ... • Vestitul cronicar
transilvănean Farkas (Wolfgang) Bethlen din secolul al XVII-iea în opera sa postumă (Historia de rebus Transilvanicis, tom. V, nune primum e manuscripto editus, Cibinii, 1780, p. 23, 214, 445) a identificat şi el hidronimul antic
Sarget(as cu Streiul El a avut părerea că:• ... Sargetius sive Sargetia, Hungaris Sztrigy, seu Isztrigy, Transsilvanlae
fluvius•. lncă mai mult, într-un alt loc (ed. li. Cibinii 1789, p. 223), descrie Streiul amănunlit. Observă că acest riu
de munte cu debit constant mare de apă şi cu repeziciunea cu care curge este [a fost) cu totul prielnic pentru a ascunde comori 1n albia sa. Anume apa Streiului îşi schimbă de multe ori albia [panta longitudinală a riului, precum şi a afluenplor lui mal de seamă din Depresiunea Ha1egului şi cea a Călanului fiind foarte redusă fală de
cantitatea aluviunilor cărată din Masivul Retezatului şi Munlii Şureanului). Riul prezintă o albie supraînă(lată cu
aluviuni din care cauză din loc în loc el se desparte în mai multe bra1e. Puhoaiele riului, aluviunile aduse în cantitllti imense, fac ca vechea albie a riului părăsită sll dispară după un interval de timp relativ scurt. Iată ce scrie
textual: • ... Est Sargetia, cuius mentio est a pud Dionem in Trojani (!) cum Deceballo (!) Rege Daciae bello limpidissimus Transsylvaniae fluviw;. ab ferrearum pilarum saltibus violenti torrentis instar erumpens, magis quam effluens.
Omnlum Transsylvanae fluvium impatientissimus ripae est. novos alveos, novaque vade identidem facil, adeoque a selpso passim desciscit.. ul non recta fluere, sed peregrinari per mmpos vidtDtur. Ad haec, cum imbribus lymphatus agitatur, torrentibusque impldur, Saix el cobbus seipsum impiei; nune hic, nune ii/ic vadum aperi!, oblimat, sublimat, traiedumque variai.
1s ubl a fonte viglnti passuum millla confidt, paucos interea rivos de raptu 5ibi vindicans, ac late montes, viciniamque
eorum lndlgnatus, ab se dlmovit (accentuările ne aparţin (... L rapidum fremens ad Castrum Arany (quod latine Aurum
lignificat) ln Marusium undas cum nomine praecipitat.. el qui dicebatur, vocari definit .. ." J. Benko (Hutryad vdrmegyb-61,
Transsilmnia Sptcialis, tradus, adnotat cu prefaţ4, note de J. Koncz, A Hunyadmegyei Tortenelmi Rigeszdi Tdrsulat Ertes(f(!jt, XII, 1901, p.15: • __ Sztrigy [= Streiul], măskmt Sargetia..."); LK6vâiy (Erdelyq,{teszdi emlikei, Kolozsvar, 1866, p. 34:
• ... A Sztrigy viz.e [= Streiul]. latin neve Sargetia, nimetw Strehlbach. .."; V. Ouistescu, Istoria militard a Daciei romane,
Bucureşti, 1937, p. 30: • ... 1n fala infringerii, Decebal nu se plead. Hotllrit sll dud lupta mai departe, el retrage ceea ce ii
mai rămăsese din ostaşi. după ce mai înainte avusese grijă sll-şi ascundă tezaurele in albi a riului Sargetias (Streiul). Aici
au fost gâsite de Traian, după destăinuirile unui prizonier dac, Bicilis ..."), Izvmre privind istoria Rt:mrfniei, I, Bucureşti,
1964, p. 781 (red. VI. Iliescu, V.C. Popescu, Gh. Ştefan), stă unnAtorul text:• ... Sargetia (a.zi probabil Streiul), riu în Dacia .. :
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denumirea actuală a riului Strei (care izvoreşte parte din Munţii Şurianului,
parte din masivii Retezatului şi Godeanului-Ţarcului) 16 • N. Vulic preia drept
valabilă afirmaţia lui Cassius Dio iLXVIII, 14, 3) şi a autorului bizantin Ioannes Tzetzes fără nici o observaţie 1 •
Marele erudit al arheologiei româneşti, care a fost V.Pârvan, discutînd în mai
multe rinduri în opera sa "Getica" problema hidronimului Sargetias, ajunge laurmătoarea concluzie:" ... Livius (XLIV, 26, 7) cunoaşte - pentru secolul afll-lea a.
Chr. - în teritoriul Maedi-lor dintre Axios şi Strymon, localitatea Desudava [... ) Pe de
altă parte, tot prin aceeaşi regiune, unde trebuie să, căutăm Desudava, un excerptator
bizantin [... ) ne-a păstrat numele de riu IapyEVt/as care e cvasi identic cu aceea
Sargetias dacică, de care ne vorbeşte Cassius Dio [... ), cu priltjul ascunderii tezaurelor
lui Decebal18 •••" Iar în privinţa caracterului lingvistic al hidronimului spune urmă
toarele: " ... Părerea ca aceea lui G[udmund] Schiitte că în Sannizegethusa ca în Sarsetias (= Sarm(ati)getias) avem a căuta un toponimic sarmatic, sînt fundamental greşite
din motiv cronologic [... ) că dacă e vorba de iranieni în Ardeal, înainte de Traian,
sin~rii la care ne putem gîndi sînt sciţii, în vreme ce sarmaţii se vor infiltra mult
mai tîrziu. Dar nici etimolowa lui W[ilhelm] Tomaschek nu e completă şi chiar nu
ni se pare exactă perfect..." . Mai încolo afirmă - credem pe bună dreptate - că:
" ... Trebuie reţinută constatarea că chiar în lista lui Ptolemaeus numărul oraşelor de
aspect onomastic străin e absolut disparent: doar sinsi:rre două originar celtice, unul
în NV, rămas poate încă celtic, Rucconium, la Anarţ1, iar celălalt în E, Ramidava, de
mult getizat. Cum însă la ţară străinii se aşezau mai puţin şi cum Romanii înşişi au
păstrat în mare parte chiar la oraşe toponimia getică (vezi itinerariie şi inscripţiile), e
uşor de înţeles m ce număr precumpănitor se va fi prezentat lista aşezărilor omeneşti cu nume indigene, din Uacia proprie. Chiar însă cu puţinul ce ni s-a păstrat
putem să ne dăm seamă de vechimea şi intensitatea elementului getic în CMf>aţi.
Puţinele urme de toponimie scythică ne sunt cu atât mai preţioase cu ât ele trăâea
ză prin forma lor thracică prezenţa Geţilor aici, ca populaţie băştinaşă, la venira
Scvthilor: Saci-dava, 2.argi-dava, Napuca, Palo-da, Sarget-ias [accentuarea n.n.],
A6ie-ta, etc., în vreme ce, dacă Geţii ar fi venit mai tîrziu, după Scythi, numele de localităţi iraniene ar fi avut în întregime, ca în Rusia sudică, forma scythică. E adică
acelaş feţ1omen ca şi la toponimicele celto-gete: Ramidava, Piroboridava, etc.: elementul băştinaş getic - la această erocă ne mai discutat de nimeni - imprimă pecetea lui numelor de oraşe [şi de ape ale intruşilor în ţinut compact geti2°
16 Dacia Cnainte de romani, Bucureşti, 1880, p. 614. Ideea este preluată şi de N.Drăganu, Romdnii în veacurile
IX-X{Y pe baza top~mimiei şi a onomasticei, Ac.ademia Romtlntf, Studii şi ~rc.et4ri, XXI, Bucureşti, 19~3, p. 276.
S.v. Sargmas, RE, ser. Il, L 2, Stuttgart 1920, rol 2498. (Cass. Dio, LXVI1L 14, 3; Tzetzes, <Jill IL 61, VI. 53). Fluss
in Dakien, an welchen Decebalus' Residenzstadt 1ag. wahrscheinlich einer der Bache bei Varhely (Sannizegethusa) ... "
Nu preciz.eaz.l sau nu pti la care dintre cele două Grldişti se gîndeţ;le. H.Kiepert, F(ormae) O(rbis) A(ntiqui), XVIIl. De
aceeaşi plrere este şi Găbor T4!glâs 1n mai multe lucrări ale sale, dintre care diăm numai Hunyadvdrmegye foldjhrek liJrtene/Laz 6skort6l a honfoglal6sig, Hunyadvdrmegye tiirlhlete, L 1, Budapest, 1902, p. 46, 47 (redactat de Geza Kuun, Zs6fia

Tormafti GâborTeglâs).
V.Pârvan, GetiaJ, p. 230, Cf.
1935, Pii74, cu nota nr. 4.

şi

1.1.Russu, Sarmiugetusa.

Contribuţie

la toponomastica trac4, AISC, II, 1933-

Idem., p. 263
20 Idem, p. 285. Poall!, aid este cazul să menponăm că LLRw.-;u in opera sa (LimbJ traro-dacilol', Burureşti, 1967) nu
se ocupă cu hidronimul Sargtt(as. Socotim că acest luau nu este cu totul inlimplator, d înseamnă că - în mod tacit - şi
marele trarolog. displrut nu de mult, a ţinut seama de origi.nea strlină a hidronimului tn cauză. De altfet este de menlionat dl luaări speciale asupra raporturilor lingvistice daco-traco-iraniene şi româno-iraniene sînt destul de rare. 1n rindul
aceslora. amintim wm!toarele: O.Densuşianu, !rano-romanica (părţile I şi II), Grai şi suj/d, L 1, 1923, p. 3'J--71; Il 1924, p.
2 3 ~ idem, Noms de /ieu roumains d'origint iranienne, Donum natalicium Sdrrijnen, 1929, p. 426-430; V.Pârvan, Consideraţii asupra unor nume de riuri dam-sdtic.e, Analele Amdemiei Rom4ne. Memoriile secţiei istorice, seria
L memoriul L Bucureş
ti, 19Z3; CPatsch, Die VNkmdrift der Agalhyrsen, A.bidemit der Wissenschaften in Wien, ArchAnz. 1925, No XIla, p. 69 şi wm.;
Al.Rosetti, Vestiges de la /angue scytho-sannaJe, Mllanges de linguistique et de philolop, Bucarest, 1974, p. 357-375 (studiu republicat din Vieripi romlnOlsaf, 1930); Ck:.Poghin:. lnm>daarromanial, Studia et acta orientalia, VIII, 1971, p. 25-28 (Sargetia,
Sargetae, nom de tribu scytM (cf. Patsch, Agadtyrsen, 72); Adrian Riza, Cona,rdances /eriCD/es entre elhnents roumains anciens el
ellmtnts releumt des Ilire iranitnne et CllUOlSiennt, Studia el acta oriental ia, VllJ, 1971, p. 29--44.
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Scarlat Lambrino, într-un studiu care

trădează erudiţia

sa

lingvistică,

se

ocupă mai pe larg cu chestiunea hidronimului în discuţie21 • Reluînd naraţiunea

lui Cassius Dio în legătură cu comorile ascunse ale lui Decebal în rîul Sargetfas,
spicuind în literatura antică, este primul cercetător care constată că o povestire
asemănătoare se găsea şi în scrierea istorică a lui Diodor din Sicilia, în legătură
cu o re&iune din partea centrală a Peninsulei Balcanice, anume Peonia, care se
întindem nordul Macedoniei, în porţiunea superioară a văii Vardarului.
Audoleon, care domnea peste r.eoni m jurul anului 300 î.e.n., fiind atacat de un rege
duşman şi-a ascuns comonle tot în albia unui rîu numit Sargentfas. Zermodfgestos, nobil la curtea sa, a comunicat taina regelui Traciei (prooabil, lui Lysimach,
care a pus mina pe aceste comori). Din nenorocire, acea parte din opera lui Diodor în care era vorba de aceste evenimente nu ni s-a păstrat. Avem m schimb, observă Se. Lambrino - un rezumat al povestirii într-o prelucrare poetică a literatului bizantin, Ioannes Tzetzes22 ••• " Mai constată că
tot Tzetzes Qpmeneşte
în treacăt după Cassius Dio, întîmplarea cu Sargetfas din Ţara Dacilor'. Această
povestire - continuă Lambrino -, care se regăseşte cu elementele ei esenţiale
m două regiuni deosebite, a dat naştere la multe discuţiuni. Deocamdată ţinem
să amintim - scrie mai departe Se. Lambrino - că, după exemplul lui W. Tomaschek24, [... ] G.G. Mateescu [... ] a văzut în Zermodfgestos un duolet al lui Bikilis după cum întregul fragment de 11 versuri [scrise de Tzetzes] eare a fi
puternic influenţat de Dio, dacă nu chiar copiat şi aplicat în legătură cu Peonia25•
Acest fel de a vedea ar trebui să ne ducă în chip firesc la concluzia că povestea
din Peonia, atribuită de Tzetzes lui Diodor, este falsă [!] şi că nu există un rîu
Sargentfas în acea regiune".
.
După ce Se. Lambrino analizează în mod amănunţit textele vechi care vorbesc despre evenimentele pomenite, autorul, citat mai sus, ajunge la următoarea
concluzie: " ... Avem deci la Di odor şi la Cassius Dio două povestiri asemănătoa
re potrivit cărora un rege îşi ascunde într-o albie de rîu comorile[ ... ] Primul eveniment are loc în Peonia la începutul secoluI_ui al Iii-lea î.e.n., cel de al doilea în
Dacia, în primii ani ai secolului al Ii-lea e.n. In amîndouă ca,.zurile avem de-a face cu o simplă legendă care apare des de-a lungul istoriei. Incă J.Dierauer, care
nu cunoaşte spusele lui Tzetzes cu privire la Audoleon, pune la îndoială adevă
rul povestirii lui Dio, considerînd-o ca o legendă cu un miez străvechi şi care
apare mai tîrziu la goţi 26 • C. Cichorius27 şi S. Reinach 28 accentuează şi mai mult
asemănarea dintre povestirea lui Cassius Dio şi cea în care Jordanes arată cum
Alaric a fost îngropat de goţi 29 • La acestea G.A.T. Davies adaugă30 [ ••• ) povestirea
lui Diodor păstratla Tzetzes cu privire la comorile lui Audoleon. Considerîndule pe toate, savantul englez trage concluzia că în aceste diferite cazuri se poate
urmări o veche legendă balcanică sau carpatică pe care goţii au adus-o apoi în
Italia ... " Conform părerii lui Sc.Lambrino este mult mai probabil însă că în aceste numeroase povestiri să avem o legendă a celţilor, care s-a transmis apoi popoarelor din Balcani şi din Carpaţi cu prilejul năvălirii diferitelor triburi galhce.
11

•••

11

•••

21 Rlul Sargetias şi tezaurele lui Decebal, lnchinare lui N.lorga cu prilejul fmplinirii virstei de 60 de ani, Ciut 1931, p.
~!Sc.Lambrino, op.d_t., in nota 3 de pe p. 223, trimite )a Tzetzes. Chililldes, VI v. 470-480.
op.cit., p. 223, cu nota 4; Tzetzes, op.cit., v. 61.
.
24 Sc.Lambrlno,
Lambrino trimite la opera cunoscută a lui W .Tomaschelc Die a/ten Thra/cer, Sitzungsberichte der k.u.k. Akademie der.J'_issenschaften in Wien, CXXX, 1894, Abh. I, Il, 2, p. 98-99.
Groniţa de apus II tra.cilor, Anuarul Institutului de istorie naţional4 - Cluj, IIL 1924--1925, p. 74.
26 Se. Lambrino trimite la: Beitriige zu einer kritischen Geschichte Trajans, M.Bildinger. Unt=uchungen zur romische~~isergrschichte, I, 1868, p. 102, cu nota 4.
S.Lambrino, 1.c.
28
1.Lsfuniraillesd'Alaric, RevueArcheologique, VIII, 1, 1916, p.13-19.
29
Jordanes, Getica, 30.
30
Topography and lhL Trajan Column, JRS, X. 1920, p. 20.
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Confirmarea acestei ipoteze, Se. Lambrino o vede în faptul că legenda a apărut
pentru prima dată în Peonia, la începutul secolului al III-iea î.e.n., adică aproximativ un secol după apariţia unor triburi celtice la Dunărea de mijloc şi cam pe
vremea pătrundeni acestora către Marea Neagră şi Tracia. Conform părerii lui,
în Carpaţi tot influenţa celtică a făcut-o să apare iarăşi în legătură cu Decebal.
Care este concluzia finală a lui Se. Lambrino? Iată cum conchide cele expuse
mai pe larg în studiul său: " ... Calitatea legendară a acestor povestiri nu nimiceşte
însă realitatea [accentuarea noastră] evenimentelor, a personagiilor, şi a numirilor
geografice [... ] De aceea nu se eoate pune la îndoială existenţa celor două rîuri
cu nume asemănătoare din Daoa şi dm Peonia. Cel dintîi apare sub forma Sargetfas la Cassius Dio - Xiphilinos, cel de-al doilea sub forma Sar~entias la Tzetzes
care copiază pe Diodor. Forma cu n epentetic, se regăseîte, mtr-un al treilea
exemplar la un rîu din Tracia care se numeşte l:EpyEvd;wv 3 .
Din cele spuse mai sus reiese - continuă Se. Lambrino - că povestirea lui
Tzetzes cu privire la Audoleon exista în textul lui Diodor şi că rîul din Peonia nu
trebuie pus la îndoială. Pentru confirmarea acestei din urmă concluzii, putem
adăuga că tocmai existenţa a două rîuri cu nume asemănătoare să nu spunem
aproape identice în Peonia şi în Dacia a înlesnit, probabil, apariţia legendelor în
legătură cu sfirşitul tragic al regelui dacilor ... "
Profesorul vienez C. Patsch, punînd la îndoială - pe bună dreptate - afirma~a lui K. Cichorius bazată pe opinia lui C. Gooss, H. Kiepert şi 1h. Mommsen , ademenit însă de ideea că reşedinţa statului dac a fost situată în
Depresiunea Haţegului, la un moment dat se gîndeşte la "Pîrîul Haţegului" (=
Galbena), un afluent din stînga a Streiului, care se uneşte cu Rîul Mare cu puţin
înainte de vărsarea acestuia din urmă în Strei33•
În siteza lui H. Daicoviciu34 apare întrebarea dacă nu cumva hidronimul
antic se poate identifica cu actuala Apa Grădiştii sau Apa Oraşului care constituie pentru fortificaţiile dacice din aripa de vest a Munţilor Şurianului " ... un fel de
ax şi face legătura între marea aşezare de la Sarmizegetusa şi rodnica vale a Mureşului mijlociu".
Rezumînd opiniile celor care au o atitudine pozitivă în privinţa hidronimului Sargetfas, luîndu-l drept o realitate din antichitate, majoritatea istoricilor,
gîndindu-se conform textului lui Cassius Dio - Xiphilinos, - Anatural - îşi
aruncă privirile spre zona cetăţilor dacice din Munţii Sebeşului. In majoritatea
cazurilor (Gr.G. Tocilescu, Gabor Tegl~s, N. Drăganu etc.) se ~ndesc la importantul rîu de munte care este Streiu[ ln schimb, V. Pârvan ş1 Se. Lambrino se
ocupă numai cu latura filologică, respectiv de chestiunea veridicităţii numelui
31 Cf. V.Pârvan, Getica, p. 230.
32 C.Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan (Beitrlige zur Vo/kerkunde von SiJdosteuropa, V /2), Wien-Leipzig, 1937, p. 106, • ... Im vereinigten Heerlager fand das zu Feldzugsbeginn iibliche Lustrationsopfer statt (Cili), den eine Ansprache des Kaisers an die Truppen (CIV) und ein Kriegsrat (CV) folgten [... ) Dass es
wieder Sarmizegetusa war, hat Peterson (5 li 6 ff., 72 f., 82 ff., 134 ff., 146 f. Vgl. Paribeni a.a.O 297 f.) was friiher
nicht bezweifelt wurde, gegen Cichorius erwiesen, der ihn (211 f., 216 f., 269., 292 f., 398 f.), da sich nach seiner Annahme (Vgl.o.S. 87 Anm. 4) die Stadt saml den ganzen siidwestlichen Dazien seit 102 im romischen Besitz befant,
nach den Ostlichen Siebenbiirgen an den Westabfall des Hargittagebirges [!) auf das K6mez6 oder Steinfeld genannle Plateau năchst Olahfalu (mit den Almascher Hohlen iiber dem Bache Wargjasch, einen rechten Tributăr des
Alt) ve jiegt halte ... •
3 Idem, p.111. • ... Sein reicher Schatz war in Sarmizegetusa zuriickgeblieben; Gold, Silber und andere Koslbarkeiten waren im Bell des ab- und wieder zuriickgeleitelen Sargetias, an dem die Stadt lag, also des heutigen
Hatzegerbaches, eines linken zuflusses der Strell [= Streiul] [trimite la R.Kiepert şi Th.Mommsen, CIL, III, p. 1016;
C.Gooss, Studien zur Geographie und Geschichte des trajanischen Daziens, Programm des evangelischen Gymnasiums in
Schiissburg, 1873/1974, p. 34; idem, AVSL, N.F., XIII, 1876, p.318; XIV, 1877, p. 111) durch hemach geliilete Kriegsgefangene vergraben und gewă,,der nebsl anderem, das die Feuchtigkeit nicht vertrug, in nahen Hohlen verborgen, wohl vermauert worden. Die Depols gerielen spăler durch Verrat eines eingebrachten kiiniglichen
VertralJlsmannes namens Bi.kilis in die Hănde der Romer ... •
Dacia de la BurelTista la cucerirea roman4, Cluj, 1972, p. 127.
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antic, fără a-l identifica cu vreum hidronim actual. C. Patsch opinează pentru
Valea Galbenă care curge în partea. de nord a Depresiunii Haţegului, iar H. Daicoviciu încearcă să-l identifice cu Apa Oraşului sau Apa Grădiştii. Fără cunoşti
nţe geografice locale, N. Vulic nu poate lua o atitudine fermă în privinţa
locahzării rîului antic. Domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir se gîndeşte la o zonă mult mai îndepărtată, şi anume la Ţara Maramureşului. In sfîrşit, K Cichorius şi după el R. Paribeni identifică hidronimul antic Sargetias cu rîuşorul actual
Vîrghiş cHn estul Transilvaniei.
b). Faţă de părerea acestor cercetători, alţii, ca, de pildă, R. Vulpe neagă în
mod categoric existenţa de odinioară a hidronimului în cauză35, punmd la îndoială justeţea afirmaţiei lui H. Daicoviciu, susUnută în repetate rînduri 36 • Exprimîndu-şi părerea opusă argumentării lui H. Daicoviou, la un moment dat
spune următoarele: ' ... Pe linia tezei sale( ... ] autorul imaginează în decretul de
la Dionysopolis şi eventualitatea unui nume Sargedava în loc de Argedava, presupunînd că ar fi existat un S iniţial în partea mutilată a inscripţiei. Iar acest nume
astfel făurit, a-l aminti pe acela al rîului Sargetia, sub albia căruia, după anecdota
transmisă de Cassius Dio [... ] şi-ar fi ascunsTiecebal tezaurul care ar fi identificat
cu Apa Grădiştii de la Grădiştea Muncelului şi de la Costeşti. Presupunerea nu
este numai foarte fragilă în sine - scrie în continuare R. Vulpe-, dar şi cu totul
inutilă, fiindcă sînt toate şansele ca un rîu cu nume Sargetia, să nu fi existat în
Dacia. Cassius Dio care a scris pe la începutul secolului lll.e.n. despre fapte întîmplate în anul 106 şi care ştia că Traian capturase la Sarmizegetusa tezaurul lui
Decebal [... j a cedat ispitei pur literare de-a aplica acestui caz floricelele unei versiuni citite la istoricul anterior Diodor din Sicilia (sec. I î.e.n.). (... ] Motivul ascunderii de tezaure sub albiile rîurilor este un loc comun în legendele multor
popoare vechi şi ca atare nu e de luat în seamă aici, dar un rîu Sargentia a putut
exista în Balcani, căci un loc cu nume asemănător Sargentzion este atestat m sudul Traciei. Cassius Dio, suprimîndu-i din nume doar pe n din mil"loc, a mutat
rîul ,,cu legendă cu tot, în preajma Sarmizegetusei, unde numai el î menţioneaza ....
Ultimul care neagă existenta de odinioară în Dacia, a hidronimului Sargetfas
este I.H. Crişan37, însuşindu-şi întru totul aserţiunea lui R. Vulpe citată mai sus
in extenso. Ambii aceşti autori moderni se referă la faptul că numele antic este
pomenit numai de Cassius Dio - Xiphilinos, respectiv de Ioannes Tzetzes.
După părerea noastră, argumentarea celor doi cercetători nu poate să rămî
nă în picioare din simplul motiv logic că evenimentul s-a petrecut cu ocazia celor două războaie dacice, numele rîului ajungînd abia atunci la o oarecare
importanţă, iar altă naraţiune, altă descriere a desfăşurării războaielor nu ni s-a
păstrat, după cum se ştie fiind pierdute atît Commentarii de bello Dacico ale lui
Traian, cit şi "jurnalul de război' al medicului său de companie de origine greacă·T. Statilius, Kriton, "Getica" 38 •
Oricum este, deci, de la sine înteles că nu dispunem de alte izvoare în privinţa afirmării sau infirmării existenţei hidronimului de Sargetfas. Cu toate acestea, personal sîntem de părere că numele de rîu Sargetfas este o denumire reală
din antichitate şi că trebuie să în1ăturăm o atitudine atît de hipercritică asupra
sa. La un moment dat, chair I.H. Crişan recunoaşte că: " .. .Istoria Romană scrisă de
Dio Cassius după anul 229 e.n. (cînd s-a retras din viata publică) cuprinde omulţime de informatii deosebit de preţioase cu privire, mai ales la epoca cuceririi
~

! Getul
Burrbista, conducător al întregului neam geto-dacic, Studii şi comunic4ri Probleme şi perspective ale săpdlurilor arheologice din Munţii Orăştiei, SCIC,
5
6

Bucu~, 1968, p. 116, ide~ Steaua, XIX. 2, Cluj, 1968, p. 83.
Burebisla şi epoca sa, Bucureşti, 1977, p. 109.
38
Vezi, Izvoare privind istoriJI RomAniei, I, p. 507.

Piteşti, I. 1968, p. 52.
~
XIII, 1, 1962, p. 14; idem, Dacii ,
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Daciei de către romani. Cu toate că a fost scrisă mai tîrziu cu feste un veac după
ce s-au consumat evenimentele, constituie izvorul principa pentru războaiele
lui Traian cu ')ecebal..." 39•
După ce am tratat în mai multe privinţe problematica hidronimului Sargetfas,
ne întoarcem la întrebarea pusă în titlul prezentei lucrări: se poate oare identifica
hidronimul cu pricină cu rîw V'rrghiş din estul Transilvaniei? Conform textului lui
Cassius Dio - Xiphilinos: " ... comorile lui Decebal [...] se aflau ascunse sub riul Sar~tia, din apropierea capitalei sale". Aşezarea dacică din perioada clasică a civilizattei de la Mereşti în nici un caz nu se poate asemui cu reşedinţa Dadei preromane,
aceasta fiind identificată cu âmpul întins de ruine de la Grădiştea Muncelului "Pidprul Muncelului" cu denumirea antică Sannize~etusa Ref.a.
In cazul aşezării dacice de la Mereşti - dupa toate aparenţele tqtuşi destul
de importantă - trel:-uie să ne sîndim la una dmtre davae1e dacice40• ln legătură
cu existenţa acestei aşezări nou identificată, ne întoarcem la o posibilitate presupusă de noi cu cîţiva ani în urmă41 •
Geza Bak6, ocupîndu-se de problema localizării aşezării antice Sangfdava,
amintită de CI. Ptolemaeus (Geograhike hyphegesis, III, 8, 4), ajunge la concluzia că
aceasta trebuie să fi existat în vatra satului actual Sînpaul (corn. Mărtiniş, jud.
Harghita, şi anume, pe teritoriul aşa-zisei "Cetatea banului Bela" (Bela ban vâra), unde a fiinţat în perioada preromană o localitate înfloritoare dacică". [... ) Este cunoscut că aici se afla, încă din epoca dacică, centrul salinelor [??] de pe
valea Homorodului. (Pentru descopenri, vezi TIR, L - 35, Bucureşti, 1969, p.
67.) Menţionarea de către Ptolemaeus a acestui important centru daco-roman este, desigur, un lucru firesc 42 ••• ". Din nefericire, argumentarea lui G. Bak6 se bazează pe o greşeală grosolană a lui M. Roska 43 (strecurată şi în TIR) care, fără a
controla conştiincios realităţile a confundat numele de Păuleni (Csikpâlfalva) cu
acela de Sînpaul (Homor6dszentpâl), referindu-se într-un mod cu totul eronat la
studiul lui .Al. Ferenczi44 (autor al cărui nume M. Roska nu mai considera că este
necesar să-l citeze). O dovadă în plus pentru inexistenţa unei aşezări dacice în partea de est a localităţii Sînpaul (de pe Homorod), pe locul numit "Cetatea banului
Bela" o constituie observaţiile noastre repetate în acest sens, făcute cu ocazia să
păturilor arheologice, efectuate în anii 1957-1958 şi 198345 • Conform realităţilor
39

Idem, p. 109.
40 Pentru această chestiune, vezi, bunăoară: H.Daicoviciu, Dacia de la Burebista ... , p. 127-168; idem., Fenomenul urban in Românui, Apulum, XII, 1975, p. 87-88; I.H. Crişan, Le caractere des etablissements oppidans chez Ies DacoGetes, Thracui, III, Academfl Litterarum Bulgarica. Primus Congressus Studiorum Thracicorum, Serdicae, 1974, p
179-183; idem, Burebista... , p. 290-292, 320--339; idem, Faza oppidan4 a civilizaţiei geto-dacice, Ziridava, XV-XVI,
1986-1987, p. 37-42; D. Antonescu, Aspecte ale arhitecturii şi urbanismului geto-dacic, revista UNESCO, nr. 3-4,
1979; Ist. Ferenczi, Contribuţii la soluţionarea problemei farm4rii oraşului la daci, Studii dacice, (sub red.prof.univ. H.Daicovidu), Ouj-Napoca, 1981, p. 4 ~ Idem, Contn"buţii la problema fonn4rii aşez4rii cu caracter protourban la dad (cu
prit>ire speda/4 la Sannize~thusa tel bas(leion) (p6rţile 1-11), Apulum, XXV, 1988, p. 127-159, XXVI, 1989, p. 99-134,
cu bibliografia diată; H.Dalcovidu, Şt. Ferenczl, I.Glodariu, Cettiţi şi aşez4ri dacice fn sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1989, cap. Dispunerea aşez,Irilor în funcţie de formele de relief, p. 77-85. Vezi, şi G. Mihailov, Le proassus d'urbanisatian dans l'espace balcanique jusqu'a la fin de l'antiquiU, Tif Congres Intemational d'Etudes du Sud-est europ~n,
Bucanw, 1974; I.Glodariu, Arhitectura dacilor, Ouj-Napoca, 1983, p. 46-48.
G.Ferenczi-lst.Ferenczi, Obseroaţii de topografie arheologictI în partea superioartI a Depresiunii Homoroadelor
(jud. ~hita) intre anii 1957-1978, Raport preliminar, ActaMN, XVI, p. 41&-417, nota 7.
Cf. O -oexilaţiea legiunii X111 Gemina în sud-estul Tra11silvaniei, SCIVA, 28, 2, 1977, p. W7, cu nota 83; idem,
Claudi~ Ptolemaeus Dllkelet-Erdll~, Brass6i 1..apok, seria III, XI, 1979, 17 febr. p. 3.
ErdRep, p. 109, nr. 57.
.
~ CettI/i antice fnjudeţul Ciuc, ACM/T, IV, 1932-1938, p. 308,309,311 şi 316.
Cf.G.Ferenczi-Ist.Ferenczi, 54p6turile de salvare din 1957-1958 de la Sînpaul, Materiale, VII, 1968, p. 401405; idem, Cercettiri şi stituri arheologice pe limes-ul de nord-est al Daciei in zona castrului de la Sfnpaul (com. Mtirtiniş, jud.
Harghita), comunicare prezentată la lucrările celei de-a XVIII sesiuni anuale de rapoarte privind rezultatele cercetă
rilor arheologice din anul 1983 ţinută la Alba Iulia, în zilele de U-27 martie 1984. Mentionăm că singurul material
arheologic preroman apărut 1n cursul lucrărilor datează din a doua jumătate a epocii bronzului, fiind de lip Sighişoara-Wietenberg, faza evoluată.

102

SE POATE IDENTIFICA HIDRONIMUL SARGETfAS

arheologice şi de geografie istorică nu putem, deci, împărtăşi încercarea lui G.
Bak6 de a plasa aşezarea dacică Sangfdava în vatra actua~ului sat Sînpaul. Trebuie însă să revizuim şi părea noastră anterioară. Dorind să identificăm Sangfdava
cu vreo localitate mai importantă dacică, cu cîţiva ani în urmă, şi necunoscînd
aşezarea mult mai importantă de la Mereşti, ne-am gîndit la aglomerarea de aşe
zări de la Miercurea Ciuc-Jigodin, cu urme, de altfel, destul ăe sărăcăcioase faţă
de cele descoperite în interiorul sitului arheologic de la Mereşti. Dar acum această posibilitate se leagă mai degrabă de staţiunea cu terase, ce se află deasupra
Cheilor Vîrghişului, situată cu cel puţin 15 km mai spre nord-est faţă de castrul
şi aşezarea civilă romană de la Sînpaul. Această ipoteză nouă de lucru nu contrazice nici fixarea aşezării Sangfdava de către N. Vulic46, şi nici opiniei marelui
erudit-cartograf al antichităţii H. Kiepert47 •
Luînd în considerare cele expuse mai sus, sintem de părere că aserţiunea lui
K. Cichorius şi după el a lui R. Paribeni în privinţa amplasării hidronimului în
estul Transilvaniei, adică identificarea cu riuşorul Vîrgniş s-a făcut în mod greşit. Anticul Sargetfas trebuie căutat, neapărat, în zona complexului cetăţilor ăaci
ce din aripa de apus a Munţilor Şurianului 48, în apropierea reşedinţei reale a
regatului dac.
GEZA FERENCZI -
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46 S.v. Sang(dava, RE, seria II, I, 2, col. 2271, spune următoarele: •sangidava. Stadt in Dakien [... ) Nach Kişi V.Pârvan, Getica, p. 259, (Sangfdava), p. 260, (Sing(dava), p. 750, 753
(Sargfdava); Aur.Filimon, Cristeşti (Sangidava?), Revista de preistcrie şi antrichit4ţi naţionale, ll-N, 1940, p. 89-94;
Sev. Dumitraşcu, Dacidava?, Crisia, I, 1971, p. 39-46; N.Gostar, lJJ popula/ion de la Dade avani la conqutte romaine, Le
Monde Thrace. Actes du If Congrk Intemational de Thracologie. Bucarest 1976, Paris-Roma-Monlreal-Pelham N.Y.,
1982, p. 253, cu nota 29; Oct.Floca, Singidava, Sargetia, XIII, 1977, p. 172---174. Orientîndu-se după părerea lui Z.Szo!kely, R.Florescu încearcă să localizeze ~zarea antică Sarg(dava (şi nu Sang(dava (!), poate este un lapsus calami) (d.
Pârvan, V., Getica. O protoistorie a Dadei , editie îngrijită, note, comentarii şi postfată de Radu Florescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 549, cu nota 222) în Depresiunea Ciucului de mijloc. Iată, ce scrie în privinta acestei chestiuni:
• ... Neinclusă de Russu în glosarul lui, localizarea Sargidavei este printre cele mai dificile. Cea mai mare probabilitae - tinind seama de faptul că coordonatele lui Ptolemeu pentru Sargidava în comparalie cu cele pentru Salinae şi cu cele pentru Angustia, o situează într-o zonă de schimbare a erorii zonale - este situarea localităpi in zona
Miercurea Ciucului, unde cetatea dacică Jigodin III durează pini in epoca imperială romană .. ." Trimite la Z.Szl!kely, C,flftribuţii la problema aşez4rilor şi cet4ţilor dacice din sud-estul Transilvaniei, Cumidava, 3, 1969, p. 105---107.
Formai Orbis Antiqui, XVII.
48 La contuzie similară a ajuns şi cercetătorul german K.Strobel, care, în ultima vreme, s-a ocupat detailat de
problema războaielor lui Traian cu dacii. (Cf. Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des
mittleren und unteren Donauraumes in der Hohen Kaiserzeit, seria Antiquitas, Reihe 1, Abhandlugen zur Alten Geschichte.
BI. 33, Bonn 1984, p. 216 cu nota 78. lată ce părere are acest cercetător: ... "Bei dem Sargetias wird es sich wahrscheinlich um einen Gebirgsfluss im Inneren des Orăştie-Gebirges im Umkreis von Sarmizegetusa gehandelt haben.
Auf keinen Fall kann dieser Fluss mit dem Ort der spăteren Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa in der HategEbene in Verbindung gebracht werden, wie dies Gauer 40 vermutet. (Allerdings nimmt er noch fălschlicherweise
hier die iirspriingliche Hauptstadt des Dakerreiches an). Auch daraus ergibt sich somit kein lndiz fur die Lokalisierung der letzten Kămpfe des Decebalus im Bereich des Lagers von Sarmizegetusa (Colonia Ulpia Traiana) .. ."

epert (... ) in Quellgebiet des Alutus•. Vezi,
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PEUT-ON IDENTIFIER LE HYDRONYME SARGETÎAS ĂLA
RIVIERE DE VÎRGl-flŞ DANS L'EST DE LA TRANSYLV ANIE?
.

(Resume)

Dans son oeuvre Optimvs Princeps (voi. I, p. 296--297, note 30), le savant italian R. Paribeni identifiait - fonde sur Ies suppositions de K. Cichorius - le
hydron}'Ille antique Sargetias a la riviere de Vîrghiş de la Transylvanie orientale
(dep. de Har~hita). Cassius Die - Xiphilinos dit expressis verbis (LXVIII, 14, 45) que Sargetuzs coule tout pres de la residence royale dacique; ii en resulterait
donc que la capitale de la Dade preromaine devait se trouver pres de cette riviere. L' endroit le plus probable semblerait etre un plateau situe au dessus du defile du Vîrghiş. Mais I' on sait bien aujourd'hui que la capitale du royaume de la
Dade se trouvait au Nord-Quest des Montagnes de Şurianu, au p1ed du mont
Godeanu (1 659 m, dep. de Hunedoara). On devrait chercher la riviere de Sargetîas non dans l'Est, ma1s dans le Sud-Ouest de la Transylvanie. Certains chercfi.eurs l'identifient a la riviere de Strei, d'autres avec Apa Oraşului ou Apa
Grădiştii, avec Valea Galbenă; enfin quelques-uns mettent en doute la veridiate
de l' affirmation de Cassius Dio - Xipnilinos.
Pendant l' ete de 1983 on a execute des fouilles archeologiques sur le plateau
mentionne deja, pres du defile de Vîrghiş. On a decouvert Ies vestiges d un important etablissement dadque, avec pfusieures terrasses anthropogenes. 11 y a de
la potterie commune et meme de la ceramigue de luxe (peut-etre meme des pieces grecques de l'importation). 11 doit y av01r existe un centre tribal de twe dava,
qui pourrait eventuellement etre identifie avec la Sang{dava de Claude Ptolemee.

LE CULTE DE NEMESIS ET LES JEUX DE L' AMPHITHEÂTRE
DANS LES PROVINCES BALKANIQUES ET DANUBIENNES*
La plupart des documents que j' ai recueillis jusgu' a present sont repartis
dans le Nori9ue, Ies Pannonies et le nord de la Macedoine, bien que Ies provinces intermed1aires entre ces deux extremites soient aussi representees (fig. 1). Il
faut sans doute voir dans cette repartition geographique la confirmation des voies
des echanges economiques et culturels ma1s aussi de la conquete et de la colonisation. Notons que tous Ies sites connus du Nord de la Macedoine, dont il va
etre question, se trouvent sur la via Egnatia, sur l'un de ses embranchements en

I
I
I
I
I
I

rJ

Fig. 1. - Localisation des documents temoignanl d'un culte a la Nemesis des ar~nes dans Ies provinces balkaniques el danubiennes.
• - documents de Nemesis relrouves dans Ies theâtres el Ies arnphilheâtres.
■- repn!senlalions de Nemesis avec Ies armes de la gladialure el des venationes.
O- documenls de Nemesis relrouves hors de loul conle~le agonistique ou de "jeux de I' amphitheâtre".
• Communication faile au Colloque Inlemational qui s'esl tenu en mai 1987 a l'Universile de Toulouse-le-Mirai! el au Musee Archeologique de Lattes (Heraull, France) sur le lh~me "Amphilheâtres el Gladiateurs", el qui doil
paraltre dans Ies Actes du Colloque.
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Fig. 2. - Plan restitue de I' amphitheâtre de Salona par E. Dyggve, Recherches aSalona, IT, 1933, fig. 54 a.
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directian du centre de la Thrace, et a san debauche (Heraclea Lyncestis- Stabi
- Philippes - Thasas). Natans aussi que Ies amphitheâtres des deux calanies
Ies plus anciennes d'Istrie et de Dalmatie, Pala et Salana, abritaient dans leurs
substructians des sacella dedies a Nemesis.
A Pala le sacellum avait ete amenage au Ileme s. ap. J.C. dans I' espace campris entre deux murs rayannants du saubassement de la cavea, a l' est du couloir
axial sud1. A Salona (fig. 2) il avait ete amenage dans un carcer, sous le premier
maenianum sud. San entree donnait dans I' ambulacre et une ouverture basse et
etraite le faisait communiquer avec I' arene. 11 avait ete transforme au IVeme s.
en aratoire chretien. C' est un petit au tel dedie a Nemesis, retrouve a cote de
I' oratoire, qui a permis de connaître la destination initiale de la piece2 •

Fig. 3. -Plan el section du podium a l'extr~mit~ Est de la portion conserv~e par W. B. Dinsmoor dans Studies in
Antiquities of Stobi, ll, Beograd, 1975. Reconstitution du dispositif de ~euri!~ par P. F. Hemans dans op. cit., fig. 4.

En Macedonie Ies sanctuaires de la divinite ont tous ete retrouves pour le
moment dans des theâtres, ce q_ui a laisse supposer que Nemesis etait la divinite
tutelaire de toutes Ies sortes de Jeux, en particulier des spectacles de la scene3• Or

!Şt.Dia ... ex jusso Detle
Amphitheater in Puia,
(N)emesi I s(olvit) l(ibens) m(erito);
Mlakar, Das

Puia, 1980, p . 18.

E. Ceci_J I monumenti pagani di Salona, I, Milano, 1923, p. 127.
P. Perdrizet, Nemesis, BCH, 38, 1914, p . 97 sq.

E. Dyggve, Recherches d Salone, II, 1933, p . 102-107 el
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Ies orchestrae des theâtres du municipe de Stobi, de la colonie des Philippes et de
la viile de Thasos, ou furent eleves <fes autels, ont toutes ete transformees en modestes arenes a partir de la fin du Ileme s. ap. J. C. 4•
On constate aussi que ces villes, de meme que la plupart des villes de Grece
peninsulaire, n'avaient pas fait construire d'amphitheatres, mais qu'elles avaient
fait amenager leur theâtre en arene. La mediocrite de leur situation economique
ne leur permettait pas, selon L. Robert5, de financer Ies edifices couteux qu' etaient
Ies amphitheâtres; aussi avaient-elles trouve un moyen economique de donner des
combats en faisant transformer leur theâtre, qu'il soit d'origine hellenistique ou
romaine.
Dans Ies quatre theâtres macedoniens Ies transformations ont touche le coeur
des edifices: )'orchestra, Ies premiers ran~s de gradins et le bâtiment de scene. Les
surfaces de toutes leurs orchestrae n' eta1ent pas dallees mais recouvertes de gravier et de sabie comme celle des arenes.
Les orchestrae des theâtres de Philippes et de Thasos, d' ori~ne hellenistique,
ont ete agrandies par la supression de leurs rangs de proedne et toutes furent
entourees d'un mur de podium dont la hauteur varie entre 2m30 a Heraclea (v. la
note 4), 2m10 a Philip,ees, lm7l aThasos, lm60 a Stobi. Les trous de fixation des
montants de dispos1hfs de protection complementaires (filet ou grille) sont encore visibles dans Ies murs de podium des quatre theâtres, permettant une reconstitution de ce dispositif (fig. 3)6.
En outre Ies deoouches <fes parodoi vers Ies orchestrae de tous ces theâtres
avaient ete fermes par des portes. A Philippes (fig. 4) le mur du podium avait
meme ete complete du cote âe la scene par un mur âemi-circulaire dont la construction avait necessite la destruction du proscaenium. On avait laisse debout le
mur de scene a cause de sa decoration architecturale mais on avait amenage
sous la scene un carcer d' ou partait un couloir souterrain qui debouchait dans
I' orchestra7•
On a retrouve en 1973 le meme amenagement carceral sous la scene du theâtre de Stobi, complete d' ailleurs par trois carceres situes sous Ies premiers gradins8. Pour fermer completement son orchestra on avait place deux portes aux
debouches des parodoi et construit devant la scene, q_ui communiquait directement avec I' orchestra par cinq escaliers dans un premier etat, un mur rectiligne
(H. 2m50) peree de trois portes (fig. 5). Le couloir ainsi forme entre la scene et le
mur rectiligne permettait bien sur Ies allees et venues des professionnels des jeux
et des animaux du carcer, situe sous Ia scene, vers l'arene9 •
Les transformations de ces orchestrae en arenes ont ete datees de la fin du 11eme s. et du debut du IIIeme s. par differ~nts vestiges d'un culte rendu a Nemesis dans ces theâtres a ce moment-Ia. A Thasos trois reliefs representant Ia
divinite avaient ete sculptes, l'un sur le pilastre d'ante (fig. 6) qui limitait Ia colonnade dorique du proskenion hellenistique renovee par les Romains, Ies deux
autres sur Ies assises du proskenion10 •
A Philippes ce sont trois reliefs (fig. 7), sculptes sur Ies parastades de I' en4
L' exislence d'un sacellum consacre ă Nemesis n' est pas encore verifie au theâlre d'Heraclea actuellemenl en
cours de fouilles. Tome Janakievski, (Fouilles au lheâlre anlique d'Heraclea), MacedAA, 1, 1975, p. 165 sq. el Id., Zur
Frageţs Pulpitums bei Theatern mit gemischtem Program, Archlug, 22/23, 1982/1983, p. SS-91.
L. Robert, Les gladiateurs dans /'Orient grec, Paris, 1943, p. 33,239,240.
6
E. Gebhard, Protective devices in Roman thmtres, Studies in the Antiquities of Stolti, II, 1975, Beograd, p. ~ 3
el Ecolf Fran~aise d' Alh~nes, Guide de Thasos, Paris, 1968, p. SO sq.
P. Collart, Le thhltre de Philippes, BCH, 52, 1928, p. 103-105.
: D. Mano-Zisi, Foui/les de Stobi 1973/74, Starinar, 26, 1975, p. 90 sq.
cr:· Gebhard, The thmler at Stobi, Studies in IM Antiquities of Stobi, IIL Titov Veles, 1981, p. 17 sq
1
Fr. Salvial, Le bâtiment de sâne du thiâtre de Thasos, BCH, 84, 1960, p. 301-316 el Id., Dtdicaces d Ntmesis,
BCH, 86, 1%2, p. 596-603..
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Fig. 5. -Planet coupe du theâtre de Stobi (deuxieme etat) par E. Dyggve dans B. Saria, Das Theater von Stobi,
ArchAnz, 1938, fig. 34 et 35.
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tree de la r.arodos ouest, representant Nike, Nemesis et Mars, qu'un pretre du
culte de "l invincible" Nemesis avait dedies au nom d' un college de chasseurs
(v. la note 7).

Fig. 6. -Relief de Nt!mt!sis sur le pilastre d'ante du proskenion du tht!âtre de Thasos par F. Salviat, BCH, 86, 1962,
p. 599~2, fig. 21.

Enfin a Stobi l' amenagement d' un sacellum qui lui etait consacre dans la piece
centrale du bâtiment de scene (v. la fig. 5) aurait eu lieu au debut du IIIeme s.
vraisemblablement avant que trois augustales ne finissent l' offrande d' une statue
de la divinite â l'empereur et au municipe vers la fin du meme siecle11 •
La transformat10n des orchestrae en arenes de ces theâtres macedoniens coi:ncident donc avec Ies premiers temoignages d'un culte rendu a Nemesis dans
leurs murs a partir de la fin du Ileme s. La nature de cette devotion est clonc agonistique mais specifique des combats des arenes a l' exclusion des spectacles de
la scene.
Cette constatation vaut aussi pour Ies provinces danubiennes qui ont connu
au meme moment le meme engouement pour Ies combats de gladiateurs et Ies
venationes et le meme essor du culte de la divinite. Mais on trouve ses sanctuaires
11 B. Saria, Das Thealer von Slabi, ArhAnz, 53, 1938, p. 113-116. lnscription du nemeseum: Deo Caes(ari)
Aug(uslo) I p(alri) p(alrÎlle) el munic(ipio) Slob(ensium) Ultricem I Augustam I Sex(tux) Cornelius I Audoleo/ et C(aius) Fulcinius I Epidetus I el L(ucius) Mettius I Epictetus I augustales f(ecerunt). F. Papazoglu (L'inscription du nemeseion et la
date du tht!âtre de Stobi) Ziva Antika, 1951, p. 279-292.
Dedicace d' un citoyen issu d' une familie de notables du municipe: Thea Nemesei kat' epitagen I T(itos) Mestrios
Loggos - J. Wiseman, Gods, War and Plague in The Time of the Antonines, Studies in the Antiquities of Stobi, I, Beograd,
1973, p. 158 sq.
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Fig. 7. - Re!iefs dessines par F. Chapouthier, BCH, 48, 1924, p. 288, fig. 1 et 2.

installes dans des amphitheâtres a l'exclusion des theâtres, parce que l'urbanisation de ces provinces, en particulier celles du haut et du moyen Oanube est nee
de l'initiative des empereurs, alors que Ies provinces hellenisees du Bas Danube
et des Balkans etaient deja dotees d'une infrastructure urbaine, dont faisaient
partie Ies theâtres.
Par exemple, en Dacie, l'amphitheâtre (fig. 8) et le nemeseum12 attenant de la
colonie d'Ulp1a Trajana ont ete construits auss1tât terminee la conquete de la Dade, des la fondation de la colonie (vers 108/110). L'amphitheâtre fut renove en
158 lorsque cantonnait a Ulpia Trajana la legio IV Flavia Felix et le nemeseum fut
peut-etre agrandi au meme moment1 3 (fig. 9). Ont ete ajoutees, au sud-estet au
nord-est du portique entourant la cella, tro1s pieces14•
Ailleurs, dans le Norique et Ies Pannonies, la construction des amphitheâtres co'incident avec l'implantation des camps legionnaires et des municipes mais
le culte rendu â la Nemesis des arenes ne fut ras simultane, puisque le culte est
atteste seulement a la fin du Ileme s. Dans I ancien Regnum Noncum, dont Ies
1
~
1

Nemesmm = petit sanctuaire consacre a Nemesis.

D'apres des tuilles estarnpillees retrouvees a l'amphitheâtre. G. Teglas, Mitteilungen u. Nachrid,ten, Klio, X,
1910, R- 497; C. et H . Daicovici u, Ulpia Trajana, Bucarest, 1966, p . 61-,;7_
14
D'apres Ies archeologues roumains l'inscription du couple d'utriculaires se rapporte a la construction et
au financement du sanctuaire. CIL, lll, 1547: Deae Nemesi Ael(ius) Diogenes / et Silia Valeria/ pro salute sua et filiorum
s11orum I mater et pater/ ex voto a solo/ templum ex suo / fecerun t colie I gio utridari / orum. D. Alicu (Temple de la divini te Nemesis de Ulpia Traiana), AdaMN, XV, 1978, p . 173-177; l. Mitrofan, Un altar dedicat Nemeselor, AdaMN,
XVII, 1980, p. 95; H. Daicoviciu, D. Alicu, AdaMN, XIX, 1982, p. 63.
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Fig. 9. - Plan du nemeseum de l'amphitheâtre de Ulpia Trajana par H . Daicoviciu, D. Alicu, ActaMN, XIX, 1982, fig. 3.
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premieres fondations municipales <latent du regne de Claude, le nemeseum de
l'amphitheâtre du municipe de Flavia Salva ne date que du debut du m~m• s. 15
Dans les Pannonies voisines tous les amphitheatres, jusqu' a present decouverts, abritaient des sanctuaires de Nemesis mais les constructions des uns et
des autres ne sont pas contemporaines du moins selon les resultats actuels des
fouilles.
Le nemeseum de l' amphitheâtre militaire (fig. 10) de Carnuntum, situe a l' exterieur de son couloir axial occidental, est contemporain de la reconstruction en
pierre du monument et date de la deuxieme moitie du Ileme s. par des ex-vota
retrouves in situ, le plus ancien datant du regne de Commode (184) 16 • Constitue
d'une seule piece avec abside dans son etat originel (fig. 11), que les archeologues
ont appele 'cella", le sanctuaire fut agrandi apres 235, d'apres l'inscription d'un
autel, vers l' ouest par un espace amenage comme un vestibule comprenant luimeme un prevestioule17 •
·

--·-·-·i3·
o

I
10tt.'t4Jf'7HI0

1,

U

{)

d

Fig: 10. - Plan du nemeseum de I' amphitht!âtre militaire de Carnuntum par L. I<lima, H. Vetters, Riimische Limes
in 6sterreich, 1953, fig. 57.

Il existe le meme decalage chronologique entre la construction des amphitheâtres des municipes de Carnuntum et d' Aquincum et celle de leur sanctuaire. On a
reconnu les traces d'un .amphitheâtre anterieur aux vestiges subsistants dans le
municipe d' Aquincum et son nemeseum attenant date probablement d'une re15 Petit au tel dt!dicace a Nemesi I Aug(ustae) par Kanius Terlulinus I v. s. I. m. W. Schmidt, Flavia So/va, ](>AI,
19120, r19, p. 149-150.
1
CIL, III, 14071 = P(ro) sal(ute) imp(eraloris) I Commodi I Nem(esi) Reg(inae) sac(rum) I C(aius) Atiu(s) I Castus I
(centuq~ leg(ionis) XIIII G(eminae) I ex iussu pos(uit) I Milrul/o et Elian(o) co(n)s(ulibus).
L. Klima, H. Vetters, Das 1.ageramphitheater von Carnuntum, Rămische Limes in Osterreich, 20, 1935, p. 59 sq.
La transformation du nemeseum a t!tt! datt!e par un autel inscrit remployt! dans un des murli de ce prevestibule. CIL,
III, 14357 = D(eae) Nemesi s(acrum) I (s)anc(to) Numi(ni) I P(ublius) Ael(ius) Sept(imius) I Mucapor (centuria) I leg(ionis)

Xl111 G(eminae) &ver(ianae) I ...
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construction de !'edifice, avant 162 d'apres un autel votif18, puisqui'il a ete construit contre le mur peripherique de I' amphitheâtre (fig. 12) a I' exterieur de son

-~

l

I. -

Fig. 12. - Plan de I' amphitht!âtre civil d' Aquincum par E. Henszlmann, Das Amphitheater von Alt-Ofen, Ungarische

Revue, I, 1881, Taf. II.

couloir axial ouest. D'apres une dedicace 19 il fut reconstruit en 214. Dans l'amphitheâtre du municipe de Camuntum, on a rendu un culte a la divinite peu
avant le milieu de Ileme s. d'apres la paleographie d'un autel remploye dans un
pilastre du couloir axial sud (fig. 13)20•
L' essor du culte rendu a la Nemesis des arenes date donc dans Ies province!>
du haut et du moyen Danube du milieu du Ileme s. meme si sa diffusion a suivi
18 Plus d'une dizaine d'autels et d'ex voto se trouvaient encore in situ dans le sanctuaire au moment des fouilles,
dont le plus ancien est date de 162; CIL, III, 10441 = Nemesi I Omnipolen/ti Aug(ustae) I M(arcus) Ulpius I Z.Osimus I

XII K(ajf1_das) sept(embres) Rus/lico II el Aquilin(o) (consulibus).
E. Henszlmann, Das Amphitheater von Alt-Ofen, Ungarische Revue, 1, 1881, p. 464, Taf. li; J. Kolendo, Deuxamphithe41res dans une seule ville: Aquincum el Camuntum, Archaeologia (Wroclaw), 30, 1979, p. 41-47. Le nemeseum
fut reconstruit en 214 d'apr~s une dedicace; OL, III, 10439 = templum I (Ne)mesis I vetustate I (con)lapsum I !Iviri
q(uin)'lflfennales) col/(oniae) Aq(uincensis) I restiluerunl.
Nemesi I Aug(ustae) sac(rum) I Ulp(ius) Se/kundus I el Ulp(ia) I Secundi/na fi/ia I v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
R. Egger, Das zweite Amphitheater in Camuntum, Rlimische Limes in Oslerreich, 16, 1926, p. 105. •
Un auire autel avait ete dedicace par Ies citoyens du municipe: N(emesi) F(ortunae) ... ? I mun(icipes) K(amuntini) I l(ibens) m(erito). H. Volkman, Sludien zum Nemesisku/t, Archiv fur Religionswissenschaft, 26, 1928, p. 314.
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Fig. 13. - Plan de l'amphith~âtre civil de Camuntum et du couloir axial sud par R Egger, Riimische Limes in
Osterreich, 16, 1926, fig. 23 et fig. 26.
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le cantonnement des legions et, par contamination, a touche Ies municipes voisins des camps et au-dela, Ies municipes et Ies colonies de l'interieur des provinces;
a une soixantaine de kms au sud du camp et du municipe de Carnuntum,
l'amphitheâtre du municipe de Scarpantia comprenait auss1 dans ses murs un
sacellum consacre a la divinite21 • Notons de plus que Ies municipes et Ies colonies
du Norique, des Pannonies et de Mesie infeneure livrent d'abondants temoignages
d'un devotion nemesiaque mais sans rapport, d'apres nos connaissances actuelles,
avec Ies jeux.
Rien que par ses sanctuaires ou abondent Ies autels et Ies ex-vato, la Nemesis
des arenes danubiennes et balkaniques est donc bien attestee, veneree selon toute
vraisemblance et d' abord par Ies professionnels des arenes. Or paradoxalement
Ies dedicaces provenant de gladiateurs, de bestiaires ou du personnel des
amphitheâtres sont rares: une dizaine d'inscriptions sur cinquante quatre ont ete
repertoriees jusqu'a maintenant, tres laconiques d'ailleurs, adressees â Nemesis
Auguste ou Reine sans indication des raisons de l'offrande et des circonstances
de finvocation excepte une fois, sur un ex-vote de Ulpia Trajana ou un esclave,
Hilarus, remercie la deesse d'avoir sauve son frere, Alexandre, d'un danger qui
n' est pas precise mais qui a du survenir pendant un combat de gladiateurs ou
une venati'c?-2, tandis que sur un autre ex vato tres abîme figure â droite de l'invocation (Deae Nemesi) un trident.
A Philippes c'est un college de chasseurs (stemma philokunegon) qui dediait
trois bas-reliefs a Nike, â Nemesis et a Mars par l'intermediaire d'un pretre du
culte de "Nemesis Invincible" (v. la note 7).
A Flavia Solva, dans le Norique, c' est peut-etre un erofessionnel des arenes
qui dediait a la Deae Nemesi une stele representant la div1nite en compagnie d'un
personnage portant Ies armes offensives et defensives de la gladiature et des venationes23 (v.la fig. 20). Toujours dans le Norique, a Teurnia ce sont trois bestiaires
esclaves d'un certain Albius Maxirnus, dont deux portent des sobriquets grecs
(Syrascus et Eutyches) suivant la mode des jeux, qui ont dedie un relief â Nemesis Augusta 24 •
L'unique sumom Eravitus grave sur l'autel votif du sacellum de Scarbantia
est sans doute celui d'un esclave gladiateur ou bestiaire (v. la note 21). Enfin a
Thases l'un des trois reliefs votifs a vraisemblablement ete dedicace par un gladiateur ou un bestiaire, nomme Kerdân et surnomme Sisyphos, "le fourbe" 25 •
Une autre categorie de devots est constituee de soldats (11 inscriptions sur
54). Ce sont en majorite de simples soldats ou des officiers subaltemes, â I' exceetion toutefois de la dedicace cf un legat de la legio XIII Gemina Gordiana a Ulp1a
Trajana (v. la note 22).
Mais la majorite des dedicants sont des civils issus de categories sociales et
professionnelles variees (plus de 30 inscriptions): des affranchis, des ingenui, des
femmes, des epoux, des citoyens du municipe de Carnuntum (v. la note 20) et
de Stobi (v. la note 11), un defensor lecticariorum, un douanier, des artisans, des
utriculaires (v. la note 22). On trouve aussi mais en moins grand nombre des notables, des patrons de colleges d'artisans, des magistrats locaux (deux decurions
de la colonie d'Ulpia Trajana, un duumvir de la meme colonie (v. la note 22), differentes categories de pretres (trois augustales a Stobi - v. la note 11 - et des
21 A. Mocsy, Die rlimische lnschriftm Ungarns, Budapest, 1972; deux autels inscrits se trouvaient l l'intirieur:
Nemesi / Aug(ustae) s(acrum) I Eravitus I ex voto et Nmu!si / sacr(um) I Iulia Musa. K. Se. Pocsy, Stădte in Pannonien, Bu-

dapestJ976, p. 27-29.

D. Alicu, v. Wollmann, C. Pop, Figured Monuments from Sarmiugdusa, BAR, 55, 1979, p. 88 sq.; I. Piso, Sargdia, ~-XII, 1975, p. 67-68, fig. 18; IDR 111/2, no. 318,319,320.
E. Diez, Ein Nmu!sisrelief aus Flavia So/va, JOAI, 36, 1946, p. 5--14.
24 R. Egger, Teurnia, Klagenfurt, 1948, p. 69-70.
2!I Ch. Dunand, J. Pouilloux. Etudes thasienna, Recherches sur l'histoire et Ies cultes de Tlrases, V, 1958, p. 162.
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pretres preposes au culte de la deesse a Philippes - v. la note 7 - et a Aquincum -v. la note 19).
Ces dedicaces invoquent generalement la Dea Nemesis Augusta ou Regina; elles
sont tres simples, manifestant la gratitude des devots et leurs inquietudes pour le
salut de leurs proches et le leur, sans donner Ies indications qu' on souhaiterait
sur la na ture de ce culte et sur les jeux qui l' on fait naître et developper. Aussi
les ai-je cherchees dans Ies representations qui accompagnent souvent les dedicaces.

Fig. 14. -Statues des Nemesis jumelles de Tomis/ Constanza; photo du
Musee Archeologique National de Constanza.

Je vois deux filiations iconographiques dans les images variees de la divinite. L'une est hellenistique (fig. 14), empruntee au modele de statues jumelles de
Smyrne26 qu'illustrent Ies Nemesis de Tomis/Constanza en Mesie inferieure, re26 O. Rossbach, Nemesis, LexMyth, lll, 1, 1902, p. 147-166; P. Perdrizet, Nemesis, BCH, 22, 1989, P. 600 sq. el
BCH, 36, 1912, p. 248 sq.
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trouvees hors de tout contexte agonistique. Elle est aussi, selon ce type, souvent representee seule (fig. 15) 27 mais elle est toujours vetue d'une tunique longue serree

Fig. 15. -Statue de Nemesis de Callatis /Mangalia; photo du Musee de Mangalia.

sous la poitrine, coiffee d'un diademe, repliant son bras droit vers sa poitrine,
portant la coudee ou la balance (quelquefois Ies deux ensemble), accompa&;1ee
parfois de la roue et du griffon comme sur ces steles de Ulpia Trajana en Dacie (fi~. 16j.
La deuxieme filiation iconographique est romame et se rattache au repertoire
martial et artemisien; Nemesis est vetue d'une tunique courte, chaussee de
botillons, armee du carquois et de l'arc ou, comme sur la statue du culte du nemeseum de Carnuntum (fig. 17), armee d'un glaive (dans son fourreau) et d'un
fouet (v. la note 17).
27 G. Bordenache, SIC/, 6, 1964, p. 163-167; Eadem, Sculture greche e romane..., I, Bucarest, 1969, no. 90 el 91;
V. Barbu, Tezaurul de sculpturi de la Tomis, 1963, p . 83--.'!4. Callatis / Mangalia en Mesie Inferieure: C. Preda, Callatis,
Bucar"iJ, 1963, fig. 20 el G. Bordenache, Dacia, N.S., IV, 1960, p . 489-509, no. 17.
D. Alicu, V. Wollmann, C. Pop, loc. cit., 88, 89, 90; R. Ciobanu, Le culte de Nemesis el Fortuna en Dacie, Apu·
lum, XXV, 1988, p. 278 sq.
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Fig. 16. -Statue du nemeseum de l'amphitheâtre
d'Ulpia Trajana; photo du Musee de Deva (Roumanie)
= fig. 99 dans O. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Figured
Monuments from Sarmizegetusa, BAR, 55, 1979.

Fig. 17. -Statue du culte du nemeseum de Carnuntum; photo du Musee Petronell / Carnuntum.

Au type hellenistique s' apparentent les fragments de statues et de reliefs
du sanctuaire d'Ulpia Trajana (v. la fig. 16 et la note 22). Sont du meme type les
Nemesis â la coudee du theâtre de Thasos (fig. 18) et â la balance du theâtre de
Philippes (v. la fig. 7).
A ces deux endroits apparaissent les premiers elements iconographiques du
syncretisme Nemesis/Victoria, caracteristique de la Nemesis des arenes 29• A Philippes elle est representee a cote de Victoria et invoquee par le meme dedicant (v.
la note 7). A Thasos, sur l'un des trois reliefs (v. la fig. 18) elle est ailee, comme
Victoria, tenant la balance et la palme, une roue sous ses pieds (v. la note 10).
Sont du !Y,Pe artemisien la plupart des Nemesis des Pannonies et du Norique: la Nemes1s de l' amphitheâtre militaire de Carnuntum porte les symboles
d' Artemis/Diane, un croissant de lune et une etoile retenant sa chevelure (v. la fig.
29 F. Chapouthier, Nbntsis et Niki, BCH, 48, 1924, p. 287-302.
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Fig. 18. -Relief des Nemesis jumelles et de Nemesis/Nike; photo du Musee d'Istambul
dans BCH, 66/67, 1942/1943, fig. 9.

17). Elle est d'ailleurs invoquee en meme temps que Diane sur un autel du sanctuaire30.
A Aquincum le syncretisme Nemesis/Diane est total dans l'invocation Dea
Diana Nemesis du pretre qui lui a offert un autel31 • La statue du culte de Camuntum est d' ailleurs compliquee et enrichie par la figuration des symboles des
combats de l' arene, le fouet des bestiaires et le glaive des gladiateurs. Cette image
nemesiaque, retrouvee sous differentes formes et dans plusieurs sites des provinces du Haut et du Moyen Danube, affirme le caractere agonistique du culte
dans ces regions.
Sur un relief du municipe de Teurnia dans le Norique (fig. 19) elle est representee en train de sacrifier, tandis que trois bestiaires armes de fouets et de boucliers luttent avec un ours (v. la note 24). Sur une stele de Flavia Solva elle
apparaît en tunique longue a la fac;on hellenistique, ailee (fig. 20), tenant Ies attrifmts de Victorza, palme et couronne, accompagnee de l'inseparable griffon et
d'un personnage arborant Ies armes offensives et defensives de la gladiature et
des venationes: Te casque, le scutum de I' oplomache, le trident du retiaire, le fouet
des bestiaires et le flambeau des chasseurs (v. la note 23). En arborant ies attributs de Victoria, Nemesis ne symbolise pas la victoire abstracte mais la victoire
des concours et des luttes des arenes car elle est accompagnee d'un combattant.
Sur cette stele Nemesis/Victoria et Ies combats sont symbolises de fac;on distincte
mais sur d'autres representations Nemesis reunit tous ces symboles.
Sur un fragment de moule en terre cuite32 elle est ailee, vetue d'une tunique
courte, coiffee â'un casque decore d'un croissant de lune, tenant un fouet dans
la main droite et un trident dans la gauche. Enfin sur un relief provenant du mu30 CIL, IU, 14076: Nemesi I Regintu! et I Deanae Sa(crum) I M(arcus) Anc(uarius) Se/cundinus I n(atus) M(ursae?)
ve(tera~ys) leg(ionis) I Xllll G(eminae) v(olum) s(olvit) l(ibens) I Anul(lino) el Fr/ont(one) co(n)s(ulibus).
CIL, IIl, 10440: Deae Dianae Nemesi Aug(ustae) I honoribus et fa(v)oribus I G(aii) lul(ii) Victorini eq(uo) p(ublico)
aedili I llvira/i el T(ito) Fl(avio) Luciano I q(uaestori) pontificibus I q(uin)q(uennalibus) col(oniae) Aq(uinci) I Pupili(us) Hyliatianusj, antistes nu mini eius(dem) I deae posuil V Kal(endas) lulias I Aemiliano et Basso co(n)s(ulibus).

2
Fragment retrouve ii Pozarevac (75 km ii !'Est de Belgrade) et conserve au Musee National de Belgrade. A.
Alfoldi, LaureaeAquincenses, II, 1938, p. 340, no. 54.
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Fig. 19. - Relief des bestiaires de Teurnia; photo R. Egger, Teumio, Klagenfurt, 1948, p. 70.

Fig. 20. - Stele de Flavia Solva / Leibnitz (Autriche); photo du Musee Joanneum de Graz.
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Fig. 21. - Stele de Scitarjevo/Zagreb (Croatie); photo du Musee National de Zagreb.

nicipe d' Antautonia (fig. 21) date de la fin du Ileme s. 33, elle est vetue de la meme
fai;on et porte Ies memes annes; de son bouclier sortent un flambeau, un trident
et une palme, le griffon est a sa droite et la roue a sa gauche.
Ces representations syncretiques assez frustes ont emprunte leurs symboles au
repertoire des jeux (palme, couronne) et au repertoire des combats (arrnes defensives et offensives de la gladiature et de la venatio). Elles traduisent la richesse d'un
culte essentiellement populaire ou subsiste encore malgre son interpretation romaine,
l'ancienne reference attique a une justice distributive, a la colere divine puni-ssant
l'ubris (v. la note 3). Elles traduisent aussi tres simplement l'inquietude des devots
de ces regions du Haut et du Moyen Danube qui demandaient a Ia divinite de
transmettre a eux-memes ou a des proches s'ils combattaient dans l' arene, combattivite, force et courage et d'enlever a leurs adversaires tout~s ces vertus. La vie leur
etait conservee en meme temps que la victoire; en invoquant Nemesis Reine et Auguste ils pensaient ecarter la defaite et conjurer par consequent la mort.

EUSABETH BOULEY
33 OL, III, 4008: Stele retrouvee a Scitarzevo dans la banlieue de Zagreb et conservee au Musee National de
Zagreb. Elle fut dedicacee a la D(eae) Nem(esi) par lu/(ius) Victorin11s ve(teram,s?) / ... m11n(icipii) And(a11toniensium)
cum s11is / v(otum) s(olvit) /(ibens) m(erito). V. Hoffiler et B. Saria, Antikelnschriften aus Yugoslavia, I, Zagreb, 1938, no.
479, l' ont datee de la fin du Ileme s. grâce a l'inscription graveQ a son dos, qui decrit la carriere du legat propreteur
de Dalmatie, de Pannonie et de Mesie Superieure, L. Funisulanus, decane par Domitien pendant la campagne contre
Ies Daces. Le relief representant Nemesis a donc ete sculpte et ded.icace bien apres.

VIAŢA RURALĂ ÎN SUD-VESTUL DACIEI ÎN SECOLELE II-IV
(II)
ANEXA de faţă constituie partea a doua a studiului apărut în
ActaMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 247-260.

I.ARAD

.

I. 1. Punctul "Ceala". Cu ocazia unor cercetări de salvare s-a degajat un cuptor de olar datat în secolul IV împreună cu multe gropi de dimensiuni reduse. In
interiorul gropilor şi în apropierea cuptoarelor s-a gasit cer;_amică de factură dacică lucrată cu mina, decorată cu briu alveolar şi butoni. In cantitate mare s-a
descoperit ceramică cenuşie, lucrată la roată, deformată prin ardere. Ca forme:
oale de provizii decorate cu linii în val incizate. Două monete de la: Caracalla şi
Constantius II - ultima descoperită în interiorul cuptorului asigură datarea atelierului. După fotografia expusă în Muzeul Judeţean Arad se deauce că cuptorul
a suferit o refacere totală, aproape de la bază, ceea ce pledează pentru o activitate îndelungată1 • Cu ocazia unor cercetări mai vechi sînt semnalate şi urmele altor
cuptoare de ars oale2, ceea ce sugerează prezenţa unui atelier mare de olărie aparţi
nînd pop1,.1laţiei daco-romane. Aşezarea, care va fi existat în preajmă, nu a fost
cercetată. Intîmplător, au fost descoperiţi denari de la: Nero, Antoninus Pius, Faustina Senior, Faustina Junior.
•
2. Arad-Horia, punctul "Pusta Rodnei". In anul 1961 au fost depistate pe o
suprafaţă întinsă fragJ!lente cenuşii lucrate la roată, alături de ceramică din pastă impură, de culoare brună sau negricioasă, modelată cu mina de tradiţie dacică. Urme de cuptoare şi chirpic provenind probabil de la locuinţe. S-au mai
descoperit trei monete de bronz: două monede constantiniene, una de la Licinius3.
3. Punctul "La sere", la 500 m de cartierul Arad-Grădişte. S-au descoperit
patru gropi de provizii în formă de clopot. Inventarul acestor gropi cupnnde:
fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată, dintre care se evidenţiază fragmentele unui vas mare de provizii decorat cu şiruri de puqcte incizate. Ceramica
prezintă analogii cu ceramica descoperită la Arad-Ceala. In umplutura unei gropi s-a mai descoperit un pieptene ae os cu miner semicircular, decorat cu şiruri
âe puncte incizate (secolul IV); din toate gropile a fost recoltat un bogat material
osteologic4•
4. Fabrica "Teba", într-o groapă de provizii cu pereţii în formă de trunchi de
con(diametru de 0,60 m, adîncime de 1,20 m), s-au aflat fraS!l'entele a cel puţin
10 vase lucrate dintr-o pastă cenuşie, la roată. Două vase, deformate prin ardere
(urcior şi oală) sugerează două piese rebutate aruncate în această groapă. In
apropiere a existat probabil un cuptor de olar.
5. Alte descoperiri de fragmente ceramice cenuşii sînt cunoscute la AradGrădişte, str. Vasilescu-Vasea, nr. 20, piaţa din cartierul Bujac6•
II. Cercetări de teren, cu mici sonâaje de salvare.
III. Aşezări databile în secolele II-IV.
IV. Biblipgrafie: 1. SCIV, XIV, 1963,_~, P. 460; SCIV, XIX, 1968, 1, P. 176.
2. ArchErt, f 901, p. 334-335; E. Domer, SesComSt, p. 12.
3. Idem, p. 13, 4. Ibidem 5. Ibidem 6. Ibidem.
2. Armemş (corn. Armeniş, jud. Caraş-Severin)
I. 1. Pe platoul din faţa găni CFR se observă urmele unei fortificaţii.
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Anticul Ga~nae a fost identificat aici.
II. Cercetăn de teren. Aşezare secolele II-III.
III. Bibliografie: M.Moga-N.Gudea, Tibiscus, V, 1975, p. 128-129.
3. Băile fferculane Oud. Caraş-Severin)
I. Pe tot teritoriul staţiunii balneare urme de locuire antică; un brăzdar de
tip I varianta a (L = 23,5 cm, 1 = 10 cm), care se afla în anul 1946 în colecţia muzeală de la Băile Herculane.
II. Aşezare de secolele II-III.
III. Bibliografie: OTS, p. 13; C.M.Tătulea, Oltenia, IV, Craiova, 1982, p. 83).
4. BeJa Cr1cva (Iugoslavia)
I. 1. In nordul localităţii, la nord-est de şanţul Misie se află un mamelon, pe
care ar fi fost o fortificaţie romană cu dimensiunile de 150 x 130 m; urme de că
rămidă, fragmente ceramice, monete1.
2. Manete descoperite începînd cu Vitellius continuînd eînă la Zeno.
3. Descoperiri pe întreaga vatră a aşezării, a unor morminte de inhumaţie, şi
incineraţie, îndeosebi în punctul "Cariera de argilă" aflat între calea ferată şi
Lunca Poştei, databile în secolele III-IV e.n.
II. Cercetări de ter~n. 2. Aşezare de sec. III-IV.
III. Bibliografie: TRET, IX, 1885, p. 57; Milleker, p. 21-27; Berkeszi, p. 18--19.
5. B~RZOvl'A Oud. Caraş-Severin)
I. 1. In jurul castrului părăsit de legiunea a III-a Flavia felix în anul 114 sau
118 se constată urme de locuire densă. ln anul 1785 Hoffinger a dezvelit şi sesizat edificii impunătoare dispuse la circa. 300---400 m depărtare de castru.
2. Descoperiri întîmplătoare de monete de secolele 11-III, opaiţe, fragmente
cerami~e apar pe întreaga suprafaţă (informaţie O. Bozu)
3. In izlazul vecin cu satul Gherteniş, pe o întindere mare apare ceramică cenuşie lucrată la roată de secolul IV, alături de masive urme de zgură.
II. 1. Aşezare romană, secolele II-III.
2. Aşezare rurală, secolele II-IV.
III. Bibliografie: D.Protase, ActaMN, IV, 1966, p. 41--67; O.Răuţ, O.Bozu,
R.Petrovsky;
Banatica, IV, 1977, p. 157; E.Iaroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XV, 1978,
p.257.
6. BILED Qud. Timiş)
I. 1. 1877 - un tezaur de 2.000 de monete de la Traian la Constantin cel Mare, păstrat în Cabinetul numismatic de la Viena 1.
2. In Muzeul Banatului se păstrează din descoperiri fortuite sub nr. inv.
9400--9442, 9444 ceramică, o fibulă şi alte podoabe2•
3. 1986 - s-au identificat în vatra satului trei aşezări rurale, databile pe baza inventarului ceramic descoperit la suprafaţa solului, în secolele III-IV3.
II. Aşezare rurală
datare secolele III-IV.
III. Bibliografie: 1. .Pretase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 173.
2. D.Benea, StlstB, IX, p. 10.
3. Cercetări arheologice inedite efectuate de colectivul de arheologi al muzeului.
• _
7. JJOCŞA ROMANA Qud. Caraş-Severin)
I. Intre rîul Moraviţa şi şoseaua spre Ocna de Fier se observă pe teren urmele unei aşezări întinse atestată prin fragmente ceramice cenuşii tipice pentru secolul IV alături de cantităţi masive de zgură şi mai multe tuburi vitrificate
utilizate în cuptoarele de redus minereu.
II. Cercetări de teren. Aşezare rurală secolele III-IV.
III. Bibliografie: E.laroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XV, 1978, p. 257.
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8. BOL VAŞNIŢA 0ud. Caraş-Severin)
I. 1. Griselini menti,onează urma de spălare a nisipului aurifer1.
2. Un sondaj efectuat în anul 1968 ar indica existenta unei aşezări rurale (o
ştampilă pe o ţiglă M.I.D. - asemenea celor descoperite la Tibiscum, Apulum
etc.)2.
II. Aşezare rurală secolele II-III e.n.
III. Bibliografie: 1.. Milleker, p. 16; 2. IDR, III, 1, p. 141.
9. BORLOVA (corn. Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin)
I. 1. Griselini observă urme antice de spălare a nisipului aurifer.
II. Aşezare rurală (?) secolele II-IV.
III. Bibliografie: Milleker, p. 16.
10. BOR[OVENII VECHI (corn. Prigor, jud. Caraş-Severin)
I. Pe malul Nerei, în dreptul Bălţii Negre, în punctul "La mănăstire" se observă urmele unei aşezări anhce.
II. Cercetări de teren. 2. Aşezare secolele III-IV.
III. Bibliografie: M.Moga, N.Gudea, Tibiscus, IV, 1974, p. 140.
11. Brebu (jud. Caraş-Severin)
I. 1. In Valea Macului au fost întreprinse săpături arheologice de salvare la
un edificiu impunător probabil o vil/a rustica (dimensiuni 22 x 17 m (cu 9-11 încăperi) cu două nivele de locuire. Inventarul sărac relevat cu ocazia săpăturilor
permite o încadrare cronologică largă în secolele II-III.
II. Cercetări arheologice de salvare.
III. Biblfo8!_afie: O.Bozu, Banatica, VI, 1982, p. 59-60.
12. BRO:;;TE.NI (corn. Oraviţa, jud. Caraş-S-everin)
I. Punctele "Ogaşul Mic", "Micleni", "La F'mtîna". Cercetările de teren au
identificat pe o suprafafă mare ceramică gălbuie şi cenuşie lucrată la roată, databilă în secolele III-IV. Intinderea aşezării neprecizată.
II. Cercetări de teren. 2. Aşezare rurală secolele III-IV.
III. Bibliografie: E. Iaroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XV, 1978, p. 257;
idem, ActaMN, XVI, 1979, p. 454.
13. CARANSEBEŞ 0ud. Caraş-Severin)
I. 1. Punct Măhala - a fost dezvelită o mică villa rustica cu dimensiunile de
14,75 x 10 m, orientată nord-sud. Clădirea se compune din trei încăperi: A (8,40
x 7,50 m), B (dimensiunile nu pot fi precizate, partea de sud, distrusă), C, terminată cu o absidă (5,75 x 3,75 m), cu o instalaţie de hypocaust. Inventarul descoperit este relativ sărac - 6 ţigle cu ştc\mpile, cărămizi etc.; ceramică fragmentară
de factură romană realizată dintr-o pastă fină de culoare roşie sau neagră-roşia
tică arsă incomplet. Ca forme se remarcă strachina şi oala de dimensiuni medii;
deasupra nivelului roman cimitir de secolele (XI-XII)1.
2. Cîmpul lui Corneanu, la aproximativ 150--200 m, depărtare de şoseaua naţională (E 94) CaranseberOrşova - o nouă villa rustica. Constructi,a se compune dintr-o clădire centrală (13,90 x 9,80 m) cu 7 încăperi. Clădirea centrală era
integrată unei curţi înconjurată cu zid din piatră de formă patrată (32,70 x 32,70
m). Pe latura de nord a curţii au fost surprinse la distante egale gropi de stîlpi
din lemn ceea ce sugerează existenta unor grajduri-depozite în această parte a
construcţiei.

Inventarul arheologic se compune mai ales din ceramică fină şi semifină rofragment de rîşniţă din piatră, cuţite din fier (2 bucăţi), două
fibule din bronz, 7 monete: Vespasian, Faustina Junior, Crispina, restul deteriorate. Autorii opiniază pentru a o considera o mansio sau statio.
În apropierea acestei construcţii pe teren se observă ii alte urme de clădiri ceea
ce sugerează existenta unui complex întreg de edificii .
II. Cercetări arheologice sistematice, 1973--1974. 1. Villa rustica - a doua jumană locală, un
vîrfuri de suliţă,

130

DOINEA BENEA - ADRIAN BEJ AN

mătate a secolului II secolul lll. 2. villa rustică - secolul II, un singur nivel de
locuire.
III. Bibliografie: 1. E.laroslavschi, Banatica, III, 1975, p. 355-363.
2. R. ~etrovszky, M.Petrovszky, StComC, II, 1977, p. 311-319.
14. CARBUNARI (jud. Caraş-Severin)
I. Punct Boişte sau Poiana Boişti - cu ocazia unor cercetări de teren au apă
rut urmele unei construcţii romane din cărămidă, ţiglă cu urme de cocciopesto,
poate o villa rustica (?). Dimensiuni aproximative 35 x 35 m.
II. Cercetări de teren. 2. Villa rustica secolele II-III.
III. Bilzliografie: O.Bozu, C.Secărin, Banatica, V, 1979, p. 554.
15. CARPINIŞ Gud. Timiş)
I. 1. Punct "Cărămidăria Răzer", un vas din pastă cenuşie, lucrat la roată 1 •
2. Descoperiri întîmplătoare din anul 1963. Trei vase din pastă cenuşie, la
roată păstrate în Muzeul Banatului (nr.inv. 1274, 1277, 1294)2.
If. Aşezări rurale secolele III-IV.
III. Bibliografie: 1. Milleker, p. 33.
2. A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 24.
16. C,,ENA Gud. Timiş)
I. 1. In anul 1868 Ramer FI., cu ocazia construirii bisericii parohiale descrie
descoperirile romane de aici (ziduri, cărămizi romane, stele funerare pierdute
apoi) 1•
2. Pe teritoriul satului apar morminte romane din cărămidă, monete romane
etc. 2
3. În sondajul arheologic din 1974 au apărut fragmente ceramice din pastă
cenuşiE,:, la roată de tradiţie romană, de secolul IV3•
4. In 1986, cu ocazia lucrărilor arheologice efectuate în centrul satului Cenad
pe locul viitorului Cămin cultural s-au descoperit fragmente ceramice romane
tîrzii4.
II. 2. Cercetări de teren. 3---4. Cercetări arheologice 1974-1975, 1986.
Muzeul Banatului în colaborare cu Institutul de Arheologie Cluj-Napoca.
III. Bibliografie: l. 1.Henzelmann, ArchKăzl, VIII, 1871, p. 2-34.
2. M.Moga, N.Gudea, Tibiscus, IV, 1975, p. 143.
3. P.lamoor, Şt.Matei, A.Bejan, Ziridava, XIV, 1982, p. 90.
4. Informaţie A.Bejan.
17. (ERNA Gud. Timiş)
I. 1. In anul 1986 a fost descoperită pe malul rîului Beriniu sub linia de înaltă tensiune pe o terasă ce coboară spre valea Tofan o aşezare daco-romană (notată simbolic A 4).
2. Pe malul stîng al Tofăii a apărut ceramică cenuşie lucrată la roată decorată cu incizii, linii paralele, fragmente de rîşniţă, zgură şi urme de cuptoare de redus minereu de fier. ·
•
II. Cercetări de teren pentru Intreprinderea I.E.E.L.I.F.Timiş, Proiectul de
lucrări Şi_J>et-Folea-Cerna.

18~ CHECEA (corn. CENEI, jud. Timiş)
păstrează în colecţia veche: 4 vase cenuşii lucrate
la roată, ci.I nr. inv. ':I0.)-':165, i253 provenind din această localitate. Piese inedite1.
II. Aşezare rurală (?) secolele III-IV.
III. Bibliografie: l. A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 24.
19. CICLOVA (corn. C1clova, jud. Caraş-Severin)
I. Urme de exploatare minieră.
II. Aşezare antică secolele II-III (?).
III. Bibliografie: Milleker, p. 19.
I. In Muzeul Banatului se
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20. CIORTEA (corn. Vrani, jud. Caraş-Severin)
I. La cumpăna apelor Vianic şi Caraş, la 800 m de sat, urmele unei aşezări
întinse cu ceramică cenuşie lucrată la roată, de secolul IV e.n.
II. Cercetări de teren. Aşezare de secolele III-IV.
III. Bibliografie: E.laroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XVI, 1979, p. 454.
21. COMLC5ŞUL MARE Gud. Timiş)
I. Dintr-o perighează efectuată în anul 1957 de prof. Marius Moga se păstrează
la Muzeul Banatului două vase realizate dintr-o pastă cenuşie lucrata la roată
(nr.inv. 6714, 6715). Material inedit.
II. Aşezare rurală daco-romană secolele II-IV (?).
22. COMLOŞUL MIC (corn. Comloşul Mare, jud. Timiş)
I. 1n apropierea satului s-au descoperit în anii 1980-1982 fragmente de vase cenuşii lucrate la roată, de secolul IV (informaţie prof. N.Duc1<hom, Şcoala
Generală Comloşul Mic).
II. Aşezare rurală secolele III-IV (?).
23. CORNEŞTI (corn. Ortişoara, jud. Timiş)
I. La nord de localitate, în apropierea rîului s-au descoperit pe teren fragmente roşii din pastă fină, de factura romană precum şi fragmente ceramice cenuşii din pastă fină, la roată databile în secolele III-IV.
·II.Aşezare rurală secolele III-IV.
III. Bibliografie: Fl.Medeleţ, I.Bugilan Tibiscus, III, 1974, p. 88.
2ţ. CQRNUŢEL Gud. Caraş-Severin) (- Caput Bubali) •
I. Intre Vaideeni şi Delineşti urme de fortificaţie romană, de drum roman.
II. Cercetări de teren. Aşezare antică secolele II-III.

III. Bibliografie: TIR, L 34.
25. CRICIO\1A ~ud. Timi7)
I. 1. 1n punctul Tramnic' a fost dezvelită o construcţie romană distrusă parţial de un amitir medieval din secolul XVI. Din întreaga clădire se păstrează,: .ar partea de est a edificiului, restul fiind distrus de calea ferată
Năărag-Găvojdia. Inventarul arheologic sărac, doar fragmente de ţigle şi cără
mizi romane, din care una cu ştampila MIO.
2. La 1500 m nord-est de acest punct, înspre rîul Timiş au fost descoperite
urmele unei aşezări întinse caracterizată prin ceramică)ucrată cu mâna de factură grosieră, alături de cioburi cenuşii, lucrate la roată. In sondajul efectuat a fost
surprinsă o locuinţă, iar în apropierea acesteia un cuptor de pîme, cu diametrul
de 0,90 m uşor alun$Ît, orientat est-vest. Inventarul arheologic recuperat constă
mai ales din ceramica.
II. 1. 2. Cercetări arheologice în anii 1981-1982 de D.Benea.
1. Villa rustica sau statio secolele II-III; 2. Aşezare daco-romană secolele
III-IV.
26. CRUCENI (jud. Arad),
I. Punct "StocKbrunnen ' - fragmente ceramice cenuşii datate în secolele
III, IV.
II. Aşezare rurală daco-romană secolele III-IV (?).
III. Bibliografie: E.Domer, Ses.ComSt, p. 14.
27. QALBOŞEŢ(iud. Caraş-Severin)
I. 1. 1n punctu ''Dragomireana" urmele unei villa rustica. Inventarul lipseşte
în mare parte 1•
2. La 800 m est de "Dragomireana", în punctul "Sîul lui Bădescu", fragmente de materiale de construcţie romane2•
3. La 300 m vest de "Dragomireana", urme de materiale, de construcţii ro-mane3.
II. Cercetări arheologice efectuate de Institutul de Arheologie din Cluj-Na-
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poca, 1969-1972. Datarea celor trei puncte în secolele II-III. Pe vatra aşezării
multe monete de secolul IV.
III. Bibliografie: D.Protase, SCIV, XXI, 3, 1970, p. 506; Idem, Banatica, III, 1975,
p. 350.
2. M.Moga, N.Gudea, Tibiscus, IV, 1975, p. 136.
3. O.Bozu, C.Secărin, Banatica, V, 1979, p. 555.
28. DEJAN Gud. Timiş)
I. Un fragment de rîşniţă romană descoperită în hotarul satului.
II. Cercetări de teren. Aşezare romană rurală (?).
III. Bibliografie: Milleker, p. 20.
29. DENTA Gud. Timiş)
I. 1. Urme de aşezare civilă sau militară ee teritoriul satului.
III. Bibliografie: TIR L, 34, p. 52 cu toată bibliografia mai veche.
30. DETA Gud. Timiş)
I. Urme de aşezare romană documentată prin descoperiri de ceramică romană, podoabe şi monete.
II. Aşezare rurală antică secolele II-III.
III. Bibliografie: TIR L, 34, p. 52.
31..: DEZEŞfI ~corn. Fîrliu~, Jud. Caraş-Severin)
I. In punctul' Valea Curţii', lîngă drumul roman apare în cantitate mare ceramică cenuşie lucrată la roată şi fragmente de zgură.
II. Cercetări de feren. Aşezare secolele III-IV.
III. E.laroslavschi, Gh.Lazarovici,ActaMN, XV, 1978, p. 257.
32. DOGNECEA Gud. Caraş-Severin)
I. Urme de exploatare metalurgică antică.
II. Aşezare rurală (?) secolele II-III.
III. Bibliografie: Milleker, p. 20.
33. DOMAŞNEA Qud. Caraş-Severin)
I. Urmele unei mici aşezări rurale. O diplomă militară, din anul 159, a fost
descoperită cu mulţi ani în urmă.
If. Aşezare rurală antică secolele II-III.
III. Bibliografie: TIR L, 34, p. 54.
34. DRACŞINA Gud. Timiş)
I. Pe terasa înaltă a rîului Timiş iiU apărut pe o mare suprafaţă fragmente ceramice fine cenuşii lucrate la roată. In mal a fost identificat un cuptor de ars ceramică.
II. Aşezare daco-romană

secolul III-IV.

III. Informatte Al.Rădulescu.

35.

DUBOVAŢ (Iugoslavia)

Dunării în faţa hanului local - urmare de cărămizi romane,
monete, fragmente ceramice.
III. Bibliografie: Milleker, p. 121.
36„ DUDEŞTII VECHI Gud. Timiş)
I. In colecţia Muzeului Banatului se păstrează mai multe fragmente ceramic~ cenu~ii l~~-rate l_a roat,ă,, o _s~ra~~in!}~tr~aP~' _d~scoperite în anul 1976 cu ocazia Cu11:,u UU 11 UllUl \.QllQl UC u1 0 a.1c. lY1QlC1.lQl lllt:dit.
II. Cercetări de teren. Aşezare rurală daco-romană, secolele III-IV.
III. D.Benea, StlstB, IX, 1983, p. 10.
37. DULEU Gud. Caraş-Sevenn)
I. 1. Pe vatra satului s-au depistat patru aşezări întinse în care apar fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată, databile în secolele III-IV.
2. Punctul "Comet" s-a depistat o cantitate mare de fra~ente de rişniţă, un
topor de fier, un vîrf de lance urme de cuptoare de redus minereu de fier.

I. 1. Pe malul
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II. Aşezări daco-romane secolele III-IV.
III. 1-2. Informaţie O.Bozu (Muzeul judeţean Reşiţa).
38, FISCUT(com. Şagu, jud. Arad)
I. In anul 1875 s-a descoperit un vas din pastă cenuşie databil în secolul IV
e.n.
II. Aşezare daco-romană, secolele III-IV (?).
III. Bibliogr_afie: Milleker, I, p. 33.
39. FIZEŞ (corn. Berzovia, jud. Caraş-Severin)
I. l. Punctul "Drumul Mare" - cuptoare de redus minereu de fier alături
de ceramică de sec. IV e.n. 1•
2. Punctul "Gorgane" - ceramică cenuşie în cantitate mare zgură, tuburi
din lut vitrificate2 •
II. l. Sondaj 1972 Muzeul Reşiţa: 2. Cercetări de teren. Aşezări daco-romane,
secolele III-IV.
III. Bibliografie: E.Iaroslavschi, R.Petrovszky, Tibiscus, III, 1974, p. 147-155.
2. E.Iaroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XV, 1975, p. 257.
40. FOENI Qud. Timiş)
I. Urme de construcţii romane, piese din ceramică, met.al, etc. ce atestă existenţa unei aşezări antice.
II. Descoperiri fortuite. Aşezare rurală secolele II-III e.n.
III. Bibliografie: Milleker, I, p. 30-31.
41. FOLEA 0ud. Timiş)
I. 1. Pe şoseaua Folea-Şipet la 3 km de Folea aşezare întinsă cu fragmente ceramice cenuşii şi roşii lucrate la roată, zgură, vetre de redus minereu (A.15)
2. La circa 300 m de aşezarea precedentă pe o terasă urme de aşezare dacoromană, fragmente ceramice, zgură (A 16).
II. Cercetări de teren efectuate în anul 1986 pentru I.E.E.L.-1.F.Timiş, Proiectul Şipet-Folea-Cerna.
42. FRUMUŞENI (jud. Arad)
I. La 300 m est de comună, urme de aşezare daco-romană evidenţiată prin
ceramică cenuşie.
II. Cercetări de

teren. Aşezare daco-romană secolele III-IV.
III. Bibliografie: E.Domer, SesComSt, p. 14.
43~ GAD (corn. Ciacova, jud. Timiş)
I. ln colecţia Muzeului Banatului se păstrează un vas fragmentar cenuşiu
lucrat la roată (Nr. inv. 1287).
II. Aşezare daco-romană, secolele III-IV (?).
III. Bibliografie: A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 24.
44. GAJ, (Iugoslavia)
I. Punctul "Beli Bref, în anul 1897 s-au descoperit cărămizi romane, fragmente ceramice, un belaug din bronz, un fragment din sîrmă de bronz, o măr
gea de sticlă.
II. Aşezare rurală secolele 11-111 (?).
III. BiblioRTafie: Milleker, II, p. 32.
45. GHEID-vf.AN 0ud. Timiş)
I. l. O aşezare romană înconjurată de val (?) apare lingă riul Borugă.
II. Aşezare antică, secolele Ir-III.
III. Bibliografie: OTS, p. 24.
46. GHE.RTENIŞ (juă. Caras-Severin)
I. 1-7. In uncte1e "Goru", "Făitălanu Mare", "Zaton", "Glegesaţ", "Rovină", "Ogaşul i.faiducilor", "Pătruene" apar numeroase fragmente ceramice de
secolele 111-IV e.n., zgură precum şi un mic creuzet [(de fa "Ogasul Haiduci-
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lor"), care păstrează în interior urme de aur], dovedind existenta în zonă a unor
cuptoare de redus minereu.
II. Cercetări de teren. Aşezări daco-romane, secolele III-IV.
III. Bipliografiţ;: I.Albu, Banatica, V, 1979, p. 547.
47. GIRBOVAT (corn. Bănia, jud. Caraş-Severin)
I. Punctele" Arşiţa", "Gai", 'Pustă", s-au descoperit fragmente de rişniţă şi
ceramică de secolul IV, zgură metaliferă.
II. Cercetări de teren. Aşezări daco-romane, secolele III-IV.
III. Bibliografie: O.Bozu, C.Secărin, Banatica, V, 1979, p. 556.
48. CORNEA (corn. Sichevita, jud. Caraş-Severin)
I. 1. Punctul "Căunita de Jos" - o construcpe romană de secolele II-III, de
tip villa rustica.
•
2. Cetatea romană tîrzie, secolele III-IV. In inventarul descoperit apar:
unelte agricole: sape, săpăligi, seceri, topoare, tîrnăcoa_P.e; unelte pentru prelucrarea
lemnului: dălp (7 bucăti), tesle (2 bucap); unelte de z1âărie: mistrie; unelte pentru
prelucrarea metalului: lingură de turnat metal1.
3. Punctul "Zăsloane", pe Valea Camenita, ceramică dacică alături de ceramică romană tîrzie2 •
II. 1-2. Săpături arheologice efectuate de Muzeul Reşita 1967-1970,
1973--1974; 3. Cercetări de teren.
III. Bibliografie: 1. N.Gudea, Cornea. Aşezări din epoca romană şi romană tîrzie,
Reşiţa,

1977.
2. E.Iaroslavschi, Gh.Lazarovici,ActaMN, XV, 1978, p. 257.

49: GOTLOB {corn. Lovrin, jud. Timiş)
I. In colectia Muzeului Banatului se păstrează două vase cenuşii, lucrate la
roată, secolul IV, descoperite fortuit în anul 1966.
II. Aşezare rurală, secolele III-IV.
III. Bibli_ografie: A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 24.
50. G.RADINARI Gud. Caraş-Severin)
I. 1. Intre Greoni şi Grădinari, în lunca Caraşului apar urmele unei aşezări
antice, cu locuinţe de suprafaţă şi un semibordei. Ceramică cenuşie în cantitate
mare databilă în secolele 1II-IV 1•
2. În jurul vechii mînăstiri pe valea Bargeşului - ceramică gălbuie şi cenuşie, datiibtlă în secolele III-IV2•
3. In punctul "Gîrboace sau Sălişte" au apărut urmele unei întinse aşezări
daco-romane din care s-au cercetat pînă acum două locuinţe de suprafaţă (cu dimensiunile de 3,25 x 2,20 m, 3 x 2,10 m). Ceramică recuperată este de bună factură de culoare roşie-cărămizie şi cenuşie lucrată la roată. De asemenea au fost
dezvelite cuptoare de ars ceramică 3 •
II. 1. Cercetări efectuate de D.Protase (Universitatea Cluj, încă inedite).
2. Cercetări de teren.
3. Săpături arheologice de salvare efectuate de O.Bozu (Muzeul Reşiţa).
III. Bibliografie: 1. E.Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, ActaMN, XV, 1978, p. 257.
2. Idem, ActaMN, XVI, 1979, p. 444.
3. O.Bozu, Cercetări ar/teologice de la Grădinari, comunicare prezentată la SimJ'OZionul dedicat î~plinirii a 2500 a ani de la primele lupte pentru neatîmare ale
dacilor - mai 1986 Timişoara.
51. GREONI (corn. Grădinari, jud. Caraş-Severin)
I. 1. "Valea Budoviţa", afluent al Lişavej - în jurul unor tumuli aplatizaţi
ceramică cenuşie romană de secolul IV e.n. In anul 1964 s-a efectuat un sondaj
dezvelindu-se o locuinţă şi mai multe fragmente ceramice cenuşii.
II. Cercetări arheologice efectuate de Muzeul din Reşiţa. Aşezare de secolul
III-IV.
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III. Bibliografie: E.Iaroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XVI, 1979, p. 452.
52. HERNEACOVA (corn. Recaş, jud. Timiş)
I. La 250 m nord-vest de punctul "Izvorul Rece", după defrişarea unei porţi
uni de pădure, la 0,40--0,50 m a fost identificată o întinsa aşezare cu urme ae locuinfe, fraSillente d.e ceramică roşie şi cenuşie, lucrată la roată, databile în
seco ele III-IV e.n. In colecţia MuzeuJui Banatului se P.ăstrează două pietre de
rişniţă provenind din această aşezare. Intinderea aşezăni 660 x 600 m.
li. Cercetări de teren 1974-A.Bejan.
III. Bibliografie: A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 22.
53. HODONI (corn. Satchinez, jud. Timiş)
I. Punctul "Pustă". Cercetări arheologice sistematice din anul 1979, s-au descoperit două nivele de locuire, unul din epoca bronzului, celălalt databil în secolele III-IV.
Din aşezarea de secolele III-IV s-au degajat pînă în prezent: 11 locuinţe, 16
gropi de provizii, 7 gropi menajere, 5 cuptoare exterioare locuinţelor.
I. Locuinţe
1. Bordei. Patrulater,- distrus pe latura estică de şanţul excavat de ferma Hodoni, în anul 1976 (Dimensiuni: L = 4,20 m; 1. păstrată= 2 m). Avea două încă
peri de 2 m lun&îme, despărţite printr-un perete de pămînt cruţat de 0,20 - 0,25
m. Fundul locuinţei la 1,50 de fa nivelul actual de călcare. In a doua încăpere,
resturile unui cuptor menajer, plasat spre colţul de sud-vest, cu vatra de formă
ovală avînd axele de 1,20 x 1 m. Intrarea pe latura de vest, lată de 1,20 m.
2. Bordei, identic probabil tipologic cu precedentul (L = 4 m). Parţial distrus.
Locuinţa avea tot două încăperi.
•
3. Bordei cu două faze de folosire. In prima fază avea forma trapezoidală
(aproape ovală datorită colţurilor puternic rotunjite). Pe latura estică vatra, scobită în p~rete şi adîncită în pămînt cu axele de 1,70 x 1,50 m (Dimensiuni: 3,20 x
2,50 m). In a doua fază, în jurul vetrei bordeiul se lungeşte şi se îngustează, că
pătînd forma patrulateră cu laturile de 3,60 x 2 m. Prima fază are fundul locuinţei la 1,50-1,60 m, iar a doua la 1,30-14,0 m.
2. Semibordei de formă dreptunghiulară (Dimensiuni= 3,50 x 3,50 m). Vatra
distrusă din vechime, în coltul de sud-est.
5. Locuinţă de suprafaţă al'are la adîncimea de 0,30 - 0,40 m de la nivelul actual. Distrusă de lucrările agncole (Dimensiuni = 6 x 4 m), de formă dreptunghiulară yrobabil cu două încăperi. Nu au fost observate urme de cuptor sau de
vatra.

6. Bordei distrus parţial de şanţul de irigaţie din 1976 (Dimensiuni = 4,60 x 3
m). Dreptunghiular, cu colţurile rotunjite. Urme de vatră distruse pe latura vestică.

7. Bordei dreptunghiular, suprapus peste o locuinţă din epoca bronzului
(Dimensiuni= 3,80 x 2,90 m).
8. Bordei dreptunghiular, cu colţurile rotunjite (Dimensiuni = 3,80 x 2,60 m).
9. Bordei distrus parţial de şanţul de irisaţie. Dreptunghiular (Dimensiuni=
3,70 x 1,10 - păstrată m. Locuinţa despărţită de un perete median din părnînt
cruţat. Vatra se afla probabil pe latura de vest.
10. Semibordei, suprapus peste o S!_oapă de provizii din epoca bronzului.
Dreptunghiular, cu co1ţurile rotunjite (LJirnensiuni = 2,40 x 1,50 m). Fără vatră
de foc. Se caracterizează prin numeroase bucăţi de zgură aflate în umplutura sa.
Probabil a fost o clădire anexă (depozit a unui atelier metalurgic aflat undeva în
aprofiere). Adîncimea gropii locuinţei: 0,90- 1 m.
1. Bordei degajat parţial, doar colţul de nord-est, restul fiind distrus de excavaţii. Identic tipolo~c cu precedentele.
II. Gropi de provizii
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1. Cilindrică, cu pereţii drepţi, gura ovală (axe 2,20 x 1,80 m), adîncime 1,40
m de la nivelul actual (stratul â.e <;_Ultură în aşezare se termină la adîncimea de
0,70 - 0,80 m de la nivelul actual. Imprejur, urmele a 12 pari pe care se sprijinea
acoperişul ·(gropi mici de pari s-au gasit aproape în toate gropile de provizii de
la Hodoni).
2. Circulară (Diametrul = 1,50 m), adîncimea de 1,20 m.
3. Cilindrică (Diametrul = 1, 10 m), adîncime 1,20 m.
4. Identică cu erecedenta.
5. Circulară (Diametrul = 1,50 m), adîncime 1,60 m.
6. Circulară în partea superioară, spre fund se bombează formînd o cavitate
cu pereţii bombaţi. Pe fund gropi de pari înfipţi orizontal, sugerînd prezenţa
unui grătar de lemn. Adîncime 1,80 m (Diametrul = 2 m, diametrul fundului 3
m),

A

7. Formă de clopot, gura patrulateră, cu colturi rotunjite. Adîncime 2 m. 1n
umplutura pe fundul gropii s-au observat urmele unui schelet lemnos asemănă
tor unei etaJere.
8. Cilindrică, circulară, (Diametrul = 2,50 m), adîncime 1,40 m.
9. Identică cu_Erecedenta
10. Circulară (Uiametrul = 1,40 m la gură, concavă asemănătoare unui butoi
diametrul maxim 1,70 m). Adîncime 2,50 m.
11. Circulară, concavă, cu diametrul maxim spre fund. Diametrul gurii =
1,20 m, diametrul fundului 1,70 m. Adîncime 2,15 m. Din inventar o monetă
fragmentară de bronz de la Traianus Dacius.
12. Identică tipologic cu nr. 10 (Diametrul = 1,60 m)
,
13: Formă de clopot (Diametrul = 1,80 m, diametrul gurii = 1 m). In inventar,
un fragment de fibulă corodată, databilă în secolul III e.n.
14. Circulară, tronconică în profil, pereţii oblici, lărgindu-se de la gură spre
fund. Adîncime 2,40 m (Diametrul = 1,40 - 2,20 m). La fundul gropii o laviţă de
pămînt cruţat. L = 0,90 m, 1 =0,80 m, î =0,40 m.
15. Formă ovală, tronconică în secţiune, cu pereţii uşor bombaţi. Axele gurii:
170 x 1,50 m. Adîncime 1,80 m.
16. Formă tronconică, circulară în diametru (Diametrul = 1,50 m, diametrul
fundului = 2,40 m). Adîncime 2,20 m.
III. Gropi menajere:
7 gropi de mici dimensiuni, circulare, ovale cu diametrul în medie de 1,50 m
sau 1(1,5) x 2(1,5) m, de mică adîncime şi cu fundul puternic albiat, coborînd, în
punctul maxim, pînă la cel mult 1 m adîncime. Umplutura constă din fragmente
ceramice mărunte (majoritatea atipice) şi oase de animale fragmentare, cenuşă
uneori.
IV. Cuptoare şi vetre
1. Cuptor de ars ceramică. Se păstrează doar camera de foc, grătarul complet
distrus, de formă rotundă (Diametrul = 1,70 m). Gura de alimentare lungă de 1
m.
2. Cuptor menajer de copt pîine. Formă patrulateră, trapezoidală coborînd pe
axa longitudinală. Lungimea păstrată = 1 m.
3. Cuptor menajer aflat în interiorul locuinţei 1.
4. Vatră ovală de mari dimensiuni, supraînălţată, cu axele de 2,20 x 2 m aparţinînd probabil unui cuptor exterior locuinţei.
5. Vatră circulară (Diametrul = 2 m) de acelaşi tip.
Materialul arheologic predominant recuperat este cel ceramic la care se adaugă oase de animale şi cîteva obiecte mărunte din bronz. Nu s-au găsit obiecte
sau unelte din fier. Ceramica este de două categorii: lucrată la roată şi lucrată cu
mina. Ceramica lucrată cu mina, în cantitate mai redusă, este din pastă grosieră
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cenuşiu-cărămizie aparţinînd unor vase de tipul oalei~borcan de dimensiuni mici şi mijlocii. Ceramica lucrată la roată prezintă două variante: aspră la pipăit, cu
o cantitate de nisip mai mare în compoziţie, în majoritatea ei cenuşie aparţinînd
unor chipuri de mici dimensiuni, oare şi strachini şi, ceramica mai fină de tradiţie romană predominant cenuşie dar şi roşie provenind de la vase de dimensiuni
mai mari.
II. Aşezare daco-romană, databilă în a doua jumătate a secolului III-începutul secolului IV.
III. Bi~liografie: A. Bejan, AnB, I, 1981, p. 22-23; idem, Banatica, VI, 1981, p.
153-171; idem. StlstB, IX, 1983, p. 13-23.
54. IAM (corn. Berlişte, jud. Caraş-Severin)
I. Punctul "Prigor" înspre Milcoveni şi spre sud de gară, apare ceramică cenuşie, lucrată la roată, databilă în secolele III-IV e.n.
II. Cercetări de teren. Aşezare daco-romană, secolele III-IV.
III. Bibliografie: E.Iaroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XVI, 1979, p. 460.
55. IAZ (corn. Obreja, jud. Caraş-Severin)
I. În anul 1982, în apropierea satului Iaz a fost cercetat un edificiu de tip villa
rustica, care prin structura sa se apropie de tipul de fermă agricolă. Inventarul
arheologic este sărac. Datare pe bază de manete în prima jumătate a secolului III
e.n.
II. Cercetări arheologice efectuate de P. Rogozea (Muzeul Caransebeş).
III. Bibliografie: P.Rogozea, Raport prezentat 1a Sesiunea anuală de Rapoarte, Ploieşti, 1983.
_
56. IECEA MICA (corn. Cărpiniş, jud. Timiş)
I. La ieşirea înspre est de sat, la 500 m de ultima casă, în stînga, se întinde o
mare aşezare daco-romană. Pe teren se observă urme de locuinţe cu multe fragmente ceramice. În primul rînd, se remarcă ceramica lucrată cu mîna, nu prea fină în compoziţie, decorată cu brîu alveolari fragmente ceramice cenuşii, lucrate la
roată (ca tipuri de vase: oale de provizii, strachini etc.); fragmente ceramice roşii,
dintr-o pastă roşie (îndeosebi oale şi urcioare) şi un singur mic fragment de terra
sigillata,:
2. In punctul Raspas, pe un promontoriu uşor înălţat faţă de restul terenului, promontoriu avîna un diametru de circa 250 m, au apărut urmele unor locuinţe, alături de fragmente ceramice cenuşii din secolele III-IV, lucrate cu roata
şi mai rar cu mina, dintr-o pastă fină, roşie. Un fragment de fibulă din fier databilă în a doua jumătate a secolului II - prima jumătate a secolului III.
II. Cercetări de teren, încă inedite D.Benea. Aşezări secolele II-IV.
57,: ILIDIA (corn. Ciclova Română, jud. Caraş-Severin)
I. In punctele "Dealul Armenilor" şi "Moara Gherghinii" s-au identificat urmele a fiouă aşezări daco-romane, secolele III-IV.
2. In anul 1977 a fost cercetat un bordei cu un bogat material ceramic datat
cu două manete de secolul IV e.n. descoperite în interior.
II. 1. Cercetări de teren; 2. Cercetări arheologice efectuate de I. Uzum, D.Ţeicu, încă inedite.
III. Bibliqgrafie: E.Iaroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XV, 1978, p. 257.
58, /ABAR (jud. Timiş)
I. In vatra satului s-au făcut cercetări arheologice de către I. Stratan descoperindu-se urmele unei întinse aşezări rurale cu locuinţe avînd ca inventai:. ală
turi de ceramică cenuşie fină, lucrată la roată, o cantitate mare de zgură. Intre
piesele interesante se remarcă şi o pintaderă paleocreştină de secolul IV e.n. Materialul se păstrează în Muzeul din Lugoj.
II. Cercetări arheologice efectuate de Muzeul din Lugoj, inedite.
59. JAMUL MARE (jud. Timiş)
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I. l. În "Şanţul Roman" în 1882 s-au descoperit mai multe piese arheologice,
între care şi o inscripţie referitoare la legiunea a IIII-a Flavia fehx.
2. Monete romane tîrzii de la Claudius II Goticul pînă la Constans.
II. Aşezare antică secolele II-IV (?).
III. Bibliografie: Milleker, III, P.· 266; D.Protase, Problema continuităţii în Dacia
în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 174.
60. JEBEL Qud. Timiş)
I. l. "Fabnca de cărămidă", în anul 1863 s-au descoperit mai multe vase
într-un cimitir de inhumaţie avînd unul sau două vase depuse da ofrandă în fiecare mormînt. Cîteva din aceste vase se păstrează în Muzeul Banatului (nr.inv.
5528-5532).
2. Punctul "Ţarigum" s-ar fi descoperit fragmente ceramice cenuşii de secolele III-IV, monete.
II Cercetări de teren (informaţie N.Săcară). Aşezare rurală secolele III-IV
(?).

61. Jl)PA (TIBISCUM) (oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin)
I. l. In anul 1967 a fost descoperit un depozit de unelte agricole în apropierea zidului de incintă de est al castrului mare format din: 1 orăzdar de plug, 3
sape, 1.săpăligă-tîmăcop 1 .
.
2. Jn pivniţa Clădirii VIII a fost descoperită o seceră din fier.
3. In anul 1877 s-a descoperit la porta pretoria a castrului mare un brăzdar de

secţiune

piu~-- În anul 1979, un cosor de vie descoperit într-o
în afara castrului3.
5. Brăzdar de plug, fragment de cosor, descoperite în anii 1981-1982, încă
inedite.
6. În _pivniţa Clădirii VIII din vicus, recipiente din lemn în care s-au descoperit semmţe de cereale.
7. Prezenţa masivă în majoritatea edificiilor civile a unor fragmente de rîş
niţă, mortaria, sugerează activitatea cotidiană desfăşurată pentru prelucrarea
unor/1,;oduse agricole.·
. Intinderea pe ambele maluri ale rîului Tibiscum a aşezării rurale şi mai
apoi a celei urbane într-o zonă propice agriculturii, brăzdată de o reţea de afluenţi ai rîului au oferit condiţii pnelmce practicării agriculturii.
9. O inscripţie votivă dedicată lui Mithras pentru sănătatea lui P.Aelius Marius, cunoscut m tracia ca arendaş imperial (conductor) al păşunilor şi salinelor,
de către un sclav Hermandio, constituie o mărturie preţioasă a organizării păşu
nilor în această zonă 4 • P.Aelius Marius a_pare amintit şi de alte două inscripţii de
la Micia5 şi Domneşti Oud. Bistriţa-Năsaud) 6 avînd calitatea de conductor pascui
et salinarum.
Alte mărturii epigrafice referitoare la agricultura antică în zona Tibiscum
nu se cunosc.
II. Cercetări arheologice efectuate de Muzeul Banatului şi Muzeul din Caransebeş. Aşezare antică urbană cu villae rusticae, aşezare autohtonă secolele IIIII existentă în preajma aşezării mari urbane, continuitatea materială şi spirituală
a aşezării urbane în secolele III-IV este documentată prin activitatea unor ateliere meşteŞ.ugăreş~i şi o orientare mai pronunţată spre agricultură.
III. Bibliografie: 1. M.Moga, D.Benea, StComC, li, 1977, p. 321-329.
2. C.M.Tătulea, Oltenia, lV, haiva, 1982, p. 81.
3. M.Moga, D.Benea, op.cit.
4. IDR, III, 1, 145: SIMN/ pro salute / P.Ael.Mari/Hermandio/act.Turran./Dil.v.s.l.m./.
5. CIL, III, 1363.
6. ArhMold, IV, 1966, p. 175 sq.
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62. KUVJN (Iugoslavia)
I. 1. Urme de fortificaţie romană pe malul Dunării. Cărămizi cu ştampila
leg. VII Claudia1•
2. Descoperiri de monumente romane, geme, ceramică romană şi cenuşia
romană tîrzie, secolele II-IV e.n.
3. Localnicul Anton Schmick a descoeerit în brăzdar de plug din fier (î=32
cm). Tot aici şi un opaiţ cu ştampila CURA.TI2•
II. Descoperiri fortuite. Aşezare romană secolele II-IV.
III. Bibliografie: 1. IDR, III, 1, p. 30.
2. MilJeker, II, p. 39-41; Berkeszi, p. 25.
63, LAPUŞNJC (corn. Bara, jud. Timiş)
I. In anul 1868 s-a descoperit un tezaur de momente republicane romane, o
parte a tezaurului s-a pierdut. In Muzeul Banatului se păstrează mai multe
exemplare databile din epoca republicană (Aemilia, Barbatia, Caecilia, Roscia,
Rubria, Rufia, Turla, Iulius Caesar, Augustus (3 bucăţi), Hadrianus (2 bucăţi),
ceea ce constituie o dovadă a realizării unui nucleu înaintea cuceririi romane (în
prima jumătate a secolului I e.n.) şi apoi în timpul provinciei. Tezaurul a aparţi
nut probabil unui autohton.
II. Aşezare antică secolele II-III (?).
III. Bibliografie: Berkeszi, p. 26; D.Protase, Autohtonii în Dacia (1), Bucureşti,
1980, p. 17v6.
64„ LAPUŞNJCEL (jud. Caraş-Severin)
I. In punctul "Cetate:' o construcţie romană cu dimensiunile de 60 x 60 m de
formă dreptunghiulară. In apropiere o mică construcţie termală. Autorul săpă
turilor nu opinează pentru o vilfa rustica, ci mai degrabă pentru o mică fortificaţie. Inventarul descoperit pînă acum este sărac, doar conducte de canalizare,
ceea ce nu constituie un argument pentru această atribuire.
II. Cercetări sistematice Muzeul Reşiţa. Datare: secolul II-prima jumătate a
secolului III.
III. Bibliografie: O.Bozu, Banatica, V, p. 187-200; M.Moga, N.Gudea, Tibiscus, IV, 1975, p. 136.
65„ LENAUHEIM (jud. Timiş)
I. In anul 1960 au intrat în patrimoniul Muzeului Banatului opt vase lucrate
dintr-o pastă fină cenuşie lucrată la roată (5 strachini, o oală de provizii şi două
oale cu două torţi) date în secolele III-IV. Informaţii asupra contextului descoperirii nu se cunosc.
II. Aşezare rurală secolele III-IV
111. Bibliografie: 1. A.Bejan, Banatica, II, 1973, p. 131-137.
66„ LIEB[ING (jud. Timiş)
I. In stînga drumului care duce spre Cerna pe o terasă înaltă ce coboară spre
Tofaia a fost identificată o aşezare întinsă cu multe fragmente ceramice cenuşii
lucrate la roată. Ca tipuri de vase se remarcă oalele de capacitate medie şi castroane cu buza profilată (A 8).
II. Cercetări de teren. Aşezare daco-romană secolele III-IV.
III Cercetări efectuate în 1986 pentru I.E.E.L.I.F. Timiş, proiectul Şipet-Folea
Cerna.
67. LIPOVA (jud. Arad)
I. Aşezare romană rurală în care au apărut manete romane, o stelă funerară
fragmentară.

III. Bibliografie: TIR, L 34, p. 74.
68. MEHADIA (jud. Caraş-Severin)
I. 1. In punctul "Zidina" au fost cercetate castrul şi thremele romane. Intre
riul Belareca şi actuala şosea naţională (E 94) se întinde aşezarea civilă pe o lungiA
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me de circa 1000 m. Pe întreaga suprafaţă apar fragmente de cărămizi, ceramică
fraşmentară, urme romane de construcţii. Cimitirul antic se afla spre est de castru.
2. Cu ocazia cercetărilor efectuate în castru în anii 1942-1949 s-a descoperit
o ceaşcă dacică 2 •
3. Manetele descoperite în castrul de la Mehadia cuprind o paletă cronologică largă în secolele II-IV3•
4. Localitate identificată cu anticul Praetorium.
II. Cercetări sistematice în anii 1942-1949. Aşezare rurală secolele II-IV.
III. Bibliografie: 1. N. Gudea, Tibiscus, IV, 1975, p. 122.
2. M. Macrea, SCIV, II, 1, p. 293, nota 9.
3. N. Gudea, SCIVA, 26, 1975, p. 147-151; E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan,
Trei tezaure, romane de secolul IV din Banat, Lugoj, 1974, p. 72. nr. 25.
69. MERCINA (corn. Vărădia, jud. Caraş-Severin)
I. Pe terasele deasupra luncii Caraşului, în stînga drumului spre Greoni, ceramică dacică şi cenuşie lucrată la roată.
II. Cercetări de teren. Aşezare daco-romană rurală(?).
III. Bibliografie-. E.laroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XVI, 1979, p. 454.
70. A;J.ILCOVENI 0ud. Caraş-Severin)
I. 1. In punctele "Grădinile din deal", "Pri.slana", "Moara din vale" au apă
rut fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată.
II. Cercetări de teren. Aşezări daco-romane, secolul III-IV e.n.
III. Bibliografie-. E.Iaroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XVI, 1979, p. 450,
idem, ActaMN, XV, 1978, P~ 256.
71. MOLDOVA-NOUĂ (jud. Caraş-Severin)
I. 1. Descoperiri mai vecni de inscripţii, ştampile romane ale: coh. III Delm.,
N(umerus) G(ermanorum) R... 1•
2. Pe drumul spre Măceşti, la poalele dealurilor s-a descoperit pe o arie destul de i;.estrînsă cer<J.mică cenuşie lucrată la roată.
3. ln punctul "ln vii" -fragmente ceramice, fragmente de ţigle, cărămizi de
secolele III-IV 2•
,
4. Punctul "Sălişte" a fost cercetată parţial o necropolă antică datată în secolele 11-1113; s-au descoperit mai multe morminte: 8 de inhumaţie, 2 de incineraţie, databile în secolele li-III pe baza inventarului.
5. Punctul "Vinograd" la sud-est pe malul Dunării spre Pescari: au fost dezvelite dou~ locuinţe de secolele III-IV. Un semibordei rectangular la adîncimea
de 0,80 m. In colţul de sud-est al locuinţei - vatra (1,80 x 1,10 m), avînd în preajmă o groapă menajeră. Inventar: ceramică lucrată la roată cenuşie fină (32% ), cenuşie zgrunţuroasă de tradiţie romană (17,6% ), roşie-cărămizie (4% ); piepten de
os bilateral; 4 fusaiole, o plăcuţă de bronz, 3 manete (1 - din 161, două puternic
corodate de secolul IV e.n.); cantitate mare de oase: mamifere mari (78% ), păsări
(1 %), peşte (0,6% ). Locuinţa de suprafaţă (2,50 x 2,20 m) cu colţurile rotunjite apare
la adîncimea de 0,55 m. Vatra mică (Diametrul= 0,50 m) a fost realizată din fragmente de cărămidă romană. O a doua vatră a fost dezvelită în afara locuinţei. Inventar: ceramică cenuşie fină, lucrată la roată (41 %), zgrunţuroasă cenuşie (21 %),
roşie (12%), glazurată (0,9%), un cuţit, 2 fusaiole, 2 gresii, o fibulă din fier, 2 sape, o seceră, topor, foarfecă, teslă, 3 manete: Traianus Dedus (1), Constantin II
(341-346)4.
6. La 500 m de această aşezare a fost recuperat un tezaur antic de secolul IV
e.n. format din 116 monete5•
7. Pe malul Dunării s-a descoperit o cană cenuşie lustruită cu caneluri avînd
în interior două fibule cu capete de ceapă, o bară de bronz cu vîrf ascuţit şi o fibulă cu picior întors pe dedesubt6 •
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II. 1-3, 7. descoperiri fortuite; 3-6 cercetări arheologice efectuate de Muzeul Reşiţa.
III. Bibliografie: 1. IDR, III, 1, p. 52r-55.
2. E.Iaroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XV, 1978.
3. O.Bozu, comunicare prezentată la Sesiunea În memoriam Constantini Daicoviciu, 1982.
4. Idem, Sesiunea In memoriam Constantini Daicoviciu.
5. D.Bălănescu, ActaMN, XIX, 1982, p. 380 sq.
6. Idem, p. 373--384.
72~ MOLDOVIŢA (jud. Caraş-Severin)
I. In colecţia Muzeului Banatului se păstrează trei vase cenuşii lucrate la
roată, descoperite fortuit cu mulţi ani în urmă: 2 căni, 1 urcior, databile în secolele III-IV e.n. (nr. inv. 1251, 1270, 1269).
II. Aşezare rurală daco-romană secolele III-IV e.n.
III. Bibliografie: A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 24.
73. OMOR Gud. Timiş)
I. 1. La ieşirea înspre nord a satului au apărut urmele unei aşezări rurale. Pe
malul rîului Bîrzava, m anul 1903 s-au observat urmele unei mici fortificaţii romane (40 x 90 m).
III. Bibliografice: Milleker, III, p. 234.
74. O~ŞOVA (jud. Mehedinţi)
I. 1. In colecţia Muzeului Banatului se păstrează provenind din colecţia
Pongrafz un brăzdar de plug din fier (rir.inv. 2400).
1.. In Muzeul Şcolar al Liceului din Orşova se păstrează mai multe unelte
din fier provenind din săpăturile efectuate într-o sene de descoperiri fortuite de
pe vatra anticului oraş.
3. Aşezare civilă Diema, ridicată la rangul de municipium de către Septimius
Severus a constituit prin poziţia sa o poartă de intrare în provincia nord-dunăre
ană. Cercetările arheologice întreprinse între anii 1964-f969 în vatra anticei aşe
zări au identificat mai multe edificii rămase în mare parte inedite. O singură villa
suburbana a fost dezvelită prin cercetările efectuate de V.Wollmann şi ea inedită.
Inventarul ei nu se cunoaşte. În cetatea romană tîrzie s-au descoperit mai multe
unelte din fier avînd diverse destinaţii: dalti, topoare etc. 1•
4. O aşezare romană rurală a fost identificată pe Valea Mala lingă satul Eşel
niţa (lingă Orşova). Urme de construcţie, ceramică. Aşezare dispărută în urma
construirii hidrocentralei de la Porţile de Fier.
5. /upai.nic (suburbie a Orşovei, jud. Mehedinţi) - pe malurile ogaşului Isnia o întinsă aşezare daco-romană databilă pe baza inventarului în sec. II-IV 2•
II. 1, 2, 4, 5 descoperiri fortuite. 3. Cercetări sistematice 1966-1968.
III. Bibliografie: 1. E.Bu(J·or, Atlasul complex "Porţile de Fier", Bucureşti, 1972, p.
196; O.Popescu, SCIV, XV II, 1967, 3, p. 537; SCIV, XX, 1969, 3, p. 499; SCIV, XXI,
1971, p. 519.
75. PALANKA Iugoslavia
I. În apropierea malului Dunării se constată urmele unor materiale de construcţie romane, statuete, opaiţe, fragmente ceramice. Se remarcă descoperirea a 5
rîşniţe din piatră, formate din cite două piese.
II. Descoperiri fortuite. Aşezare antică secolele II-IV.
III. Bibliografie: Milleker, II, p. 56.
76. PARŢA (corn. Şag, jud. Timiş)
I. 1. 1n colecţia Muzeului Banatului se păstrează dintr-o descoperire mai veche un vas lucrat dintr-o pastă cenuşie, lucrată la roată (nr. inv. 1259)1.
2. Punctul "Sarea Bara" au fost descoperite fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată databile în secolele III-IV.
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3. între Parţa şi Peciu Nou, km 17, au fost descoperite fragmente ceramice
cenuşii, zgură, fragmente de rîşniţă din tuf vulcanic (informaţie Gh.Lazarovici).
II. Cercetări de teren. Aşezări rurale secolele III-IV.

III. Bibliografie: 1. A. Bejan, AnB, I, 1981, p. 24.
77. PERIAM (jud. Timiş)
I. Din descoperiri fortuite se păstrează în Muzeul Banatului mai multe vase
şi fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată (nr. inv. 1246, 1287,. 1261, 1291).
Tot în Muzeul Banatului se păstrează o serie de descoperiri ceramice de pe vatra
satului, în două colecţii achiziţionate de muzeu în ultimii ani: col. Fuchs (Sînnicolau Mare) şi Schifmann (Periam).
II. Aşezări daco-romane secolele III-IV.
78. PESAC (jud. Timiş)
I. Aşezare daco-romană sesizată în vatra satului, databilă pe baza descoperirilor de ceramică cenuşie, lucrată la roată, secolele III-IV.
II. Cercetări de teren, informaţie Al.Rădulescu.
79. PESCARI (jud. Caraş-Severin)
I. 1. Aşezarea antică a fost identificată pe teren cu mulţi ani în urmă 1 •
2. Brăzdare de _plug menţionate în Repertoriul arheologic al Transilvaniei (ms.)
ca fiind descoperite m intravilanul localităţilor Pescari şi Moldova Veche2•
II. Aşezări rurale secolele II-IV.
III. Bibliografie: 1. TIR L 34. P. 49.
2. C.M. Tătulea, Oltenia, IV, Craiova, 1982, p. 75.
80. PETNIC (corn. Iablaniţa, jud. Caraş-Severin)
I. 1. Punctul "Var" în spatele cimitirului actual a fost descoperită o inscripţie
funera{ă.

2. ln punctul "Selişte" urme de cărămizi romane, ceramică provincială.
3. Carieră de piatră utilizată pentru castrul de la Mehadia.
II. Cercetări de teren. Aşezare rurală secolele II-III.
III. Bibliografie: 1. M. Moga, N. Gudea, Tibiscus, IV, 1975, p. 135--136.
2. OTS, p. 34.
PES(HfA (jud. Timiş)
I. 1. In anul 1960, cercetări de teren lingă livada IAS Giarmata au apărut
fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată, secolele III-IV.
2. La ieşirea din sat spre Lipova - urmele unei alte aşezări rurale, din care
s-au recuperat fragmente ceramice cenuşii din pastă fină, lucrate la roată, cit şi
din pastă aspră cu pietricele în compoziţie, lucrate la roată. Material inedit.
li. Cercetări de teren. Aşezări rurale secolele III-IV.
81. POIEJENA (jud. Caraş-Severin)
A
L 1. Castru roman aflat în apropierea Dunării. In imediata apropiere se întinde aşezarea civilă (vicus)
2. In anul 1970 în şanţul de pe latura de vest a castrului a apărut o ceaşcă
dacică databilă la mijlocul secolului III-prima jumătate a celui următor.
II. Cercetări arheologice Institutul ae Arheologie Cluj-Napoca şi Muzeul Banatului.
III. Bibliografie: N.Gudea, 1.Uzum, Banatica, II, 1973, p. 89; D.Protase, Autohtonii, p. 145--146.
82, PRIGOR (jud. Caraş-Severin)
I. In punctul "Odăii", în dreptul troiţei s-au descoperit fragmente ceramice
romane, monete, urme de ziduri, o inscripţie fragmentară, o cărămidă cu stampila LEAG IIII FF.
2. In muzeul şcolii ar fi existat mai multe piese, între care şi două monete de
la Iulian A postata şi Iustinianus.
II. Cercetări de teren. Aşezare rurală antică secolele II-III e.n.
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III. Bibliografie: M.Moga, N.Gudea, Tibiscus, IV, 1975, p. 138.
83„ RAMNA (jud. Caraş-Severin)
I. In punctul Beran în anul 1961 prof. M.Moga a efectuat ce:i;.cetări arheologice pentru dezvelirea parţială a unei construcţii romane rurale. Intr-o încăpere a
clăâirii (notată simbolic I) se observă două nivele de refacere a edificiului, în cea
de a doua încăpere - urme de încălzire cu hypocaust, din cărămizi mici de 20 x
20 cm, ce mentineau pardoseala încăperii; praefurnium - era amplasat la mijlocul peretelui clădirii. Inventarul locuinţei este aproape inexistent, cîteva fragmente ceramice, cuie din fier, un pilum.
Au fost identificate mai multe cuptoare de ars ceramică şi materiale de
construcţie.
II. Aşezare

de tip villa rustica, secolele II-III e.n. Datele sînt luate din jurnalul de şantier al prof. M.Moga, nu se mai păstrează nici un fel de date privind dimensiunile clădirii.
84. ~ECAŞ Gud. Timiş)
I. 1. In anul 1878 s-a descoperit un tezaur de manete de argint datînd din secolul III e.n., într-un şanţ de canalizare, cu un lănţişor de argint dacic cu pandative1.
2. În colecţia Muzeului Banatului se păstrează cu vas din ceramică cenuşie
databilă în secolele III-IV2•
II. Descoperiri fortuite., Aşezare daco-romană secolele III-IV.
III. Bibliografie: 1. ArchErt, s.v. XIII, p. 161.
2. A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 24.
'
85. R.EMETEA MARE Gud. Timiş)
I. 1. In hotarul satului au fost depistate cinci aşezări daco-romane din veacurile II-IV (punctele "Sălişte", "Morminţi", "Cetăţuia", la nord de sat, spre Ianova, şi la vest de stat, spre Ghiroda Nouă).
·
2. Tot pe teritoriul comunei, în hotarul satului Bazoşu Nou a fost descoperită o aşezare daco-romană din veacurile II-V e.n.
II. Cercetări de teren. Aşezări daco-romane secolele II-V.
III. Fl.Medeleţ, Remetea Mare, vatră de civilizaţie multimilenară, pliant expoziţie Remetea Mare, 1983.
86. R.UDARIA (azi Eftimie Murgu, jud. Caraş-Severin).
I. 1. In punctul "Comoara" la 200--300 m în linie dreaptă de şoseaua Prilipeţ-Eftimie Murgu, în dreptul celui de al doilea stilp de curent electric se constată urme de construcţii romane (materiale de construcţii, fragmente ceramice
roman~.
2. In punctul "La spînzurători", în anul 1895 s-au descoperit sarcofage romane (după o notiţă de pe Evangheliarul de Rîmnic 1724 din Biserica comunei
Prigore1•
3. Pe teritoriul satului s-au descoperit monete romane2•
II. Cercetări de teren. Aşezare romană secolele II-III.
III. Bibliografie: 1. O.Bozu, C.Secărin, Banatica, V, 1979, p. 556.
2. M.Moga, N.Gudea, Tibiscus, V, 1979, p. 138-139.
87. SACOŞU MARE (corn. Darova, jud. Timiş)
I. Punctul "Burău" se constată existenţa unei aşezări rurale deschise, cu mai
multe nivele de locuire. Locuirea daco-romană se caracterizează prin locuinţe
(semibordeie) avind ca inventar, ceramică lucrată la roată de factură provincială
romană ornamentală cu decor incizat, un cuţit din fier, fusaiole.
II. Cercetări arheologice efectuate de M.Moroz (Muzeul Lugoj).
88. Sfi TCHINEZ (jud. Timiş)
I. 1. In punctul "Pămîntul galben", în anul 1973, în urma unor lucrări de excavaţie, în ruptura malului s-au identificat 8 gropi (7 fiind gropi simple, puţin

144

DOINEA BENEA - ADRIAN BEJ AN

adîncite în pămînt 0,40---0,60 m - de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite sau ovale, cu puţine resturi ceramice în umplutură). A opta groapă este o
groapă de r.rovizh în formă de clopot cu pereţii puternici arşi. Dimensmni: diametrul gurii: 0,80Am, diametrul fundului 1,50 m, adîncime 2 m, (1,20 m sub stratul de cultură). In interior s-a descoperit o cantitate de cenuşă, dovedind o
îndelungată utilizare, alături de fragmente ceramice cenuşii şi roşii, lucrate la
roată executate dintr-o pastă fină. Totodată a apărut şi un mic fragment de amforă
romană 1 .

2. Lingă fosta baltă a comunei Satchinez - vestigii daco-romane (cercetări
de teren) ş1 fibulă romană de secolul IV e.n. găsită cu ocazia cercetărilor arheologice din anul 19792.
II. Cercetări de teren şi săpături arheologică. Aşezări daco-romane. .
III. Bibliografie: 1. A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 21-22; idem, StlstB, IX, 1983, pi.
V/a.
2. Al. Rădulescu, MCA, Tulcea, 1980, J?· 524,529.
89. SARA VALE (corn. Sînpetru Mare, Jud. Timiş)
I. Din cercetări mai vechi se păstrează în colecţia Muzeului Banatului, fără a
cunoaşte contextul exact al descoperirii lor, ceramică cenuşie lucrată la roată,
mărgele, seminţe de plante (nr. inv. 9364, 9366).
II. Cercetări de teren. Aşezare rurală secolele III-IV.
III. Bibliografie: D.Benea, StlstB, IX, 1983, p. 10.
90. SATU NOU (corn. Lovrin, jud. Timiş)
I. 1. Din descoperiri mai vechi fortuite se păstrează în Muzeul Banatului
mai multe fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată (nr.inv. 7888, 7900,
9371-9374)1•
2. La sud de localitatea Satu Nou pe teren se observă urmele unei aşezări
daco-romane, secolele III-IV (informaţie A.Rădulescu).
II. Aşezare daco-romană, secolele III-IV.
III. Bil?liografie: D.Benea, StlstB, IX, 1983, p. 10.
91~ SACALAZ ijud. Timiş)
I. Intre localităţile Timişoara-Săcălaz, la sud de calea ferată Timişoara Jimbolia, pe teren, se observă urmele unei aşezări evidenţiate prin fragmente ceramice romane tîrzii, caracteristice secolelor III-IV.
II. Cercetări de teren. Aşezare rurală secolele III-IV.
III. Bibliografie: Fl.Medeleţ, I.Bugi1an, Tibiscus, 3, 1974, p. 89.
92.: SICHE\/IŢA ijud. Caraş-Severin)
I. In punctul "Zasloane", fragmente ceramice cenuşii de secolul IV e.n.
II. Cercetări de teren. Aşezare rurală secolele III-IV (?)
III. B(bliografie: E.laroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XV, 1978, p. 256.
93. SINNICOLAU MARE (jud. Timiş)
I. 1. Fabrica de cărămidă Fuşajtar Ştefan - în anul 1947 urmele unui cimitir
roman, databil în secolul III.
2. "Cărămidăria veche" s-au descoperit fragmente ceramice romane şi partea suprrioară a unei rîşniţe.
3. In punctul "Selişte" între drumul care duce la Saravale şi un şanţ mare
numit "Vale" au fost efectuate cercetări într-un cimitir roman. S-au dezvelit 6
morminte de inhumaţie. Datarea lor nu se poate face cu exactitate.
4. Pe malul estic al vechiului curs al rîului Aranca se observă urmele unei
aşezări de secolele III-IV e.n. (informaţie Al.Rădulescu)1.
5. În colecUa Muzeului Banatului se păstrează mai multe vase databile în secolele III-IV (nr. inv. 6792, 7726, 7735, 7763, 7767, 4190, 6519, 6529, 6539, 6526,
4555)2.
II. Cercetări de teren.
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III. Aşezări rurale daco-romane secolele III-IV.
IV. Bibliografie: l. M.Moga, N.Gudea, Tibiscus, IV, 1975, p. 141-145).
2. A.Bejan, AnB, I, 1981, p. 24; D.Benea, StlstB, IX, 1983, p. 10.
94 SLATINA TIMIŞ (MASCLIANIŞ) (jud. Caraş-Severin)
I. În anul 1881 C.Torma a găsit în vatra satului urmele unei aşezări antice
întinse.
II. Cercetare de teren.
III. Aşezare antică, secolele II-III e.n.
IV. Bibliografie: Milleker, p. 63.
95. SURDUCU MARE (CENTUM PUTEA) Qud. Caraş-Severin)
I. Urmele unei fortificaţii romane la care se constată două nivele de locuire.
În apropiere se întinde aşezarea rurală.
II. Cercetări sistematice şi de teren.
III. Aşezare antică, secolele II-III.
IV. Bibliografie: O.Tudor, OTS, p. 1552.
96. $,.OŞDEA (corn. Măureni, jud. Caraş-Severin)
I. 1. ln punctul "Giuri-can" s-a descoperit un cuptor de redus minereu de fier1•
2. În punctele "La par", "Gomile", la "Odăi", "Între rîuri", "Valea Urieşu
lui" au fost descoperite urmele unor aşezări rurale daco-romane, unde au apărut
fragmente cerarruce cenuşii şi mari cantităţi de zgură2 •
II. 1. Sondaj 1962; 2. Cercetări de teren.
III. Aşezări rurale daco-romane, secolele III-IV.
IV. Bibliografie: 1. E.laroslavschi,ActaMN, XIII, 1976, p. 231-237.
2. E.laroslavschi, G.Lazarovici, ActnMN, XV, 1978, p. 257.
97. TEREGOVA (AD PANNONIOS) Qud. Caraş-Severin)
I. 1. Castru şi terme militare lingă care apar numeroase urme de construcţii
antice aparţinînd aşezării civile.
II. Sondaje arheologice.
III. Aşeza.re rurală secolele II-III.
IV. Bibliografie. N.Gudea, Banatica.
98. TIC\ÎANIUL MIC (corn. Ticvaniul Mare, jud. Caraş-Severin)
I. 1. Punctul "Gomile", o zonă întinsă în care apare ceramică cenuşie, lucrată la roiltă, secolul IV e.n.1.
2. Intre Ticvaniul Mic şi Greoni (200 m de gara Greoni) - ceramică de factură romană provincială 2 •

II. Cercetări de teren.
III. Aşezări rurale daco-romane, secolele II-IV.
IV. Bibliografie: 1. E.Iaroslavschi, G.Lazarovici, ActaMN, XVI, 1979, p. 454.
2. Idem, ActaMN, XV, 1978, p. 257.
99, TIMIŞOARA Qud. Timiş)
I. In anul 1854, în urma unei explozii la pulberăria situată între cartierele
Cetate şi Mehala, au ieşit la iveală cărămizj şi fragmente ceramice de factură romană, monete de la Probus şi Diocletian. In anul 1864 au fost găsite 11 monete
romane, _printre care: Hadrianus, Faustina Senior, Antoninus Pius, Annius Verus, Sephmius Geta, Publius Helvius Pertinax. Monctc romane postaurcliene gă
site cu diferite ocazii în anii 1842, 1843, 1874 şi 1903 (Constantinus I,
Constantjnus II, Iulianus Apostata etc.) 1•
I. 2. In vatra municipiului au fost descoperite fragmente de terra sigillata, ornamente cu motive zoomorfe, un compas din fier, fibule, zaruri, vîrfuri de lance2.
•
I. 3. "Cartier Mehala". În apropierea cantonului de cale ferată de pe linia Timişoara-Arad, pe un teren relativ plan s-au descoperit urme de locuire antică.
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Materialul ceramic recuperat constă mai ales din ceramică cenuşie lucrată la roată dintr-o pastă fină bine arsă; alături de această ceramică se află şi ceramica grosieră lucrată cu mîna sau la roată de culoare maronie-brună3 •
I. 4. "Mehala". Pe terenul agricol aparţinînd CAP Mehala se observă o uşoa
ră denivelare, pe care apar fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată, cu ornamente lustruite, tipice secolelor III-IV. Material asemănător a apărut şi în alte
două puncte din aceeaşi zonă~.
I. Punctul Gara Ronaf'. In faţa ~ării, peste liniile de cale ferată, au fost descoperite în anul 1982 pe o suprafaţă mtinsă de circa 500/200 m, fragmente provenind de Ia vase cenuşii lucrate Ia roată. Pe întreaga suprafaţă apar urme de
locuinţe, vetre (informaţie D.Benea).
•
I. 6. Punctul Cioreni" - lotul experimental al Institutului Agronomic. In
anul 1980 cu ocazia unor lucrări de asanare a unor mlaştini a fost identificată o
întinsă aşezare daco-romană. Cercetările arheologice întreprinse în anii 19811982 au permis dezvelirea de 5 locuinţe şi identificarea altora două, a unor gropi
de provizii, a unei fintini. Inventarul arheologic completează informaţiile referitoare la aşezare.
Locuinţele sînt bordeie sau semibordeie adîncite în pămînt. Ele apar la o
adîncime ce variază între 0,80 - 0,50 m. Bordeiele au o formă rectangulară sau
pătrată cu colţurile rotunjită. Dimensiunile lor variază între: 4,50 - 2,50 m (de
exemplu: I = 3,30 x 2,50 m; II = 4,20 x 3 m; III = 4 x 3,75 m; IV = 2,75 x 2,50 m; V =
4,50 X 4 m).
De obicei, bordeiele mai păstrează urmele de pari între care se ridică peretele de nuiele şi lipit apoi, cu chirpici amestecat cu pleavă. La unele bordeie (III,
IV) se păstrează şi amprentele unui stîlp central ce susţinea acoperişul realizat
prob,ilbil din stuf (avînd în vedere existenta mlaştinilor din apropiere).
ln genere, locuinţele de la Cioreni sînt lipsite de vetre de foc, doar în două
locuinţe (I, II) s-au putut observa urmele unor vetre săpate mult în peretele vestic al încăperii. Vetrele trebuie să fi existat în imediata apropiere a bordeiului.
Ele n_u au fost surprinse în cursul sondajelor efectuate de noi.
In apropierea bordeiului III la circa 3 m spre nord a foşt dezvelită o groapă
menajeră (adîncă de 0,60 m de la nivelul actual al solului). Intr-o singură.secţiu
ne a fost dezvelită o groapă de provizii cu pereţii lutuiţi cu grijă şi arşi. In interiorul s-au descoperit citeva fragmente de chip mare cenuşiu, alături de
ceral]lica lucrată cu mina.
In apropiere de locuinţa bordei V a fost dezvelită o fintînă cu un diametru
de 1,65 m (adîncimea ei începea la 0,45 m de la nivelul actual al solului). Pereţii
cilindrici de lut ai fintînii prezintă o duritate pînă la adîncimea de 0,80 m, care în
continuare nu se mai observă, pereţii fiind îmbibaţi cu apă, nivelul pînzei freatice fiind foarte ridicat. Fîntîna, abandonată încă din antichitate, nu a pqtut fi cercetată decît pînă Ia adîncimea de 2,50 m, datorită infiltraţiilor de apă. In nivelul
superior s-au descoperit fragmente de chirpici, alături de ceramica cenuşie fină
lucrată la roată şi dacică lucrată cu mîna (fragmente de oale-borcan), zgură metaliferă, un mic creuzet din ceramică, un cuţit din fier, cîteva mărgele din sticlă.
Inventarul arheologic descoperit în aşezarea de la Cioreni-Timişoara este relativ sdrac, cu11sLd. i11 1m1juriLaLt! ui11 ct!ramică, cu o paletă diversă de forme. Ceramica se împarte în două categorii: lucrată la roată şi cu mina, la care se adaugă şi
fragmentefe de terra sigillata cu o a treia categorie, neconcludent reprezentată.
Ceramica lucrată cu mîna este reprezentată printr-o pastă grosolană, arsă pînă la
negru, friabilă, dar şi prin fragmente de cufoare maronie, cu o pastă mai densă.
Formele de vase obişnuite sînt: oala-borcan, căţuia, strecurătoarea.
Ceramica cenuşie, lucrată dintr-o pastă densă, cu mică în compoziţie, la roaII
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tă. Formele tipice sînt chipurile de mari dimensiuni, strachinile formează categoria cea mai numeroasă; oalele de dimensiuni medii, căniţele.
Ceramica roşie romană este lucrată dintr-o pastă fină, cu puţin degresant, la
roată. Formele tipice sînt urcioarele, strachinile caracteristice secolelor II-III e.n.
Statistic: ceramica autohtonă lucrată cu mina reprezintă: 61 % din întregul inventar ceramic, cea cenuşie 36%, ceramica roşie 3% (nu s-au inclus cele patru
fragmente de terra sigillata ce constituie o cantitate infimă).
Inventarul metalic constă dintr-o fibulă cu picior întors pe dedesupt, tipică
pentru sfirşitul secolului II-începutul celui următor şi un mic cuţit din fier.
Mărgelele descoperite se împart astfel: 1 de lut, 7 de sticlă, 1 de chihlimbar, 1
de cameol. Piesele de sticlă şi carneol pot să provină din atelierul de sticlă de la
Tibiscum.
Aşezarea de la Cioreni-Timişoara se află pe un promontoriu mai ridicat înconjurat de mlaştini, care de fapt protejau aşezarea împotriva unor eventuale
pencole externe, oferind condiţii pnelnice procurării celor necesare traiului prin
creşterea vitelor, vînat, pescuit, dovadă materialul osteologic descoperit.
II. 1-2 urme de aşezări din perioada romană.
3-5 aşezări rurale daco-romane, secolele III-IV e.n.
6. aşezare rurală daco-romană, secolele II-IV e.n.
III. 1-2 descoperiri întîmplătoare; 3-5 cercetări de teren; 6- sondaje arheologice 1980, săpături sistematice 1981-1982 (Muzeul Banatului).
IV. Bibliografie: 1. Milleker, p. 67.
2. Timişoara 700 (Pasjni din trecut şi azi), Timişoara 1969, p. 33-35;
3. Fl.Medeleţ, I.Bugilan, Tibiscus, 3, 1975, p. 82
4. Idem, p. 83-87.
5. D.Benea, A.Bejan, M.Mare, StlstB, 1986.
100. TOMNATIC Gud. Timiş)
I. 1. Punctul "Cărămidărie" - aşezare daco-romană cu locuinţe-semiborde
ie datate cu ceramică cenuşie din secolele III-IV e.n.
2. La 800 m sud de sat se pot observa urmele unui cimitir databil în veacurile III-IV e.n.
3. Fabrica de cărămizi - cîteva piese lucrate la roată se păstrează în colecţia
Muzeului Banatului (nr. inv. 7884-7887, 7963), alături de cîteva podoabe 1•
II. Cercetări de teren.
III. Aşezări rurale daco-romane, secolele III-IV e.n.
IV. Bibliografie: D.Benea, StlstB, IX, 1983, p- 10.
101. J.]LIUC (corn. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş)
I. 1. In colecţia Muzeului Banatului se păstrează provenind din descoperiri
mai vechi ceramică, lucrată la roată, secolele III-IV (strachini-castroane) (nr.inv.
966,968, 1257)1.
III. A~e~are r:i,irală d~co-romană, secolele III-IV (?).
IV. B1blwgra{ie: A.BeJan, AnB, I, 1981, p. 24.
102. VALEA MARE (corn. Pîrliug, jud. Caraş-Severin)
I. Urme de spălare a nisipului aunfer.
III. Aşezare antică secolele II-III e.n.
IV. Bibljografie: Milleker, p. 67.
103. VARADIA (ARCIDAVA) Gud. Caraş-Severin)
I. 1. Pe dealul "Chilii" au fost identificate urmele unei aşezări dacice cu
morminte de incineraţie. În locul numit "Rovina" apar urmele unei aşezări civile
ce s-a format în preajma castrului undi! s-au descoperit întîmplător fragmente
ceramice romane, manete), fibule etc. Intinderea aşezării nu se poate preciza.
Manete databile în secolele II-III e.n. Au fost deistate şi fragmente ceramice ce-
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nuşii

lucrate la

roată

din secolele III-IV e.n. pe

şoseaua

spre localitatea

Grădi

nari.
2. Punctul "Dîmbul Odăii" în stînga castrului - fragmente ceramice cenuşii
din secolele III-IV.
II. 1-2 Cercetări de teren.
III. Aşezări databile în secolele II-IV.
IV Bibliografie: D.Protase, Autohtonii, p. 149; E.laroslavschi, Gh.Lazarovici,
ActaMN, XVI~ 1979, p. 453---454.
104. VRANIUŢ (cam. Riicăjdia, jud. Caraş-Severin)
I. 1. Punctele: "Cuibul Stîrcului", Ogoară, "Rovine", "Livezi", "Cărămidă
rie" - fragmente ceramice lucrate la roată de secolele III-IV.
2. Mormînt de incineraţie în urmă cu capac, oase de copil de doi ani (informaţie O.Bozu).
II. Cercetări de teren.
III. Aşezări daco-romane, secolele III-IV (?).
IV. Bibliografie: E.laroslavschi, Gh.Lazarovici, ActaMN, XV, 1978, p. 256;
idem, ActaMN, XVI, 1979, p. 457.
105. VRSAC (Iugoslavia).
I. 1. Pe teritoriu1 oraşului sînt atestate mai multe puncte în care sînt cunoscute o serie de descqperiri antice romane, ca şi o serie ele aşezări rurale datate în
secolele II-IV e.n. fn diferite puncte: Dvorişte Eparhijie Banata, Parcul orăşe
nesc etc. sînt cunoscute descoperiri de unelte agricole romane, vetre, chiar şi un
atelier de olărie databil în secolul IV. e.n.
1. Parcul orăşenesc, două stele funerare (CIL, III, 6273, 6274), urme de construcţii romane, materiale de construcţie, fragmente de monumente din marmoră
(capiteluri).
2. In anul 1890, în dref.tul "casei lui Georgevici" s-a descoperit o rişnită formată din două părţi; la fe, în anul 1892 în punctul Postblinge, un fragment de
rîşniţă .•
3. In anul 1888 în punctul Ludos - două rişnite bine conservate, alături de
monete de argint datate între 69-192 e.n.
4. În anul 1895 la construcţia căii ferate Vrsac-Lugoj, lingă cărămidăria lui
Brandeiss - la 0,70 m adîncime s-au găsit mai multe unelte âin fier romane: 3
brăzdare de plug, două topoare, o seceră şi un obiect cu destinaţie necunoscută
(Dimensiuni= brăzdare de plug: 17,5 x 90 cm; 1,40 x 95 cm; 1,50 x 95 cm; topoarele L = 20 cm; secera, liR,să vîrful L = 5 cm).
5. Punct Crnvenka. In anul 1893, la 165 m de polul de cale ferată s-au găsit
două topoare din fier, o săpăligă şi trei vase: o cană din pastă cenuşie lucrată la
roată, qn vas din pastă fină şi un capac avînd o verigă din argint.
6. In anul 1896 s-au descoperit două brăzdare de plug intacte (I= 21 cm, II=
20,5 cm), descoperite la circa 60 m de calea ferată, alături de două securi.
II. Aşezări rurale antice secolele II-IV e.n.
III. Bibliografie: Milleker, p. 72-83.
10.fj. ZREN{ANIN (lu)$osfavia)
I. ln pusta Bantelek, mainte de anul 1849, s-au descoperit vase, cărămizi şi
'
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II. Aşezare rurală romană.
III. Bibliografie: Milleker, p. 14.
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FIG. 1. Aşezări rurale în sud-vestul Daciei

în secolele II-IV e.n.:
m - aşezări rurale daco-romane;
o - aşezări rurale din preajma castrelor;
n - villae rusticae
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1. Arad
2. Armenlş
3. Băile Herculane
4. Bela Crkva
5. Berzovia
6.Blled
7. Bocşa Românll
8. Bolvaşniţa
9. Borlova
10. Borlovenii Vechi
11. Brebu
12. Broşteni
13. Caransebeş
14. Cărbunari
15. Cărpiniş
16.Cenad
17.Cema
18.Checea
19.Ciclova
20.Ciortea
21. Comloşul Mare
22. Comloşul Mic

80. Petnlc
81. Pojojena
82. Prigor

23.Comeşti
24.Comuţel

84.Recaş

25.Cridova
26. Crucenl
27. Dalboset
28. Dejan
29. Denia

30. Deta

(

31.Dezeşti

)
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32. Dognecea
33. Domaşnea

34. Dracşina
35.Dubovăl

36. Budeştii Vechi

37.Duleu
38. Fiscul
39. Fizeş

40.Foeni
41. Folea
42. Frumuşenl

43.Gad
44.Gaj
45.Gherman
46. Ghertenlş
47. Girbovăl

48.Gomea
49. Gotlob

50. Grădinari
51. Greoni

52. Hemeacova
53.Hodoni
54. lam
55. Iaz
56. Iecea Mică
57. Didia
58. Jablr
59. Jamul Mare
60.Jebel

61. Jupa
62. Kuvin
63.Upuşnlc

64. Upuşnicel
65. Lenauheim
66. Liebllng
67. Lipova
68.Mehadia

69. Merclna
70. Milcoveni
71. Moldova Nouă
72. Moldovila
73. Omor
74. Orşova
75. Palanka
76. Parţa
77. Periam
78. Pesac
79. Pescari

83.Ramna
85. Remetea Mare
86. Rudăria
87. Sacoşu Mare
88. 5atchinez
89. Saravale
90. Satu Nou
91. Slcălaz
92. Sicheviţa
93. Sinnlcolau Mare
94. Slatina Timiş
95. Surducu Mare
96. Şoşdea
97. Teregova
98. Ticvanlul Mic
99. Timişoara
100. Tomnatic
101. Uliuc
102. Valea Mare
103. Vărădia
104. Vrănlul
105. Vrsac
106. Zrenjanin
107. Peschla

TEZAURUL DE LA VRAP A APARŢINUT PRINCIPELUI SLAV
ACAMIR AL BELZIŢIEI?

De la publicarea inipală a tezaurului de la Vrap şi a concluziilor la care a ajuns
cunoscutuf savant vienez J.Strzygowski.1, nu s-a mai revenit asupra unor probleme
rămase încă neelucidate satisfăcător, pe care le pune această importantă descoperire
arheolo~că. Tezaurul de la Vrap a mai fost amintit în literatura de specialitate doar
tangenţial, cu ocazia publicării unor descoperiri ce prezintă ana1ogii cu unele dintre
piesele ce alcătuiesc acest tezaur, sau cînd unele piese mai caracteristice au fost date
ca exemple ale orfevrăriei bizantine din perioada iconoclastă 2 • O prezentare şi o
analiză a tezaurului de la Vrap, folosindu-se cele mai moderne mijloace de investigaţie, ar fi, în stadiul actual al cercetării, utilă şi necesară chiar3. Deoarece nu avem
I?OSibilitatea de a studia mai îndeaproape acest tezaur, în cele ce urmează vom face
cloar citeva observaţii de ordin general pentru a justifica şi argumenta o ipoteză de
lucru pe care dorim s-o formulăm în legătură cu ultimul proprietar al tezaurului şi
al cauzei care l-a determinat pe acesta să îl ascundă.
De la început dorim să precizăm că în ansamblu împărtăşim opiniile şi
concluziile la care a ajuns J.Strzygowski, referitor la atelierele bizantine în care
au fost executate cele mai reprezentative piese, ori referitor la încadrarea lor cronologică între secolele VII-lX. Observaţiile pe care le vom face au ca scop final
explicarea cauzei condiţiilor care au determinat tezaurizarea unei adevărate colecţii de vase destinate cultului creştin, precum şi motivul combinării acestora cu
o serie întreagă de piese de podoabă şi harnaşament turnate în tipare bivalve,
deoarece în mod normal şi logic nu ar fi justificată o tezaurizare a lor în ansamblu, mai ales că şi din punct de vedere stilistic ori cronologic tezaurul a fost format din două loturi distincte. Primul lot cuprinde vase de cult databile în
secolele VI-VII (vasele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 şi 12, după numerotarea lui J.
Strzygowski), iar lotul al doilea înglobează vase de cult şi piese de podoabă
(cf.nr. 1, 7, 10, 13-35, 39--47), databile în perioada iconoclastă, deci, între anii
720-834. S-ar putea ca cercetările viitoare, care vor supune tezaurul unor analize mult mai complexe din punct de vedere tehnic şi tefinologic să modifice compoziţia loturilor propuse, dar pentru scopul pe care m l-am propus este
1 J. Strzygowski,Allai-/ran und V/illcerwanderung, Leipzig, 1917, p.1 sq., 240 sq. (Vrap).
2 A.Riegl, ]CC, N.F. I., 1903, p. 282 sq., fig. 229-232 (Albania); ArchF.rt, 1904, p. 340, 371, 384; Buii. Metropolitan Mus., 1913, p. 64; P.Reineclce, Germania, 1928, p. 94; N. Fettich, Mr1vuxikon, I, 1935, p. 17 sq.; T. Horvâth, ArchHung., XIX, 1935, p. 117; D.Csallâny, Arch/Jologische Denkmiiler der Awarenzeit in Mitteleuropa, Budapesta, 1956, p. 216
sq.; M.C.Ross, L'art Byzantin, Art E.uroplen, Athena, 1964, p. 360,376, nr. 427; D.T.Rice, ArtByzantin, pi. 82 (Skoda); J.
ErchHyi, L'Art des Avares, Budapest, 1966, p. 36, fig. 16-17; Guide of the Metropolitan Mus. New York, 1972, p. 213 (Albania); I<.We~el. Die Kultur von B~nz, Frankfurt a._M., !970, p. 257, fig. 159 (Skodal.J.pekan, Slm,Arch, 1972, p.
388, fig. 83, 1, Z. Klaruca, Ba/canoslav1ca. 1972, p. 99, fig. 3, W.F. Volbach, Actes du XIV"
Congr.lnt. Byz., I, Bucureşti, lf4, p. 366; C. Delvoye, Arta bizantin4, Bucureşti, 1976, p. 273.
ln 1972, cu ocazia organizArii de către Metropolitan Museum la New York a unei expoziţii speciale consacrată metalurgiei aurului din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre, am avut fericita ocazie să văd expus întreg tezaurul de la Vrap, lmpăr)it lnsă in două loturi: "Coleclia J.P. Morgan· şi ·Albania", dar nu am avut
posibilitatea să-l studiez mai detaliat. Colegii de la Metropolitan Museum ar putea însă republica tezaurul, făând,
totoda11, analize electrono-miaoscopice, examinări cu raze gamma, iridium 192 etc., contribuind în mod substantial la elucidarea unor probleme tehnice, tehnologice, stilistice şi cronologice legate de această descoperire arheologică unică 1n felul el
Recent colegul R. Harhoiu de la Institutul de Arheologie din Bucureşti mi-a comunicai că a audiat o comunicare prezentată de prof. dr. J. Werner în legătură cu tezaurul de la Vrap şi că în curind renumitul savant va publica
o lucrare consacrată acestui tezaur.

150

MIRCEA RUSU

suficientă, deocamdată, o încadrare arheologică şi istorică generală pentru a înţelege şi preciza cauza şi condiţiile tezaurizării, ori a momentului ascunderii lui.
Arheologii, istoricii şi mai ales istoricii de artă, pornind de la izvoarele scrise ori de la monumentele descoperite pe cale arheologică, sau altele care încă se
mai păstrează într-o stare de conservare relativ bună, au stabilit că stilul floral şi
animalier era în plin avînt mai ales în perioada împăraţilor iconoclaşti, din cauza
necestităţii stringente a artiştilor de a mlocui iconografia tradiţională creştină cu
un nou curent artistic, mai profan, conform noilor cerinţe.
Un început l-a făcut abia împăratul Leon III, care în anul 725 a interzis adorarea
icoanelor, poruncind îndepărtarea lor din edificiile publice, pieţe, etc., dar el a acceptat totuşi ca unele icoane să mai J?Oată fi păstrate ca obiecte decorative. Se pare

că această

decizie a luat-o împăratt.il sub influenţa unor vechi tradiţii iconoclaste
dar şi a califului omeid Yezicf II (720-724), care a poruncit în anul 723 să fie distruse toate icoanele din bisericile şi casele creştinilor ce se aflau sub ascultarea sa 4•
Procesul de înlocuire a iconografiei creştine tradiţionale cu stilul floral şi animalier s-a accentuat şi aplicat concret mai ales după sinodul de la Constantinopol
din anul 754, cînd împăratul Constantin V a ordonat distrugerea imaginilor sfiinţilor şi înlocuirea acestora cu reprezentări profane. Decoraţiile cu subiecte florale şi animaliere, cu cruci de un anumit tip, ori cu reprezentări ale împăratului,
ale scenelor de luptă şi vînătoare, curselor de cai etc., erau principalele subiecte
ce împodobeau acum bisericile, edificiile publice şi particulare, ţesăturile, obiectele pretioase din aur şi argint etc., deoarece casa imperială deţinea şi monopolul
atelierefor ce prelucrau aceste adevărate opere de artă5 •
Reacţia iconodulilor s-a manifestat printr-o puternică opoziţie, mai ales între anii 760-766, dar în auşust 766 Constantin V a pus capăt răscoalei ordonînd
executarea a 19 demnitari ş1 ofiţeri superiori, închizmd totodată mănăstirile care
erau focarul răscoalei, iar pe acelea care nu s-au convertit le-a transformat în cazărmi, băi, sau alte edificii publice 6• De asemenea, el a confiscat proprietăţile
funciare ale unor mănăstiri, transferînd în patrimoniul tezaurului imperial numeroase produse din aur şi argint, acumulate de aceste mănăstiri timp de mai
multe secole, prin donaţii darnice din partea unor credincioşi, sporind astfel
considerabil averea casei imperiale. Ca urmare a expediţiilor războinice efectuate în Orient ori în hanatul bulsar, Constantin V a mai făcut importante transferă
ri şi colonizări de populaţii, dm Siria în Tracia şi Armenia, ori din hanatul bulgar
în Bythinia şi Peloponez7• Printre coloniştii şi prizonierii transferaţi din zona
oraşelor Germanice, Theodosiopolis, Melitene, etc. se aflau fără îndoială şi numeroşi meşteri bijutieri, ţesăton de stofe scumpe, sculptori în fildeş etc., dintre
care pe cei mai talentaţi i-a oprit la Constantinopol în atelierele imperiale. De altfel izvoarele scrise bizantine îi acuză pe împăraţii Leon III şi Constantin V că sau înconjurat de sirieni şi alţi orientali, care i-au influenţat în diverse probleme.
Printre aceşti meşteri - artişti veniţi de bună voie sau transferaţi cu forţa la
Constantinopol - trebuiesc căutaţi meşterii care au executat la comanda împă
ratului vasele decorate în stilul floral şi animalier, mai ales că aceştia erau familiarizaţi din tată în fiu, timp de mai multe generaţii, cu tehnica de lucru şi
motivistica ornamentală onentală, acceptînd bucuroşi să execute indicaţiile şi
4
DACL. VII, 1, p. 232 sq., 240 sq., G. Mar~ais, Byzanlion, 1932, p. 161, sq.; N. Iorga, Histoire de la vie byzantine.
Empire el civilisation d'apres Ies sources, IL Bucureşti, 1934, p. 34; idem. Istoria vieţii bizantine, Bucureşti 1974, p. 288
sq.; A. Grabar, L'Empereur dans l'art byzantin, Paris, 1936, p. 164 sq., 184 sq.; G. Ostrogorsky, Histoire de l'Etat Byzantin, Pa~, 1956, p. 190 sq.; C. Delv~ye, op.cit., p. 241 sq.
Theophanes, Chronograph,a, ed.C. de Boor, 1885, p. 427, 437, 439, 440, 443; DACL, VII, 1, p. 287, sq.; A. Grabar, op.cit., p. 171 sq., nr. 3; G.Ostrogorsky, op.cit., p. 202 sq.; J. Beckwith, The Ari ofConslanlinopole, London, 1969, p.
58 sq.; Delvoye, op.cil., p. 260 sq., 270 sq.
Theophanes, 443; DACL. VII, 1, p. 253 sq., 258 sq.
7
Theophanes, 422,427,429; Nicephoros, Breviarium, 66, 69; G. Ostrogorski, op.cit., p. 196 sq.
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dispoziţiile împăraţilor iconoclaşti. Artiştii băştinaşi din Constantinopol ori din
alte centre europene erau purtătorii tradiţiilor elenistice şi romane tîrzii, deci,
erau mai puţin dispuşi să se conformeze noii mode, mai ales că foarte probabil
mulţi dintre ei erau iconoduli, deci, duşmani pe faţă sau ascunşi ai noului curent
artistic impus de iconoclaşti. Pentru artiştii veniţi din Orient stilul floral şi animalier era repertoriul lor motivistic tradiţional, cotidian chiar, de aceea picturile,
frizele arhitectonice, ţesăturile, piesele de fildeş, vasele din aur şi argint ori alte
b9uterii le-au executat cu măiestria şi îndemînarea dobîndită prin practica cotidiană, concurîndu-i pe artiştii locali, reuşind astfel să impună în marea metropolă o modă nouă, mai barocă, mai profană decît cea tradiţională locală.
Similitudinile tehnice şi motivistice dintre tezaurele de la Vrap şi Sînnicolaul
Mare (Nagyszentmikl6s) ca şi contemporaneitatea lor au fost subliniate în repetate rîndun de către J.Strzygowski şi alţi specialişi8, astfel că nu mai este cazul să
le reliefăm. Identitatea formei, a tehnicii de lucru, dar mai ales a motivisticii ornamentale dintre ceştile descoperite la Dune şi Preslav9 este atît de frapantă incit se impune de la sine ipoteza că ele au fost executate în acelaşi atelier, poate
chiar de către acelaşi meşter. Deosebirile sînt minore, ca de pildă la ceaşca de la
Dune friza centrală are pe lingă palmete şi reprezentări de grifoni, lei înaripaţi
ori păsări, asemănătoare cu cele redate pe cupa nr. 1 de la Vrap. De asemenea,
pe ceaşca de la Preslav se află o inscripţie în limba ~eacă cu formula creştină
'Doamne ajută+ (pe credinciosul) Seben, mare zopan la Bulgaria" (al Bulgariei),
dar pe ceaşca de la Duna nu este semnalată nici o inscripţie. Identiîicarea lui Seben cu Sabin hanul bulgar care a fugit la Constantinopol unde este semnalat în
anul 765 în anturajul intim al împăratului Constantin V, 10 şi prin urmare datarea
8 J. Strzygowski, op.cil., p. 54 sq., 164 sq., 240 sq. Pentru cele aproape 150 lucrări speciale consacrate lez~urului de la Sinnicolaul Mare, cf. J. Banner, J. Jakabffy, Bibliografie archiologique du bassin danubien, Budapest, I, 1954, p.
445 sq., II 1961, p. 200 sq., III, 1968, p. 219 sq.; R.Noll, VomAlterlum zum Mittelaller, Wien, 1974, p. 72 sq.; G. Lâszl6,
I. Racz, A Nagysuntmikl6si kincs, Budapest, 1977, p. 189 sq.; R.Florescu, Tezaure transilvane, Bucureşti, 1979, p. 59 sq.
Tezaurul a fost atribuit pe rind: hunilor, gepizilor, avarilor, cuturgunilor, bulgarilor, pecenegilor, ungurilor,
românilor, iar cronologic datat între secolele IV-XI. Recent într-un studiu întitulat "Importan1a contextului istoric
pentru datarea tezaurului de la Sînnicolaul Mare", pornind de la unele amănunte tehnice, tehnologice şi stilistice,
ori de la textele inscripţiilor prezente pe unele vase, precum şi de la relatările unor izvoare scrise bizantine sau apusene, am ajuns la concluzia că tezaurul a fost făurit în atelierele imperiale din Constantinopol şi dăruit zoapanilor
avari Buela şi Buiau! de către împăratul Constantin V, încerdnd totodată să identific pe patriciul Constantin al lui
Builasf.'_t anturajul impăr_ătesei Irina cu _fiul zoapanului B_uela (cf. M. Russu, AIIA, 1985--1986, p. 31 sqq.).
W.F. Volbach, op.al., p. '367, 371; idem, L art byzantm, p. 430, nr. 515 (Dune); T.Totev, lzvArhlnst, 1964, p. 5 sq.;
idem, Archaeologia, 1966, p. 31 sq.; idem, Musle archiologique Presl111J, 1969, p. 166, fig. 75--77; V. Besevliev, Byzantion,
1965, p. 1 sq.; S. Valtlinov, La formal ion de 1'1111cimne cu/ture bulgare, Sofia, 1977, p. 149 (ii). Existenta ceştii de la Dune exclude posibilitatea făuririi ceştii de la Preslav într-un atelier local Ceştile nr. 11 şi 12 din tezaurul de la Sînnicolaul Mare
sini id?i\tice ca formă, dar neornamentate (torţile acestora au fost dezlipite şi topite după descoperirea tezaurului).
Theophanes, 433, 4'36; Nicephoros, 70. Sabin a fost ales han deoarece era ginerele fostului han Kormisios
(739-756), cf. G. Moravcsik, Byzantinoturcica, li, Berlin, 1958, p. 164. După nume, Sabinus (ca şi hanul Paganus) pare mai degrabă de origine romanică deci! turco-bulgară (cf. J.B. Bury, History of the Later Roman Empire, li, London,
1913, p. 427, n. 4; G. Moravcsik, op.cit., p. 239 şi 262). Purtind numele unui sfint (Sabinus-Sabinos), el era sigur
creştin încă de la naştere (cf. I. Dujcev, lzvArhlnst, 1955 p. 333). Eventual Constantin V l-a rebotezat făcindu-1 iconoclast, oferindu-i totodată titlul de "mare zopan al Bulgariei", probabil şi pe cel de patricius, aşa cum a făcut fiul
său Leon IV în 777, ând pe hanul Telering, după ce acesta s-a refugiat la Constantinopol, 1-a botezat, i-a acordat titlul de patricius şi l-a căsătorit cu principesa Irina, fiica surorii sale (d. Theophanes, 451).
Cert este că Sabin în anul 765 (probabil in calitate de "mare zopan al Bulgariei" sau eventual de patricius), evident cu ajutor bizantin. !-a aşe-at ca han al Bulgariei pe Umaros, ce era, desigur, favorabil bizantinilor, dar bulgarii care
nu doreau ca ţara lor să fie sub dominaţie bizantină l-au detronat înlocuindu-l cu bulgarul Taktos, fratele lui Baian (cf.
Nicephoros, 70.) Schimbările repetate de hani la bulgari intr-un timp relativ scurt pot fi explicate numai prin presiunile
militare şi diplomatice ale lui Constantin V, care a încercat în repetate rinduri, timp de două decenii, să transforme
Bulgaria într-o themă bizantin.li. Pentru succesiunea hanilor bulgari 1n secolul VIII, d. S. Runciman, Ancienl Bulgaria,
11, Nottingham, 1983, p. 233 sq. Datarea cupei de la Preslav pe timpul lui Boris-Mihail numai pe considerentui că Seben era creştin este greu de admis, deoarece Boris-Mihail sau urmaşii săi nu ar fi acceptat ca Wl boier ce nu făcea parte din familia domnitoare să poarte un titlu echivalent, pe care-l purtau de pildă şi principii sîrbi. Ţarul Boris-Mihail,
pe lingă titlul de CDl!Sllr (= l,lr) primit la Constantinopol cu ocazia botezării sale ca ortodox, se intitula singur "principe
prin graţia lui Dumnezeu• (d. H. Gregoire, Byzantion, 1933, p. 666 şi 1934, p. 782 sq.). Acordarea titlului de patricius
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ceştilor respective în secolul VIII şi nu în secolele X sau XI, cum s-a propus, pare
mult mai logică şi mai firească. De altfel, M.C.Ross includea cupele din aur existente acum fa Metropolitan Museum şi la Muzeul Arheologţc Istambul, descoperite în Albania (la \Trap după cum a precizat J.Strzygowski}, dimpreună cu tava
de la Preslav printre puţinele obiecte bizantine din aur ce au aparţinut perioadei
iconoclaste şi care au mai supravieţuit pînă astăzi condiţiilor vitrege ulterioare,
cunoscute din cronicile bizantine11 •
O examinare mai atentă urmată de o revizuire a datării şi a altor bijuterii
din aur sau argint, decorate în relief cu animale fantastice şi motive florale înscrise în "roţi siriene", cum ar fi de pildă brăţările din muzeele din Boston, Paris
(colecţia Schlumberg), Thessalonic şi Athena 12, ar spori numărul pieselor executate în atelierele din perioada iconoclastă. De asemenea, dacă specialiştii ar acorda o atenţie mai mare diferitelor produse din metal, fildeş, ţesăturilor, picturilor,
ori pieselor arhitectonice decorate în stilul floral şi animalier, într-o manieră specifică perioadei iconoclaste, atunci repertoriul acestora ar creşte considerabil,
oferindu-ne astfel posibilitatea de a înţelege şi cunoaşte mai bine acest secol din
istoria Imperiului Bizantin care a fost deosebit de rodnic şi activ şi în domeniul
artei, creind şi difuzînd un nou curent artistic, ce a fost la modă nu numai în perioada "crizei iconoclaste", ci şi în secolele următoare, cu toate interdicţiile sinodului din 11 martie 843 organizat de împărăteasa Irina la Constantinopol 13 • Noul
curent artistic, concretizat mai ales prin preferinţa pentru stilul floral şi animalier, dar şi prin diverse subiecte iconografice profane, reprezentări de împăraţi,
scene de luptă şi vînătoare, întreceri la hipodrom, etc., a avut o largă răspmdire,
atit în imperiu, cît şi în afara graniţelor sa1e, nu numai din cauze ideologico-religioase, ci mai ales datorită prefacerilor structurale interne, cauzate printre altele
şi de influenţele succesive venite din Orient, astfel că în final s-a ajuns la o sinteză culturală care s-a exteriorizat printr-o nouă modă ce a prins rădăcini adînci,
permiţînd vieţuirea ei timp de mai multe secole.
Tezaurul de la Vrap prin compoziţia sa eterogenă este un exemplu concludent al sincretismului religios cu cel artistic profan. Primul lot de vase de cult,
databil în secolele VI-VII pe baza iconografiei, a inscripţiilor şi mai ales a sigiliilor cu rnono~rama împăratului ori a funcţionarilor ce răspundeau de calitatea
aurului şi argintului, arată că ele au fost făurite în ateliere situate în diferite părţi
ale imperiului (Cipru, Alexandria, Constantinopol).
Acest lot se deosebeşte stilistic, structural de cel de al doilea lot ce cuprinde

şi recunoaşterea

titlului de • mare zopan al Bulgariei" de către Constantin V unui aliat sau federat credincios al Imperiului, cum era Sabinus, era conforma mentalită~i şi obiceiului de la curtea imperială, deoarece, atît împaratul, dl
şi cronicarii bizantini considerau Bulgaria ca pe o fosta provincie a Imperiului, de aceea identificarea lui Seben cu
Sabinos pare muli mal plauzibilă.
Dad într-adevăr cupa respectivă a fost descoperii.I ca Inventar al unul mormînt, atunci acesta a aparţinut foarte
probabil efemerului han bulgar Sabinus, care se pare d a avut aceeaşi soartă ca şi favoritul său Umaros, dupa ce
acesta a fost detronai de către noul han Taktos. Pentru adoptarea creştinismului şi relaliile cu Bizanlul, d. D.Angelov, Awent BulgrzriJJ, II, ~ottinghamm, 1983, p. ~ s:i.
MC. Ross, op.al., p. 360. Pentru tava din aur de la Preslav, d. V. Ivanova, lzvArhlnst, 1959, p. 147 sq., fig. 15;
T.Totev, op.cit., p. 166, fig. 78. Tipul de cruce gravat pe lavă este frecvent întîlnit în secolul VIII, d. C. Delvoye, op.cit., I, p.
258 sq., fig. 79 şi 109 bis; J. Hubert, Dit Krmst der Karolingrr, Miinchen, 1969, p. 359 sq., fig. ~265; vezi şi crucea de pe
vasul nr. 21 din tezauntl de la S"mnicolaul Mare, sau crucile de pe aplicile din tezauntl de aur de la Madara, ce cuprinde
podoabe specifire unui costum princiar. Pentru cultul crucii şi al "Crucii salvării", în special. d. DAa., Vili, 1, p. 219 sq.;
O. Wul{f Altchristlîche Bildwtrke, Berlin, 1909, p. 199 sq., nr. 943---945, 959-962, 1106 etc
M.C. Ross, W.F. Volbach, L'Art Bymntîn, p. 377, sq. 398, nr. 428-432 şi 463, p. 387 sq., nr. 459-461
13 Pentru datareaJţ,ăturilor bizantine din perioada iconoclastă, d. W.F.Volbach, L'Art Byzantin p. 459; J.E.
Beckwith, Actes du'
Congr.Int.Byz., Bucureşti, 1974, p. 343 sqq.; C. Delvoye, op.cit. I?· 275 sq.; fig. 73-76 şi
88-89. Tol din areastă perioadă ar putea fi şi metopele cu animale fantastice din Athena - Agios Eleutherios (d.
D.T. Rice, Bym11tine Art. 1968, p. 20 sq.; fit;.- 4) sau ţ\lVa ornamentală cu grifon şi cerb din Muzeul Ermitaj (d. V.P.
Darkevich, Byz,mtine Secular Art in The 12 and 13' centuries, Moscow, 1975, p. 263, fig. 376 şi 377), ca sa amintim
numai âteva exemple.
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vase de cult şi obiecte de wdoabă pentru haine şi harnaşament, toate decorate
în stilul floral şi animalier. In cazul că tezaurul de la Vrap ar fi aparţinut eatrimoniului unei episcopii din zonă, ar fi ~eu de explicat acumularea şi mai ales
folosirea de către episcopul respectiv a celor două categorii de vase, unele specifice iconodulilor, altele 1conoclaştilor, atît înainte de sinodul de la Nicea din 787
cit şi după. Dar şi mai greu de explicat ar fi prezenţa pieselor de podoabă, turnate în tipare bivalve, ce au un eviaent caracter profan. Turnarea acestor piese de
podoabă din aurul rezultat din topirea altor vase de cult, foarte probabil a vaselor nr. 8 şi 9 de la care s-au mai păstrat doar fundurile lor (analizele electronomicroscopice etc. vor confirma sau infirma această ipoteză), dar mai ales rolul
lor funcţional exclude de la sine posibilitatea ca ele să fi fost cumulate de către
episcopul ce păstorea peste credincioşii din zona respectivă. Amestecul a trei categorii de obiecte (iconodule, iconoclaste şi profane) exclude, de asemenea, posibifitatea tezaurizării lor de către o mănăstire sau o biserică episcopală mai ales
că respectivele vase de cult provin din zone îndepărtate ale imperiului 14 • Nici
posibilitatea ca acest tezaur să fi fost rezultat din jefuirea mai multor biserici situate la distanţe atît de mari de Vrap, de către slavii sau avarii ce locuiau eventual în această zonă, nu poate fi susţinută. Explicaţia cea mai logică şi mai
firească deci, mai plauzibifă, pare a fi aceea că loturile respective provin din tezaurul imperial allui Constantin V, despre care se ştie că a confiscat şi adunat la
Constantinopol bogate tezaure sacre ale unor mănăstiri, pe care apoi le-a transformat în cazărmi, băi publice, etc. Tot din izvoare scrise contemforane se ştie
că fiii lui Constantin V au încercat iniţial să-l detroneze pe nepotu lor Constantin VI, iar apoi şi pe împărăteasa Irina 15 • Era firesc şi normaf ca aceşti fii ai lui
Constantin V, pentru a reuşi în acţiunea lor, să folosească o parte din tezaurul
casei imperiale, pe care l-au moştenit sau şi l-au însuşit, pentru a plăti cu el armata necesară detronării proiectate. Theophanes, relatează că fiii lui Constantin
V, sprijiniţi inip.al de patnciul Alexios şi alp.i, nu au reuşit să-l detroneze pe nepotul lor, dar în schimb acesta a scos ochii caesarilor Nicephoros şi Christophoros, precum şi patriciului Alexios, iar lui Nicetas, Anthimos şi Eudochimos le-a
tăiatlimba. Ca un semn de compasiune al cronicarului pentru fiii lui Constantin,
el relatează că peste 5 ani, exact în aceeaşi sîmbătă şi aceeaşi lună, împărăteasa
Irina, ca urmare a unei justip.i divine, l-a orbit pe propriul său fiu. Se pare că fiii
lui Constantin V nu s-au liniştit, ci au încercat s-o detroneze şi pe î.qtpărăteasa
Irina, de data aceasta cu sprijinul principelui slav Acamir al Belziţiei. Impărătea
sa Irina trimite împotriva uzurpatorilor pe nepotul său, spătarul Theophilactos,
care reuşeşte să-i prindă, iar apoi ca pedeapsă le scoate ochii tuturor, "risipind
planul acestora născocit împotriva ei în chip ticălos" 16 • Se pare că la aceasta expediţie au participat nu numai spătarul Theophilactos şi tatăl său, patriciul
Constantin Serantapichos (care era probabil pretorul Helladei), ci şi alţi patru
patricieni cu înalte funcţii militare, care peste o lună, a doua zi de Paşti, o însoţe
au pe împărăteasa Irina într-un car triumfal din aur, tras de patru cai albi, pe
drumul de la biserica Sfinţii Apostoli (unde era mormîntul împăratului Constantin V) pînă la palatul imperial. Dărnicia împărătesei faţă de plebea marii metropole, ieşită pe stradă în această zi de sărbătoare, s-ar putea explica prin
dorinţa ei de a-i cîştiga simpatia şi sprijinul. De altfel, pentru a-şi putea consolida domnia ea a mai acordat şi alte privilegii, ca de pilda scutiri de taxe vamale şi
impozite, a construit un spital pentru săraci, sau Ie-a dat acestora teren pentru
cimitir etc. Un sprijin substanţial însă l-a primit împărăteasa Irina de la heladici,
care l-au alungat pe principele Acamir, contribuind foarte probabil şi la prinde:: J.Strzygowski, op.cit., p. 242 sq.
16

.

Theophanes, 468, 473 sq.; K Wessel, op.crl., p. 230.
Theophanes, 474.
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rea fiilor lui Constantin V. Sprijinul heladicilor era firesc, deoarece Irina era originară din Athena, deci, ei erau interesaţi ca ea să rămînă F'e tronul imperial.
Sprijinul principelui slav Acamir al Belziţiei, acordat fiilor lui Constantin V,
poate fi, de asemenea, uşor de explicat, deoarece încă din 783 patriciul şi logothetul Staurakios a purtat un război victorios împotriva slavifor din Thessalia,
Hellada şi Peloponez, luînd mulţi prizonieri şi bogate prăzi, p,e care le-a dus la
Constantinopof cu ocazia triumfului organizat la Hippodrom 7• Dorinţa slavilor
de sub conducerea principelui Acamir de a răsturna oe la putere pe împărăteasa
Irina, dar mai ales pe influentul ei sfetnic intim, eunucul Staurakios, a dus în
mod firesc la alianţa şi sprijinirea fiilor lui Constantin V. Pentru echiparea armatei necesară uzurpării era normal ca aceştia să-i avanseze principelui Acamir o
anumită sumă în bani, sau obiecte preţioase. Tezaurul de la Vrap, prin valoarea
sa intrinsecă, ar putea fi foarte probabil o parte din avansul dat de fiii lui Constantin V principelui Acamir şi războinicilor de sub comanda sa, explicînd totodată şi compoziţia eterogenă a acestui tezaur.
Ascunderea tezaurului în anul 798 (cînd s-a petrecut acţiunea), la Vrap, în imediata apropiere a graniţei nord-vestice a Themei Hellada, s-ar ex.P.lica prin alungarea principelui Acamir de către helladici iar acesta fiind în primeJdie l-a încredinţat
pămîntului. Cert este că ultimul stăpîn al tezaurului de la Vrap nu a mai avut timpul să folosească podoabele turnate în tipare bivalve (aplici, limbi de curea, catarame, etc., cf. fig. 1, l-o}, după cum rezultă din cioturile şi liniile de turnare păstrate
încă la unele piese. Chiar faptul că podoabele respective au fost turnate în tipare bivalve, folosite obişnuit pentru turnarea pieselor de bronz, riscînd astfel pierderea
unei importante cantităţi de aur rămasă sub forma cioturilor şi liniilor de turnare,
fără a folosi metoda cea mai firească, cea a "cerii pierdute" la care astfel de pierderi
sînt minime, arată că totul s-a petrecut în grabă. Este evident că personajul respectiv, care a topit vase de cult din aur pentru a-şi procura la repezeală poctoabele necesare împodobim hainelor şi a harnaşamentelor, nu a mai avut prilejul să le
folosească, fiind obligat să le ascundă, fără a mai avea bucuria recuperării şi valorificării lor. Se pare că principele Acamir a comandat aceste piese de podoabă şi harnaşament în vederea triumfu.lui ce urma să fie făcut la Constantinopol, în cazul că
uzurparea tronului de către fiii lui Constantin V ar fi reuşit.
Inainte de a încheia doresc să mai fac cîteva observaţii referitor la piesele
turnate, "de tip avar" similare celor prezente în tezaurul de la Vrap. Referitor la
originea, tipologia, cronologia şi atribuirea etnică ori aria de răspîndire a acestor
tipuri de podoabe, existente în mare număr în necropolele avare tîrzii, există o
bogată literatură de specialitate, dar opiniile specialiştilor sînt uneori controversate18. Din punct de vedere tipologic şi cronologic piesele de bronz turnate în tipare bivalve, au fost împărţite în trei grupe, iar cele care ne interesează acum fac
parte din ultima grupă pe scara evolutivă şi cronologică. Opiniile specialiştilor
care au studiat aceste piese, diferă mai ales atunci cînd tratează proolema originii lor sau a atribuirii etnice, dar sînt aproape unanime în a limita perioada for
de făurire şi folosire pe parcursul secolului VIII şi începutul secolufui IX, corespunzînd global cu perioada iconoclastă (720---843). Deşi aceste podoabe apar cu
precădere ca piese de inventar în necropolele din perioada tîrzie a caganatului
avar, cu excepţia unor cazuri izolate nu au fost găsite în asociere cu monete,
pentru a putea fi astfel datate mai precis, de aceea datările s-au făcut mai ales în
17

Theophanes, 456.
18 }.Hampei, Alterthumer, ius FrQhen Mitte/alters in Ungarn, I, Budapesta, 1905, p. 509 sq. şi 597 sq.; T. Horvâth, op.cit., p. 104 sqq.; D.Csallăny, StudAnt, I, 1954, p. 101 sq.; IV, 1957, p. 250 sq.; idem ActaAnt 1962, p. 55 sq.; P.
Tomka, ActaOrientHung, p. 217, sq. 1971; J.Erdelyi, op.cit., p. 36 sq.; J.Dekan, op.cit., p. 317 sq.; Z.Cilinska,
Conf.lnt.Sz.eged, p. 71; G. Torok, în Conf.lnt.Sz.eged. p. 143 sq.; J. Erdelyi, Az avars4g es kelet a regeszeti fon-6sok Wkrtben,
Budapest, 1982, p. 132 sqq.
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funcţie de asocierile cu alte produse ori pe baza evoluţiei lor tipologice. Repertoriul motivistic ornamental al acestor piese de podoabă este relativ redus, constînd cu precădere din lul·ere de viţă de vie şi grifoni, deşi sînt întîlnite şi alte
motive florale sau anima iere, inclusiv fi~ri umane. Constatarea că şi în Imperiul Bizantin moda stilului floral şi animalier are o largă şi frecventă ră:,;pîndire, cu
precădere în a doua jumătate a secolului VIII, ar sugera ipoteza că de asemenea
şi în caganatul avar ele ar fi fost la modă în principafîn aceeaşi perioadă. Asocierea pieselor turnate împodobite cu lujere şi grifoni, din tezaurul de la Vrap cu
tăvile ovale ce au o toartă lobată, împodobită cu aceleaşi motive ornamentale,
descoperite la Vrap, Sînnicolaul Mare şi Ada19, este firească, sugerînd o evidentă
contemporaneitate a lor (cf. fig. 1 şi 2).
Asemănările frapante dintre cataramele decorate cu grifoni de tiE bizantin,
avarie sau germanic, au fost subliniate încă din 1934 de câtre H.Kiihn , care însă
după o savantă digresiune (din China pînă în Spania) a ajuns la concluzia ori~nii lor răsăritene, concluzie care datontă prestigiului de care el se bucura, a influenţat şi opiniile altor cercetători ce au studiat în continuare această problemă.
In legătură cu originea folosirii grifonilor ori a altor motive florale şi animaliere
la decorarea cataramelor ori a afior produse din metal, opiniile specialiştilor pot
fi împărţite în două grupe mari: unii care susţin originea estică, prin intermediul
populaţiilor nomade şi alţii care susţin originea iraniano-persană prin intermeâiul artei bizantine. Ceea ce dorim să relieiăm acum în mod speaal este faptul
că atît în caganatul avar, cit şi în re$atul merovigian şi apoi în Imperiul carolingian, moda decorării produselor dm metal cu grifoni în special, dar şi cu alte
motive decorative în stil floral şi animalier, este o consecinţă a relaţiilor şi a influentelor exercitate de arta bizantină specifică epocii iconoclaste, cu precădere
de la Constantin V încoace.
Relaţiile bizantinilor cu francii se intensifică mai ales în perioada domniei
lui Pepin cel Scurt şi Carol cel Mare. Se ştia că împăratul Leon IV a intentionat să
se căsătorească cu Ghizela fiica lui Pepin, iar Constantin VI a fost logodit cu
Rothruda - Erythro, fiica lui Carol cel Mare, căreia între anii 781-787 i s-au trimis chiar profesori de limba greacă şi de iniţiere în obiceiurile bizantine21 • De
asemenea se zvonea chiar despre o căsătorie între Carol cel Mare şi împărăteasa
Irina. Dintre numeroasele daruri schimbate cu ocazia repetatelor ambasade trimise de către cele două case imperiale, unele s-au păstrat pînă în zilele noastre,
deci, era normal ca la curtea Im Carol cel Mare moda bizantină, renumită prin
fastul ei, să fie imitată şi apoi răspîndită în imperiu. Cert este însă că folosirea
grifonilor de pildă, ca motiv decorativ pe produsele din metal, atît în caganutul
avar, cit şi în lmperiul carolin~an, nu apare mai degrabă de secolul VIII, iar ea
are o largă răspîndire cu.precadere în a âoua jumătate a acestui secol şi începutul secolului următor22. In concluzie, considerăm că, apariţia şi mai ales larga
răspîndire a modei de a împodobi diversele produse din metal cu astfel de moti-

19

Hampei, op.cit., I, p. 643 sq.; n, p. 413 sq.; III, pi. 303, 318; S. Nagy în
.
•
_
H. DACI.. VI, 2, p. 1814 sq.; fig. 5468-5475, s.v. Griffons; H.Kuhn, JPEK, 1934, p. 77, sq.; pi. 30--41;
K WeSffl, op.cit., p. 257, fig. 162.
_
_
. _
_
'
N. Iorga, op.al., p. 234, 241, G.Ostrogorski, Geschrchte des byzantrnrchen Staates, Munchen, 1952, p. 138 sq.;
148 sq
°22 lncerclrile de sincronizare a descoperirilor avare tîrzii cu cele merovingiene tîrzil confirmi datarea majoritătii pieselor din grupa a treia pe parcursul secolelor VIIl-lX. (cf. E.Keller, V.Bierbrauer, SluvArch, 1965, p. 380 sq.;
F. Stein, StudZ, 1968, p. 238 sq.; J. Werner, StudZ, 1968, p. 279 sq.; 1.B6na, AAA.5H, 1966, p. 310 sq. şi 1971, p. 238
sqq. (cu bibliografia şi discutarea problemei); P.Tomka, loc.cil., idem, Conflnt.Suged, p. 137 sq. Descoperirea unor
piese izolate, similare celor din grupa a treia, pe teritoriul fostei U.R.S.S. nu sprijină ipoteza originii lor răsăritene, ci
reflectă relatiile directe sau in iirecte cu Bizantul sau caganatul avar în secolul VIII (d. J. Werner, op.cit., p. 283, fig.
1; J. Erdt!lyi, op.cit., p. 137 sq., fig. 29, 33, 44, 53, 67, 70).

J.

Strzygowski, op.cit., p. 11 sq.;

Conf.l"J.oSuged, p. 113.

J.
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ve ornamentale este o consecin~ a relapilor multiple pe care le-a avut Imperiul
Bizantin cu caganatul avar şi Imperiul carolingian.
Schiţarea fugară, mai mult enunpativă a contextului istoric şi artistic contemporan cu tezaurul de la Vrap s-ar putea să nu fie suficient de convingătoare
pentru unii ·specialişti, pentru a accepta ipoteza noastră de lucru în legătură cu
ultimul proprietar al tezaurµlui şi cauza care l-a determinat pe aceasta să-l ascundă, dar pînă la formularea unei alte ipoteze mai plauzibile, mai veridice, noi
o supunem pe aceasta discupei specialiştilor care în studiile viitoare, bazate pe
cele mai moderne mijloace de investigare, vor putea aduce fără îndoială noi argumente mai convingătoare pentru elucidarea acestei :probleme, ori a altora legate de perioada iconoclastă din Imperiul Bizantin ş1 reflectarea influenţelor
exercitate de aceasta în alte părţi ale Europei.

•
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2

Fig. l . - Tezaurul de la Vra p -· Albania (1---{i,8); Tezaurul de la Sînnicolaul Mare (7-7 a).
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Fig. 2. - Teza urui de la Vrap - Albania.
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LE TRESOR DE VRAP A-T-IL APPARTENU AU PRINCE SLAVE
ACAMIR DE BELZITZIA?
(Resume)

On y parle encore une fois du celebre tresor de Vrap. II se compose d' objets
fabriques par Ies ateliers de Constantinople au siecles VIl-IX. L'auteur y remarque que leur omementation con·espond aux canons et a la mode de I' epoque
iconoclaste. Le tresor est heterogene, ii n'a pas pu appartenir a un eveque. II est
possible qu' on I' ait amasse uniquement par la valeur des pieces et que certainement ii a ele cache dans Ies circonstances d'un danger. L auteur affirme que ce
tresor aurait pu appartenir a la tresorerie imperiale, d'ou ii aurait ete soustrait
par Ies fils de l'Empereur Constantin V et utihse dans le but de detrâner l'imperatrice Irene, avec rappui du prince slave Acamir. Ce demier aurail pu cacher le
tresor, apres !'insucces du complot (annee 798).

CONTRIBUŢII LA PROBLEMA DESCIFRĂRII UNOR CUVINTE
SCRISE CU CARACTERE RUNICE MAGHIARE ŞI CONSIDERAŢil
ASUPRA ORIGINII SCRISULUI RUNIC MAGHIAR
În decurs de circa 100 de ani, pe baza rezultatelor obţinute prin cercetările
se poate afirma cu certitudine că scrisul runic maghiar îşi
are originea în cel runic paleoturc (ale cărui prime texte apar în secolul V î.e.n.},
scrieri care se $ăsesc pe imensele teritorii sud-siberiene, şi anume: în valea fluviului Orchun dm Mongolia şi în bazinul superior a fluviului Ienissei (mai recent,
cunoscut sub numele de "scris runic tiirc estic"), şi resr,ectiv, în valea fluviului
Talas, din vestul Siberiei (designat sub denumirea de 'scris runic turc vestic",
mai vechi faţă de celălalt).
Avîndu-se în vedere că scrisul runic maghiar păstrează mai multe elemente
estice decît vestice (unele chiar necunoscute la acesta}, considerăm că le$ătura
între cele două scrieri, adică cea paleoturcă estică şi cea maghiară, este mai strînsă faţă de varianta vestică. Prin urmare, putem accepta ipoteza, de odinioară, care se referă la faptul că scrisul maghiar derivă, în pnmul rind, din cel estic,
astfel, fiind dovedită origţnea lui din Asia Centrală 1.
In cele ce urmează, alături de ipoteza noastră, referitoare la descifrarea unui
cuvânt al inscripţiei de la Istanbul, descifrare mult discutată pînă acum dar fără nici
un rezultat mufţumitor, acceptabil, vom prezenta, în continuare, o descoperire recentă a noastră. Această descoperire, de fapt, nu modifică înţelesul cuvîntului
transcris, ce s-a dovedit a fi însă extrem de important în privinţa observaţiilor noastre făcute în legătură cu aria culturală de origine a scrisului runic maghiar. Se aduce,
astfel, \}11 ar~ment nou, în plus, faţă de cele schiţate mai sus.
I. lncă m anul 1979, au apărut în paginile revistei "Muvelodes" contribuţiile
noastre referitoare la de,.scifrarea unei însemnări scrise cu caractere runice maghiare, datate din 1624. Insemnarea a fost descoperită în una dintre cărtile Bibliotecii Documentare Teleki-Bolyai din Tîrgu Mureş2. Pregătind materiaful pentru
publicare, am controlat literă cu literă manuscrisul original3. Făceam aceasta întruât ne-a deranjat "greşeala" care se putea constata la descifrarea unui cuvînt,
şi anume, Ia ultimele trei caractere ale acestui cuvînt, coriat de noi în mod "fidel"
(al cărui înţeles univoc putea fi determinat din înţelesu întregului text). De aceea, considerăm că aici este locul cuvenit de a reveni asupra problemei şi asupra
clarificării ei. Prin această revenire, pe de o parte, rectificăm 6feşeala comisă în
lucrarea noastră anterioară (Ia care ne refeream), iar pe de alta parte completăm
cele şcrise atunci.
In cele ce urmează, ne vom ocupa numai cu ultimul şi penultimul dintre caracterele cuvîntului amintit (fig. 1). Aceste caractere provoacă, de fapt, întreaga
specialiştilor, astăzi

1
Ultima tratare detaliată a problemei originii scrisului runic maghiar, a inscripţiilor maghiare, care aparţin
grupului mai vechi, cu prezentarea corectărilor imperative în cazul unor texte păstrate în original (inel existente) şi,
prin urmare, cu noi descifrări apărute în urma acestor corectări, alături de o bibliografie exhaustivă, vezi, Go!za Ferenczi - lstvăn Ferenczi, Magyar rovdsfr6sos ernlfu/cr61, Mr1ve/'1dlstiirteneti Tanulm4nyok (redactor, Elek Csetri, Zsigmond JJk6, Săndor Tonic.), Bukarest 1979, p. 9--32, respectiv 212--215 (note).
Geza Ferenczi. Adalikolc a marosv6s4rhelyi rovas(rdsos sziiveg megfejtesehez. Mrivel&Jis, XXXIX, 1981, nr. 1. p. 45--46
m~ regretabil cu multe greşeli de tipar), copia însemnării a apărut în poziţie invîrtită în jurul axei verticale.
Mulţumim şi pe această cale pentru sprijinul pe care ni l-au acordat, lui Săndor Tonk. cercetător, Ferenc
Mikl6s, profesor şi Valer Vodă, profesor.
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Fig. 1. -Caracterele cuvintului "ellopja" (de la dreapta la stinga).

confuzie deoarece omiterea celeilalte părţi a textului şi examinarea doar a acestor caractere nu au efect asupra interpretării textului întreg. Este neîndoios faptul că, după primele patru caractere ale cuvîntului nostru ello (scrise normal), nu
acea litera p apare, cum ar fi de aşteptat, şi care era folosită în decursul secolelor
în cadrul scrisului runic4 (fig. 2 a). Toate caracterele p, - în figura noastră doar

Fig. 2 a. - Citeva variante ale literei pa alfabetului runic maghiar.

parţial

prezentate -, de fapt, sînt numai diferite variante ale p-ului original din
alfabetul runic: schimbarea se datorează trecerii de la adîncirea semnelor în
lemn la scrierea lor cu mina pe hîrtie cu cerneală.
Caracterul în discuţie este identic după formă cu litera j (i) din alfabetul runic, învîrtit cu 180° înJ'urul axei sale verticale, dar, totodată, şi cu literai, aflată în
poziţia normală a ei, in alfabetul runic turc (alfabet cunoscut din Asia Centrală,
respectiv din vestul Asiei). Ba mai mult, acest caracter este identic - în aparenţă
oricît de neverosimilă ar părea observaţia noastră - cu litera p a alfabetelor de
mai sus, însă nu în poziţia lui normală, ci, la fel, învîrtit în jurul axei sale verticale5 (fig. 2 b). Atragem însă atenţia că acest semn transcris ca j se prezintă tot în
poziţie învîrtită.

11
Fig. 2 b. - Litera pa alfabetului runic tiirc.

Cu ocazia examinării minuţioase a textului original, am aflat că din cauza
proastei calităţi a reproducerii publicate, în mod greşit, am descifrat litera a în
locul semnului i sau j (în poziţie normală), scris în realitate. Depistarea acestei
greşeli ne-a atras atenţia asupra posibilităţii ca litera de dinaintea acestui caracter să nu fie j, ci p a alfabetului turc. Cu ocazia controlului nostru, am constatat
că autorul însemnării, duf>ă semnul p_, a trecut caracterul j şi, ulterior, l-a transformat în litera i, corectînâ "greşeala" sa, ori a procedat invers (fig. 3). Momen/.4-i
I

t1

Fig. 3. - Literele I (din stinga) şi j (din dreapta) despărţite (mărite).

tan, nu se poate stabili care literă a fost scrisă, mai întîi, pe hîrtie. Iar caracterul,
determinat de noi din greşeală ca semnul a (penultima literă a cuvîntului
exa~i~:!t}, ~ :! !~~~:-.t ._~!t"?~~~ ~i~ !i~i'.!ţe!e t!':!!:e cu ocazia corectării lui de către
autorul însemnării. Trecînd în revistă toate caracterele a din textul complet, cainiţial,

4
Gyula Nemeth, A magyar rovas/r6s, A Magyar Nyelvtw1om4ny I<hilwnyve, 11/2, Budapest 1934, anexa I-IV,
VII; Emil Jakubovich, A szi'kely rovdsfrds legregibb âbecei, Magyar Nyelv, XXXL 1939, t. 1-111; Dezs6 Csall4ny, A sukely-m'!IJl.ar rovasirds emlekei, A nyfregylulzi J6sa Andrds Muzeum Evkimyve, ill/ 1960 (apărut 1963), anexa II, IV-V.
W. Radlofl, Diea/ttiirkischen lnschriften der Mongolei, St. Petersburg 1894, p. 2; Vilhelm Thomsen, Inscriptions
de /'Orkhon dechiffrees, Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimitulcsia V, Helsingfors, 1896; Gy. Nemeth, op. cit., anexa VII,
Dezs6 Csal14ny, A szi'kL/y-magyar rovdslrds tărttneUhez, ArchErt, 93, 1966, fig. ~7; Şerban Andronescu, Oulmos, Bucureşti, 1966, p. 255, fig. 138 (din păcate cu multe greşeli).
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ractere scrise corect sau incorect (într-o oarecare măsură acest ultim a se apropie
de litera t), constatăm că litera noastră se diferenţiază mult de ele (fig. 4), fapt ce

1411111111 1
Fig. 4. - Variantele tuturor caracterelor a ale textului (grupul din stinga) şi litera (prezentatâ) i-j, devenitl similari ca fonnl cu ele, mlrite (semnul din dreapta).

dovedeşte că nu este vorba de litera a; după cum reiese şi din fig. 3 şi 4, liniuţa
trasă. din dreapta sus în stînga jos trece peste liniuţa orizontală.
In ceea ce priveşte prioritatea literei i sau j, avem mai multe interpretări. Nu
ne vom ocupa msă de ele, fiindcă nici una nu poate fi socotită cea reală. Dar această constatare nu are nici o influentă asupra valorii funcţionale a caracterului,
deci, nici asupra rezultatului analizei noastre. Indiscutabil este însă faptul, că autorul însemnarii a trecut corect pe hîrtie orice literă. Se poate accepta prezenţa li-

terei j, dar şi apariţia caracterului ieste firească, deoarece vocala j, rostită după p,
se desonorizează 6 • După toate probabilităţile, aceasta, în trecut, nu avea un semn
aparte, iar autorul, care a simţit desonorizarea, a încercat să marcheze fenomenul, scriind litera i după p. Doar spre orientare, amintim următorul exemplu:
Gabor Teglas, în anul 1895, a scris sub forma de Lapias, numele de hotar dintre
comunele Ocland şi Racoşul de Sus Gud. Harghita, respectiv Covasna); astăzi
grafia este Lapjas7.
Şi învîrtirea caracterului p se toate interpreta diferit, dar nu se poate dovedi
nici în acest caz care este adevăru .
·
După cele spuse, considerăm că descifrarea corectă a cuvîntului în cauză este: ellop1a sau ellopja.
Acest fenomen, de fapt, în mod indirect, face ca ipoteza noastră să devină
verosimilă, în sensul că semnului tratat îi atribuim valoarea funcţională de p.
Deci, se pune justificat întrebarea, dacă în prima parte al secolului al XVII-lea
mai exista o literă veche tilrcă, necunoscuta în alfabetul runic maghiar pînă în
prezent? Singurul răspuns eoate fi numai afirmativ, dar problema revendică
cercetări ulterioare amănunţite. O investigare norocoasă ar putea, de asemenea,
clarifica problema pe această cale, iar ipoteza noastră ar fi astfel, întărită definitiv. Problema în sine este foarte importantă din mai multe puncte de vedere8•
Observaţiile noastre atrag atenţia asupra necesităţii reexaminării celor două
caractere identice (ca formă) ale inscripţiei runice descoperită la Crăciunel Gud.
Harghita}9. Astfel, trebuie să luăm în seamă şi valoarea funcţională de p ale acestor caractere, nedescifrate pînă acum.
Cel de al doilea argument indirect, în privinţa posibilităţii de a considera
acest caracter, prezentat mai înainte ca fiind de origină tilrcă, să provină dintr-o
altă literă. Aceasta se iăseşte între literele inscripţiei runice, tot de la Crăciunel,
şi are o formă identica a celor cunoscute din alfabetul tilrc estic (!); aici are valoarea funcţională de k, semn care este total necunoscut în alfabetul runic maghiar, fără însă a fi putut determina valoarea lui funcţională în cadrul inscripţiei
6 Măria Vămszer, Beuaetlsa nyelvtudom4nyba (rurs universitar), Ouj-Napoca 1956, p. 105. Şi pe această cale,
îi mul4'mim profesoarei Ilona Kiss, pentru ajutorul primii.
A Limes Dacicus kit KiJkiJll61s Olt koziitti reszlete Udvarhely megye lszaki es keleti hegysegeiben Oroszfaluiâl (sic !)
Als6-Rgkosig, ArchKlizl, XIX, 1895, p. 31.
Mai pe larg, G. Ferenczi, A mDgyar rov6sfr6s rljabb emlekei, manuscris.
9
Idem, A humor6dkrrdcsonfalvi rovdsfrdsos felirat, Korunk Evkiinyv 1979, Kolozsvăr - Cluj-Napoca 1978, p.
273--281, fig. 1-7; G. Ferenczi -1. Ferenczi, op.cit., p. 18-22, fig. 3--8. ln aceste studii am tratat însl numai ca varianta literei ia inscriptiilor din valea fluviului Talas din vestul Siberiei.
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runice de la Crăciunel 10 • [Dar nu este de loc întîmplătoare apariţia literelor de origină turcă (pecenegă?), pentru că este cunoscut faptul că populaţia unor localităţi
din apropiere, şi, anume, cea a biborţenilor şi a baţanilor (cu mare probabilitate),
ca şi populaţia aşezărilor mai apropiate, adică a Baraoltului şi a Racoşului de Sus
(toate în jud. Covasna) şi a Racoşufui de Jos Gud. Braşov), indiscutabil sînt de origine pecenegă 11 ].
De la sine se ridică şi întrebarea, dacă.şi acest caracter, apărut într-un text runic,
nu cumva este tot de origine pecenegă? Intrebarea este justificată şi pe motivul că
atît localităţile Lupeni şi Cobăteşti (ambele în jud. Harghita), cît şi Ghindari Gud.
Mureş, varianta maghiară numelui acestei localităţi este, probabil, de origine turcă),
pomenit în textul examinat (acum, doar, parţial), se găsesc în apropierea satului Firtuşu Gud. Harghita). Acest sat avea înainte numele de Bezz.em;ofalwa12, adică "satul
Pecenegilor" (deci cu o populaţie, probabil, de origine pecenegă). La toate acestea,
mai adău~ăm şi următoarele: pe culmea ce străjuieşte satul Firhi.şu a fost ridicată,
către sfirş1tul secolului al IX-iea o cetate cu ziduri, din piatră nefasqnată şi legată cu
mortar (folosită pînă în primul deceniu al secolului al XIII-iea). In centrul cetăţii
exista o bisericuţă, databilă în secolul al Xii-lea. Atît din zidurile bisericii, cît şi din
imediata ei apropiere au fost descoperite, cu ocazia săpăturilor arheologice, efectuate în verile anilor 1976 şi 197Ş, mai mult blocuri nefasonate, care poartă diferite semne runice adîncite în piatră. In cel din vecinătatea bisericii erau adîncite literele t şi s,
care se pot descifra, avînd întelesul de tas (= piatră), în limba tilrcă. Cuvîntul face
parte şi din vocabularul limbii maghiare, în formă de tas - tasz (citit laş - tas) cu
mteles identic al celui turc. Toate aceste observatu alcătuiesc cel de al treilea argument (şi de această dată indirect), ce diferă de celelalte două, prezentate mai sus, dar
care sprijină ipoteza noastră, dezvoltată anterior.
Argumentele noastre (deşi indirecte), probabil, depăşesc stadiul de ipoteză
prezentată, pentru că ele se întărăsc reciproc. Presupunerea noastră primeşte,
aşadar, o formă mai concisă în urma luării în seamă a acestor argumentari.
Din expunerile pe care le facem, reiese că textului nostru analizat trebuie să-i
atribuim o msemnătate mai mare, în primul rînd, din punctul de vedere al scrisului
runic, dar şi din punct de vedere al istoricului limbii, al istoricului economic, precum şi din unghiul determinării etnicului (împreună cu inscripţia de la Crăciunel).
II. Gyula Sebestyen, cu ocazia studiului inscripţiei rumce maghiare de la Istanbul (păstrată în copii deteriorate ale primei copii după original, ea însăşi conservată m conditii precare) scria următoarele în legătură cu corectarea textului:
"o astfel de reconstituire, în sfîrşit, este un produs limitat al omului şi din această cauză nu poate să fie infailibil perfectă. De aceea propun, o examinare cu privire ageră şi animată, nu numai asupra acesteia (adică semnul transcris de el în
formă imb- nota noastră), ci şi asupra părtii de propozitie "itet be szaz 16val "13•

!~ ~:;;;~~~~;,::,~r;~t~;ttvi..., p. 279 şi nota 17, p. 280 şi fig. >---4, nr. 8 şi 13.
12 Idem, p. 169. Coriolan Suciu consideră, după K.iroly Szab6, ca sat dispărut [Dic/ionar istoric al /ocalitt1/ilor
din Transilvania, voi. ll, Bucureşti, 1968, p. 299 Beunijofalwa (sic!)], localitatea există însă şi '!stăzi, purtînd numele
de Firtuşu; el. Sandor Ferenczi, Firtosvdralja c1sibb neve: Beseny6falva, Erdtlyi Mrlzeum, XLill (Uj folyam IX), 1938, p.
222-2JJ. vezi mai nou, m scrumo, 1srvan terencz1, fi na1aar11 /Jesenyc1falva vajon azonos-e a mai Firtosvdraljdval, nem
esett-e ffrond teruleUre? HaZJJnezc1. A lwrondi Firtos Mr1velc1disi Egylet kiadvdnya, Illl, 1992, p. 4---a.
Glosszdk a konstantindpolyi nyelvemltkhez, Ethrwgraphia, XXIV, 1913 {Oj folyam IX), p. 146. ln repetate rinduri, ne-am exprimat punctul de vedere faţă de aşa-zisele "corectări" ale textelor runice maghiare şi faţă de forţa
rea de a li se da oricum un înţeles acceptabil. Considerăm discuţiile sterile Ji fără rost în toate cazurile ând, cu
ocazia descifrării textelor pe care le-am moştenii, ne putem baza doar pe copii, în general greşit transaise. Aceste
erori se datorează şi faptului că nu cunoaştem caracterele originale şi, deci, nu avem voie • de a restabili" forma
(necunoscută a) literelor. Totuşi, de această dată, procedăm împotriva opiniei noastre. Făând acest pas, ne simţim obligaţi să amintim faptul că toţi cercetătorii, care s-au ocupat cu această problem!, simţeau că descifrarea lor
rămine "neliniştiloare·. De asemenea, trebuie să facem precizarea că noi nu modificăm de loc caracterele copiilor,
iar transliteraţia lor vine de la sine.
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Dintre cuvintele eropuse de Gy. Sebestyen spre examinare, noi ne vom ocupa doar d~ "cuvintele' descifrate de Gy. Sebestyen cu înţelesul "itet be".
II. 1. Inainte de toate, să comparăm caracterele copiei originale (ale acestui
cuvînt) cu caracterele corespunzătoare ale celorlalte copii timpurii, făcute de pe
această copie originală (fig. 5---7) 14 • Observăm - şi atragem, m special-, aten-

tYXc
Fig. 5. - Copia originală a lui Demschwam.

Fig. 6. - Copia de la Praga.

l:YXC
Fig. 7. - Copia de la Wolfenbiittel.

ţia că, exceptînd unele mici deosebiri (fără însă vreo importanţă în privinţa înţe
legerii textului), toate trei grupurile de litere sînt formate din litere identice şi alcătui
esc un singur cuvînt, fără semnul obişnuit (), folosit pentru despărţirea cuvintelor.
Il. 2. Vilhelrn Thomsen, renwnitul cercetător danez, care se ocupa cu inscripţii
le ru{\ice paleotilrce, cunoscînd şi limba maghiară, a descifrat literele: "tb( )n"15 •
lnainte de a trece în revistă transcrierile, care urmau descifrarea lui V. Thomsen, trebuie să examinăm grupul de caractere "corectate" de Gy.Sebestyen (fig. 8) 16 •

lY•Xl
Fig. 8. -Variantă in urma "corectării" lui Gy. Sebestyen.

Chiar printr-o citire superficială se observă diferenţa: în textul" corectat" de
Gy.Sebestyen acest grup de caractere, care original formau un singur cuvînt, din cauza
introducerii semnului de împărţire al cuvintelor (), au luat naştere două cuvinte,
· d acest fJilpt,1tera
t·
"aoua
d
" a cuvm
~ t uIm
. " am
Id ·1ea " , ad"1ca- t·t
Al atune
~ era a patra
a cuvîntului original (n) s-a transformat. devenind semnul vocalei e 1 .
Să trecem, deci, în revistă descifrările. După Gy. Sebestyen: it•t be: Lâszl6
Negyessy acceptă fără comentarii modificările fui Gy. Sebestyen, în interesul de
a aJunge la un înţeles mai corect al cuvîntului, ob1ectînd doar descifrarea lui.
14
Ferenc Babinger, Konstantin4polyi rovdsfr6,sos magyar nyelvemlek 1515-b61, Ethnographia, XXIV, (Uj folyarr.
IX), 1913, p. 138 (fig. 5 a noastră); Gy.Sebestyen, Ujabb glossz4k a konstantin4polyi rovds(r6sos magyar nyelvemlekhez,
Ethnographia, XV, (Uj folyam X), 1914, p. 3 (copia de la Praga: fig. 6 a noastră) şi 5 (copia de la Wolfenbiittel: fig. 7 a
noastrn idem, A magyar rovdsfr6s_h}'eles ~l~ke!, Budapest 1915, anexa XI şi fig. 1~15.
Idem, Glossz4k..., p. 142 ş1 m facsimil: idem, A magyar rovdsfr6s ... , p. 75, fig. 13.
16 F. Babinger, op.cit., p. 138. De fapt, este textul "corectat" de Gy. Sebestyen şi descifrarea acestuia (vezi, A
magyar rovdsfr6s ... , p. 74). Translitel'jlµa grupului de caractere este identică cu cea sus-amintită; Gy. Nemeth, op.cit.,
t. D, reeditarea facsimilei publicai de Gy. Sebestyen; D. Csa114ny, A szikely-magyar rovds(r6s emlekei..., p. 77, ilustraţia
20, reproducerea facsimilului; Lajos Tardy, Augustus cs6sz4r vegrendeletenek magyar felfedezc1je, Regi hfrunk a vi/6gban,
Budapest 1979, p. 96, reproducerea facsimilului publicat de Gy. Sebestyen. După părerea noastră, în textul de explicare al ilustraţiei, în mod greşit, figurează numele lui Janos Belsius. Comparînd scrisul jurnalului de călătorie dinainte şi de după textul runic, cu caracterele lui Demschwam, caractere cunoscute şi prezentate (primul la Gy.
Sebestyen, A magyar rovdsfr6s ..., anexa XI, al doilea la F.Babinger, op.cit., p. 131), observăm că toate cuvintele textului latin sini scrise de aceeaşi mină, adică aparţin lui Demschwam. Persoana care a trecut caracterele runice pe hîrtie nu se poate identifica după scris. Dintr-un alt pasaj al jurnalului de călătorie (cf. F.Babinger, op.cit., p. 131) reiese
clar, că şi textul runic, tot Demschwam 1-a însemnat. Ba mai mult, ilustraţia, publicată de L. Tardy, nu aparţine de
text, care îl prezenta pe Belsius ca descoperitor sau codescoperitor al testamentului împăratului Augustus. În acest
text, autorul nici nu menţ:ioneazl inscripţia runică de la Istanbul; G.Ferenczi -1. Ferenczi, op.cit., p. 27, fig. 11 (copia fa~~ilul~ lui Gy. Se_bestyen).
.
.
F. Babmger, op.cit., p. 138; Gy. Sebestyen, op.crt., p. 74, fig. 12).
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După el, înţelesul acestui sn1P de caractere este: itt tett be. Acestei transliteraţii
- pe motive întemeiate şi Juste - Gy. Sebestyen i s-a opus, argumentînd că, este dreet, din două caractere de t nu se pot descifra 5 (!) 1 • Mârton Pâlffy Breia
tot
aceasta transcriere, modifiând-o însă în felul următor: itet (citit itt tett) be19 • Gyu20
la Nemeth şi-a însuşit descifrarea lui Dezso Pais: it't;,•n • Conform părerii lui
Dezs6 Csallâny, caracterele trebuie să fie citite în felul următor: it~art'li"n21 • Peter
Ruffy a reeditat (ce-i drept, fără intenp.a de a contribui la transfiteraţie) prima
variantă a lui Gy.Sebestyen: itet be22. Iar noi ne-am mărginit doar de a face cunoscute descifrările lui Gy.Sebestyen şi a lui D. Csallâny. Totodată, ne-am exprimat îndoielile faţă de exactitatea descifrărilor, pe baza tuturor greutăp.lor ivite în
întregirea completă a inscripţiei 23 •
Il. 3. Considerăm că prezentăm înţelesul real al cuvîntului, fiindcă prin descifrarea noastră, fără nici o forţare, ajungem la un înţeles, care corespunde întru
totul caracterelor copiate de odinioară. Dar ţinem, totQdată, seama că şi copia
originală a lui Demschwam J?Utea să conţină greşeli. (In acest sens, ne referim
doar la exemplul dat de noi, ş1 anume, la diferenţele mai mari sau mai mici, ce se
pot constata prin compararea copiei originale cu cele mai timpurii - de fapt, copii ale copiei. Sînt greşeli, care inTiuenţează descifrarea textelor).
Transcriind cele patru caractere, care în realitate alcătuiau un singur cuvînt,
s,:onsiderăm, că, în sfi~it, V. Thomsen avea dreptate, înţelesul cuvîntului rund ittb"n.
In aparenţă, acest cuvmt este de neînţeles. Daca răsfoim însă filele cărţilor vechi sau
ale documentelor contemporane inscripţiei, ori căutăm, pretutindeni, în dialectele
maghiare, dăm de urma cuvîntului respecţiv, de altfel, folosit şi astăzi.
Cartea lui Gaspar Heltai, în care se descrie, destul de detailat, campania din
Moldova a lui Matftias Corvinus, regele Ungariei, ne transmite următoarele ştip:
"la cea de-a treia zi regele sosise la Baia, unde episcopul îşi avea reşedinţa. In
timpul cinei a fost adus înaintea lui un prizonier. ireând la interogarea persoanei, aceasta refuză folosirea unui translator, deoarece, cum înşişi afirma, vorbea
limba maghiară, fiind maghiar transilvănean, venit în Moldova cu scopul de a-şi
vede.a rudele sop.ei sale "aici înlăuntru"(= itt benn)2''.
In dicţionarul de 11 limbi al lui Ambrosius Calepinus se găseşte încă un
exemplu25, iar o altă dovadă, o oferă dicţionarul maghiaro-latin al lui Ferenc Paris Papai26•
Renumitul lingvist Attila T. Szabo a cules informaţii identice din diferite
protocoale ale ora;mlui Cluj, datate la sfirşitul secolului al XVI-iea şi începutul
veacului urrnător2.
Cuvîntul însă este cunoscut şi în diferite dialecte maghiare, de exemplu, cel
18 Lbzl6 Negyessy, Coni«tura a konstantin4polyi rovtislrdsos emlekhez, Ethnographia, XXVI (Uj folyam XI), 1915,
p. 159,ffspectiv Gy. Sebestyen, op.cit., p. 74, nota 4.
Mărton Pâlffy, Az inlaki is konstantin4polyi rO!Jdsbetus felirat, Kereszteny Magvett1, LXVI, 1934, p. 222.
~ Idem, op.cil., p. 9 şi nota 3.
~ Idem, op.cit., p. 78.
Ezu/Jtsz4ztizen/JI esztend6ben (rt6k ezt, Bujdos6 nyelvemlekeinlc, Budapest, 1977, p. 65. Este foarte regretabil, că
aceastyubllcaţie conţine mal multe greşeli, intre ele şi grave descifrări învechite.
G. Perenczi - I. Perenczi, op.cit., p. 27; vezi şi Perene K6sa, A szekely rov6sfeliratok nyelvtl!rttneti tanuls6gai,
NyelvisutiTanulm4nyok (redactor Piroska B. Gergely), Bukarest 1983, p. 87, p. 94, punctule şi, în special, p. 97, nota
14.
24 Gâspâr Heltai, Chronica az Magyarocnac dolgairol, Colasvarat, 1575, p. 134---135. lntr-o reproducere a textului, de la mijlocul secolului trecut, acest cuvin! se prezintă sub forma de ittben (!), vezi, Tiunhatodik sz4zadbeli magyar
tllrthie~k, I/ II (redactor Perene Toldy), Ujabb Nemuti I<linyr,t6r, III, Pest, 1854, col. 422.
Dictionarivm vndecim lingvarvm, Basileae [15987) sau [16057), p. 762. Sintem nevoiţi sâ recunoaştem, că
acest cuvin! nu este ittben, dar este de netăgăduit şi faptul că el trebuie sâ aibă (şi are) în forma de ot(t)ben, perechea
lui de iJJ,t)ben, în ciuda faptului că în dicţionar nu figurează.
DictionariumHungarico-latinum, Leutschoviae, MDCCVI:I, p. 101.
27
Datele ne-au fost fumizate de răposatul A.T.Szab6 din fişele lui, informaţiile fiind încă nepublicate.
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de ge teritoriul fostului comitat Vas, astăzi, parţial pe teritoriul Republicii Austria .
Din înşiruirea, pe scurt, a datelor de mai sus, reiese clar că aceste cuvinte,
indiscutabil, sînt identice cu cuvîntul nostru, descifrat din caracterele inscripţiei
runice de la Istanbul. După părerea lui Attila T. Szabo nu este prea importantă
trecerea în revistă a acestor date, fiindcă cuvîntul respectiv aparţine stratului
mai ştrăvechi al limbii maghiare29 •
In încheiere, vom introduce, deci, în text cuvîntul descifrat de noi, considerînd că astfel am reuşit să rezolvăm problema iniţială ridicată, şi anume, cuvintul acomodîndu-se în întregime textului 30 •
GEZA FERENCZI

28 Nândor KOnnye, 6rugiek, Magyar Nyelv6r, N, 1875, p. 228; Jânos S. Kovâts, A repcevidiki nyelvjdr4s, Magyar Nyelv8r, XX. 1891, p. 367. La feL este neîndoielnic, cuvîntul otben are pereche de itben; Magyar T6jszotdr, II (redactor J6zsef Szinnyei), Budapest 1897-1901, col 29 ott; A magyar nyelv t/lrtineti-etimo/6giai szotara (redactor
L6r4nd Benkl,), Budapest, 1970, p. 1104. Date referitoare la Secuime nu am glsit nici în Magyar T6jsz6tdr, nici la
Jânos ~a. Erdtlyi Tdjszot4r, Budapest (firi an).
lnfurmaţia rlposatulul prof. A. T. Szab6.
30 Trebuie sa atragem atenţia asupra a doul probleme. Prima: în textele maghiare vechi, scrise fie cu caractere latine fie cu cele runice, nu putem ciuta regulile ortografice de astăzi. Deci, nu se poate considera greşeai!, daci
un cuvînt sau _ptul este compus din caractere care se diferenteazl la numlr. Din aceastl cauzl, un astfel de text
• greşit" nu se poate translitera numai dupl intelesul întregului text. Pe această bază, am putea accepta cele cinci turi ale lui L. Nlgyessy. Dar respectivei opinii i se opune despărţirea cuvîntului în dou4 cuvinte şi, mai ales, transformarea literei n 1n e. A doua: deşi descifrarea noastră este acceptabili, totuşi ea mai înlîmpinl greutăli, care se ivesc
fie din copierea greşită a textului originaL fie din faptul că însuşi textul original a continui greşeli.
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EIN BEITRAG ZUR ENTZIFFFERUNG EINIGER MIT UNGARISCHEN KERBSCHRIFTMERKMALEN GESCHRIEBENEN WORTER UND BETRACHTUNGEN UBER DIE HERKUNFT DER
UNGARISCHEN KERBSCHRIFT
(Zusammenfassung)

In der vorliegenden Arbeit beschaftigt sich der Autor einigerseits mit der
mit ungarjschen Kerbschriftmerkmalen geschriebenen Inschrifl aus 1624, die
1970 von Adam Dankanits entdeckt und veroffentlicht wurde, - anderseits mit
der Entzifferung eines Wortes der Inschrift aus Istanbul, die aus dem Jahre 1515
stammt.
Mit dem ersten Text hat sich der Verfasser ausfiihrlicher beschaftigt, - er
hat das Problem bereits 1981 in der Zeitschrift Muvelodes erortert. Da er emen reichen Stoff iiber die mit ungarischen Kerbschriftmerkmalen spater geschriebenen Inschrift vorgelegt hat, hat er die lnschrift im original iiberpriift. Er hat
festgelegt, dass wegen der schwachen Qualitat der veroffentlichen Fotokopie ein
fehler begangen wurde, und er ist jetzt zu einer richtigen lnterpretation eines
friiher fafsch entzifferten Wortes gelangt, die dem Gesamttext entspricht. Er ist
diesmal auf ein bis jetzt unbekanntes Material im ungarischen Kerbschrift gestossen, auf den Buchstaben t, der seine nachste Entsprechungen in der paleotiirkischen Kerbschrift, hat, und denselben Funkhonswert besitzt, wie der
entsprechende ungarische Laut. Auf dieser Beobachtung fussend ist der Autor
auf die Schlussfolgerung gelangt, dass in die ungarische Kerbschrift ein neues
Kerbmerkmal eingefi.igt werden muss, das eine tiirkische Herkunft hat.
Das zweite behandelte Thema ist das Problem der mit ungarischen
Kerbschriftmerkmalen gescriebenen Inschrift, die wahrend den Jahren 1553--55
von Johann Derschwam entdeckt wurde, und die von ihm wahrend dieser Zeit
abgeschrieben und in seinem Reisejournal aufbewahrt wurde. Der Stein, in dem
die Inschrift eingebaut· wurde und folglich die Inschrift selbst, wurde Ende des
vorigen Jahrhunâerts zerstort.
Der aus 1515 stammende Text enthalt mehrere Fehler, die die Entzifferunş
des Textes verhindem. Obwohl einige Forscher die "notigen Berichtigungen
bereits vorgenommen haben, blieben âoch noch einige unversehbare Worter iibrig, - eine Tatsache, aus der langwierige, bis heute nicht beendete Auseinandersetzungen hervorgingen.
Der Verfasser versucht, ohne jedwelche Umanderungen im Originaltext
vornehmend, ein einziges umschrittenes Wort zu entziffern. Indem er verschiedene alte oder beinahe zeitgenossische, gedruckte oder in Handschriften aufbewahrte Texte gebraucht in seine Betrachtungen miteinberiiht, beweist die
urspriingliche Bedeutung dieses Wortes, und zwar: ittben (= hier drinnen). Obwohl der Verfasser die urspriingliche Bedeutung des Wortes vorschlagt, bleiben
- auf selbstverstandlicher Weise, - weiterhin sowohl die iibrigen umschrittenen Worter, wie auch der Gesamttext ohne jede eindeutige Bedeutung, eine Tatsache, mit der sich nicht mehr auseinanderzusetzen lasst.

NOTE SI DISCUTII
I

I

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ÎN COMUNA SĂV ĂDISLA
GUD. CLUJ) ŞI CÂTEVA PROBLEME PRIVIND EPOCILE
NEOLITICĂ ŞI BRONZULUI
Pe teritoriul comunei Săvădisla au fost semnalate mai multe descoperiri arheologice: în hotarul satului Săvădisla, în Pădurea "Matecsere" şi pe platoul
"Cetatea Păuca", iar în satele aparţinătoare Lita - la "sediul CAP", iar la Liteni
la "Piatra Mare" şi "PiatraABătrână" şi cetatea medievală de la "Ruinele Cetăţii"
(REPCLUJ, 253,254,342). ln c1ceste zone au efectuat săpături şi sondaje: P. Gyulai, A. Palk6 şi T. Soroceanu. ln cele ce urmează, vom preciza rezultatele acestor
sondaje.

.
1. Lita - Sediul CAP.
În anii 1977 şi 1978 au fost deschise două secţiuni (Sl/1977 şi 511/1878),
amplasate undeva în vecinătatea incintei sediului şi în afara ei.
Secţiunea 1, amplasată lingă cântar (fig. 1, 8/1), unde probabil, au fost descoperite primele materiale, avea dimensiunile de 10 x 1,5 m, coborând în unele
locuri până la 1,60 m. O descriere amănunţită a straturilor nu există. După schiţa
de profil, reţinem 5 straturi: 1) 0----0,20 m humus recent; 2) 0,20----0,50 m nivel daco-roman; 3) ---0,50----0,70 m strat cu ceramică hallstattiană şi Noua; 4) ---0,701,10 m strat cu cioburi neolitice; de la -1,10 m coboară complexe până la -1,5
m; 5) -1,10 -1,60 m pământ galben, steril arheologic; -1,60 m în jos pietriş şi
nisip.
Secţiunea 2, trasată paralel cu drumul (fig. 1,.3), avea dimensiunile de 22 x 2
m, săpătura coborând la adâncimi diferite (fig. 4). 1n caroul (c.) -2 -O s-a coborât
pînă Ia adâncime.ţ de 1,50 m, semnalându-se resturile unui complex de la sfârşitul
epocii bronzului. In c. 6,5 - 7,5 au fost preparate resturile unui complex dacoroman, iar o groapă a fost semnalată în c. 15,-S - 16,7.
Din materialele arheologice păstrate au fost semnalate şi inventariate fragmente ceramice din următoarele epoci: bronzului (P. 77424-430), din vremea
culturii Noua (P. 77451-500), Latene (P. 77431-433) şi romane (P. 77434-440).
Noi ne ocupăm, în mod deosebit, de descoperirile preistorice în acest studiu.
EPOCA BRONZULUI. Unele fragmente ceramice aparţin, în mod neîndoielnic, acestei perioade ele însă cu greu pot fi despărţite de cele aparţinând unor
grupuri (înterpătrunderea Otomani - Wietenberi:;) sau ale culturii Noua, fiind
găsite, cel mai adesea în acelaşi nivel de săpare (fig. 4/1, 3-4, 5, 7---8; 5/3, 912). Despre un fragment nu ştim dacă aparţine culturii Noua sau unor grupuri
de la sfârşitul epocii bronzului (cu analogii la: ANDRIŢOIU 1992, p. 220 şi urm.).
Din epoca bronzului sunt unele fragmente ceramice (fig. 4/2 şi 6/ 4) care
aparţin fenomenului de înterpătrundere Otomani II/III, III Wietenberg II/III şi
III ca în situaţii de la Bădeni şi Deuş (LAZAROVICI 1971; LAZAROVICI - MlLEA 1976, pl. XIV /3-4, XVI/4).
•
Referitor la această problemă, un studiu recent al unui coleg (GOGILT AN
1992, p. 10-11) acordă mare atenţie situaţiei de la Bădeni. Pentru a lămuri unele
semne de întrebare ridicate şi o corectă încadrare a câtorva piese, la care ne refeream, precizăm şi rectificăm următoarele:
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• - Ni se atribuie ca o afirmatie sigură apartenenta la cultura Otomani (GOGILT AN 1992, p. 10, n. 7) a decorului clin împunsături succesive late (noi îl numeam atunci " ... realizat în tehnica împunsăturilor intermitente .făcute cu un
instrument lat de 5 mm (fig. 4/ 4,7). " (LJ\ZAROVICI 1971, p. 77). ln acelaşi loc,
precizăm analogiile şi harta. Noi ne refeream la " ... în afară de fragmentele ceramice de mai sus, atribuite culturii Otomani, mai sunt şi alte fragmente ceramice
din pastă fină, care apar şi în alte aşezări sau nivele aparţinând culturii Otomani
clin podişul transilvan," iar mai jos precizam: "De înterpătrunderea Otomani Wietenberg _se lea~ P!'°babil şi o~entul specţiic ~tit ~ vârtejului cu p_atru
brate lucrat m tehnica un1:mnsăturilor mternutente late. (lbidem,·p. 79). Dea:
Nu este Otomani ci Otomani din podişul transilvan sau cu alte cuvinte înterpătrunderea Otomani - Wietenberg; 2) prin înterpătrundere Otomani - Wietenberg întelegeam şi procesul invers dinspre Transilvania în Crişana (Ibidem,
p. 79, fig. 6, vezi şi sensul săgetii).
-Colegului i-a scăpat o altă afirmatie a noastră: "O altă grupă de fragmente ceramice, ce atestă influenta directă a culturii Wietenberg, în aşezarea de la
Deuş sunt cele din pastă neagră ornamentată în tehnica împunsăturilor intermitente (Absatzstich) dar a căror lătime nu depăşeşte 2-4 mm. Ornamentele sunt
sub forma unor spirale şi spirale colturoase (fig. 4/1-3, 5----6; 5/20)." (Ibidem,
77
p. -)- D"f
. f.me şi. cele late le precizam
. - şi. n01.
i erenţa •mtre •impuns ă tun·1e succesive
(în 1971), la fel şi originea lor, nu doar Soroceanu (în 1973).
- Tot referitor la împunsăturile succesive colegul se referă apoi la Bădeni
" ... unde se fare că există o aşemenea tehnică de ornamentare fără a fi prezentat
şi materialu ceramic" (GOGILT AN 1992, p. 10). Trebuie să precizăm că acestea
sunt publicate - ce-i drept ca decor nu şi ca fragmentele ceramice (LAZAROVICI - MILEA 1976, pl. XVII/II, VII ceramica roşu-gălbuie decorul 3----4, 9-12).
Acolo dădeam însă date despre culoarea ceramicii. Ornamentele late apăreau la
adîncimea de - 0,6~,80 m.
- Privind încadrarea culturală de la Deuş precizăm " ... se constată că nu este vorba de un nivel Otomani propriu-zis, iar materialele ce pot fi atribuite azi
culturii Wietenberg sunt mult mai numeroase." (LAZAROVICI -MILEA 1976,
p. 29).
- Referitor la datarea aşezării de la Bădeni şi a tuturor materialelor de acolo, colegul retine doar o concluzie de ordin general. O precizare a noastră acum
este necesară, concluzia se referea la descoperirile din nivelul inferior şi mijlociu.
Colegul a uitat însă să citească " ... ştim că ultimul orizont din epoca bronzului îl
reprezintă gropile, în special F.şi B care străbat stratul pornind de la partea superioară a stratului de cultură". In acelaşi loc, la nota 11, făceam precizările pentru
analogiile în faza Otomani III: "Cum în ultimul timp se fac diferenţieri între Otomani III a timpuriu şi III b tîrziu, credem că este necesară precizarea încadrării a
celui material la un orizont foarte timpuriu." (Ibidem p. 29, n. 11). Precizăm că
ne refeream la orizontul Otomani III foarte timpuriu, care în alte locuri îl defineam cu termenul Otomani 11/111.
- Noi socoteam materiale, influente şi importuri Otomani şi alte elemente,
pe care le citam în numeroasele analogii pe faze, etape şi stafiuni (LAZAROVICI
1971, notele 6, 11, 14-16, 22, 23; LAZAROVICI - MILEA 1976, notele 36, 39, 52,
67--68).
- Colegului nostru i-a scăpat însă clin vedere să studieze două gropi de la
Bădeni Gr. F şi B, cu materiale publicate (LAZAROVICI MILEA 1976, pl.
XIV-XV; XVI/I, XVII Gr. F şi p. 29). Noi le datăm, pe baza toartei de ceaşfă
(Ibidem, XIV /3 şi XVI/3), despre care afirmăm că este de tipul Otomani II. In
fraza următoare, cităm Deuşuf pentru a arăta că acolo sunt materiale Otomani
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III a (Ibidem, p. 29, n. 11). Analizând, mai apoi, alte decoruri cum sunt canelurile, l?.recizăm, mai ales evoluţia lor (Ibidem p. 31, notele 38----43), majoritatea analogtilor .fiind din cultura Wietenberg.
- In acele complexe apăreau ş1 alte materiale, din pastă cărămizie, bine netezită şi arsă puternic, decorată cu 1-3 rinduri de alveole (Ibidem, pl. )(IV/ 4,
elemente întâlnite la Deuş (LAZAROVICI 1971, fig. 5/9) şi la Becaş (GOGILTAN
şi colab. 1992, fl. VIII, IX/ 5).
- Nivelu cel mai timpuriu cu Absatzstich apare la Deuş în nivel Bădeni II
a ceea ce acum am paraleliza cu un orizont Wietenberg II/III. Celelalte nivele ar
fi sincrone, după cum urmează: Bădeni I a cu Wietenberg I; Bădeni I b cu Wietenberg II; nivelul Bădeni II b cu Wietenberg III, partea superioară a stratului
(nivel cu diferite amestecuri: până la --0,40) sunt elemente de bronz târziu (groapa F şi B) şi Noua (LAZAROVfCI- MILEA 1976, 26/27, pl. XVII/V e).
- Argumentul privind cele 11 staţitJni Wietenberg III în care nu apare tehnica împunsăturilor succesive late (GOGILT AN 1992, lista 2, p. 14) şi cele 29 staţiuni în care apare (Ibidem, lista 1, p. 13--14) nu este concludent deoarece
acestea reprezintă un procent minor din staţiunile Wietenberg (nici 10%, respectiv 6% pentru lista 2). Pe de altă parte din cele 29 de staţiuni ale sale (Ibidem, lista 1) sunt materiale Noua la: 1 Aiton (SOROCEANU - ISTRATE 1975, 11/1-2,
3), 2 Band (FLORESCU 1964, NR. 7'); SOROCEANU 1973, N. 4), 3 Bădeni, 4 Bozieş, 6 Cicău (WINKLER - TAKACS 1981, 32--35), 12 Deuş (SOROCEANU
1974, 369; în mai multe puncte, după noile noastre cercetări), 17 Iclod - Tabla
Popii (BULBUC 1986, fig. 3/2, 4, 5, 12, 4/1-4; 1987-1988, 535---536, 4/4,8), 18
Iernut (VLASSA 1965, 172, 6/4-5, 7-10), 29 Viştea (SOROCEANU 1973, 154,
500, nr. 55). Rezultă deci că în 9 staţiuni materialele Noua sunt asociate cu cele
Wietenberg, iar în altele, la el nr. 3, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28 sunt
asociate cu materiale Otomani III, acel Otomani III b, din vremea anilor 19601970, azi zise Otomani târziu, Cehăluţ ş.a.
- Ce nu se poate nega - chiar dacă teoria privind geneza sudică, din Tei,
a motivului Absatzstich este pusă doar în etapa Tei III - este originea ei şi din
cultura Wietenberg, în fazele II/III, III la Deuş, Bădeni, Band, ş.a. unde apare
mai de tim_puriu decât Tei III. DescoEeririle Tei sunt limitate în sud-estul Transilvaniei. Colegul nu a definit la ce lăţime, în milimetri, apare diferenţa între
Furchenstich şi Absatzstich. Elemente Absatzstich, datate tarziu sunt doar cele
de pe fundul vaselor nu şi cele de pe alte părţi ale vasului.
- Noi nu vedem divergenţe mari între opinia noastră şi a colegului, decât
dacă nu citează trunchiat trimiterile sale din studiile noastre. Contactului etnocultural din zonele de la poalele de est ale Apusenilor dintre culturile Noua Otomani - Wietenbeig Îl vom acorda locul cuvenit cu alt prilej. Recomandăm colegului să studieze planşele 44-50 numite Otomani, din recenta lucrare a lui I.
Andriţoiu (1992) şi sa le compare cu materialele de la Deuş, Bădeni, Cluj-Becaş .

.

.

.

O ~ltă serie de materiale, care aparţin culturii Noua, sunt omoplaţi cu marginea crestată (fig. 4/ 1,8), dar şi caracteristicile vase sac cu buza dreaptă sau lăţi
tă şi cu decor din brâuri crestate (fig. 4/9-10, 5/4-7; 6/3, 5---11). Unele
materiale au trăsături specifice epocii hallstattiene, cum le-au socotit colegii, în
timpul cercetărilor (fig. 6/ 12).
Din perioada BRONZULUI TIMPURIU este un fragment de buză "tip manşetă" (fig. 4/6), lucrat din pastă fină, neagră, netezită cu urme de lustru la interior, amestecată cu nisip, cioburi pisate şi pietricele. Asemenea buze apar în
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zonă, în Cheile Turenilor, într-un orizont asociat cu ceramica şnurată, aparţinând
bronzului timpuriu (LAZJ\ROVICI 1988, 37; 1992, 148/7--8; LAZAROVICI SFETCU 1990, 53; KALMAR 1989, 242; ROTEA 1991=1993, pi. VIIl/4--6, 13, 15,
16, 18, 20). Un număr mare de asemenea,fragmente există la Leliceni - Muntele
cu piatră (ROMAN - OPRIŢESCU - PALL 1992, 116---117), aparţinând fazei a
III-a (clasice) a ceramicii decorate cu şnurul. Aici buzele de tip manşetă apar pe
elemente caracteristice _pentru orizo,ntul Schneckenberg B şi C, acele brâuri crestate (ROMAN -OPRIŢESCU -PALL 1992, Xl/l;-5) sau brâuri din trei nervuri paralele cu buza (ROMAN -OPRIŢESCU - PALL 1992, Xl/7, 9), asociate cu
ceramica şnurată (în sonda IV j în caroul vecin Q2: la adâncimea de 0,70 m pi.
127 /9; -1,05 pi. 92/14; sau cu brâuri crestate sau nervuri în relief fig. 115/14,
117 I 2). Din păcate, marea majoritate a materialelor sunt fără observaţii stratigrafice clare, în afară de trei fragn;tente provenite din nivelele bronzului timpuriu
(ROMAN -OPRIŢESCU - PALL 1992, fig. 117-1-2, 6, catalog la p. 247, pasta la p. 160). Fragmentul nostru aparţine categoriei I a lui P. Roman având msă
în pastă şi cioburi pisate, deosebire ce trebuie reţinută.
Asemenea buze sunt cunoscute în bronzul timpuriu la: Alama - Sălişte şi
Ţebea - Ruseşti (ANDRIŢOIU 1989, IIl/13, 15; 1992, 6/3; ROTEA 1991-1993),
Ampoita - Peret (CIUGUDEAN 1991, 20/11; 22/2, 4, 6---7, 9, 14; 23/16; ROTEA
1991=1993; ANDRIŢOIU 1992, 15/2, 4, 6---7, 9, 14), Ampoiţa - Peştera Liliecilor
101, 26/9), Alba Iulia - Str. Sinaia (ANDRIŢOIU 1992, 17 / 6, 10),, Copăceni (ROTEA 1991=1993, pi. VII/I, 3, 6, 8, 10), Cicău (WINKLER-TAKACS 1981, 23, 28;
CIUGUDEAN 1991, 25/2-37-10; ROTEA 1991=1993, 1,)1. X/2,7-10), Cheile
Aiudului (ROMA~ 1976, tip XII a ş.a. îl în Ml; turnul (T) IX, mormântul (M) 4;
VLASSA - TAKACS - LAZAROVICI 1985---1986; 1987), Fântânele (ROTEA
1991=1993, XIl/2; XIII/4,6; SOROCEANU 1974 le atribuia o altă dotare). Galaţi
- Bulbuce (ANDRIŢOIU 1992, 16/2), Sântimbru (CIUGUDEAN 1991, 101, 26/1;
ANDRIŢOIU 1992, 16/1), Zlatna - Colţul lui Blaj (CIUGUDEAN 1991, 99, 24/3,
8, 14; ROTEA 1991=1993, pi. XI/3, 8; ANDRIŢOIU 1992, pi. 3/10). Mai precizăm
că asemenea buze nu sunt cunoscute în cultura Noua (ANDRIŢOIU 1992, pi.
52-56).
Originea buzelor cu manşeta poate fi şi din faza Coţofeni III c fiind cunoscute pe materiale Coţofeni la Oradea - Salca (ROMAN 1976, 117 /12, poate şi
14; 1977, 117 /12, 14). Acestea apar, deci, în răstimpul Coţofeni III c şi înainte de
Wietenberg II. Observaţii stratigrafice în această privinţă sunt Dăbîca, Tureni Poderei şi Bădeni.
Alături de acest tip de buză, mai amintim o strachină semisferică, cu marginea răsfrântă şi decorată cu mici tăieturi, lucrată dintr-o pastă fină, gălbuie,
amestecată cu nisip, bine netezită şi bine arsă (fig. 4/2). După trăsăturile sale piesa se aseamănă cu Otomani III, aşa fiind inventariate şi materialele noastre (P.
77473). Această formă apare însă şi în nivelele inferioare şi ar trebui văzut dacă
nu sunt şi alte materiale din perioada timpurie a epocii bronzului, cum ar putea
fi unele din ele considerate (fig. 4/2, 5---6, 11).
Descoperirile aparţinând bronzului timpuriu din Transilvania şi din Crişa
na sunt cuprinse sub o serie de termeni marcând nume de culturi sau grupuri
culturale pe care le înşirăm doar, pentru curiozitate, nu şi pentru comentariu:
cultura Sclmeckenberg B şi C, cultura Mak6, ceramica şnurată, grupul Jigodin,
grupul Şoimuş, grupurile: Bedeleu, Roşia, Copăceni ş.a.
Cit priveşte atribuirea cronologică şi culturală a acestor materiale pentru
noi ea este clară, cel puţin în zona cercetărilor noastre, deoarece ele sunt ulterioare etapei Coţofeni III b, unele elemente pot fi contemP.orane cu Coţofeni III c
dar fenomenul, gata constituit, este post Coţofeni III c. In cercetări sistematice,
de amploare, făcute cu rigoare, din faza Coţofeni III b-lII c (Dăbîca, Tureni) nu
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apar asemenea elemente, iar atvnci când apar sunt în complexe aparte, fără
amestec cu elementele Coţofeni. In unele descoperiri atribuite bronzului timyuriu (cum este cea de la Tureni) nu mai sunt nici un fel de elemente Coţofeni II c.
Observaţiile stratigrafice din turnului II de la Ampoiţa - Peret (CIUGUDEAN 1991, p. 84----85, 96-97, - unde în manta apare atât ceramică Coţofeni III c,
ceramică şnurată şi ceramică de epoca bronzului iar în mormânt sunt încă cel
puţin 6-7 morminte, în afara de cel central - pun din nou în discuţie problema
contemporaneităţii sau succesiunii Coţofeni III c - bronzul timpuriu (ceramica
şnurată şi buzele cu manşetă). Nu ni se pare corect ca aceste materiale să fie socotite doar Coţofeni II (CIUCUDEAN 1991, p. 95), col~gul le socoate astfel trimiţând la analogii globale (ROMAN 1976, p[ 68-80). In parte le acceptăm, dar
k~ntru aceleaşi piese, după formă şi decor sunt analogii şi în faza Coţofeni III c
-

Boarta (ROMAN 1976, 83/9, 85/45) pentru CIUGUDEAN 199121/11;
Boarta (ROMAN 1976, 82/14) pentru CIUGUDEAN 1991, 21/13;
Boarta (ROMAN 1976, 84/9-10, 87 /3) pentru CIUGUDEAN 1991, 21/10;
Deva - Cetate (ROMAN 1976, tif. I a 2, fig. 12/10 şi tipul II b, II d, p. 39)
şi la Cicău (WINKLER-TAKACS 198 , 9/4, 10/1-5, 9), Ţebea (ANDRITOIU
1989, V /7) pentru CIUGUDEAN 1991, 21/14;
- Româneşti (ROMAN 1976, 107 /9, 12-13) pentru CIUGUDEAN 1991,
21/3, 5;
- pentru motivele tip O (ROMAN 1976, 150, evoluţia la p. 39) pentru CIUGUDEAN 1991, 21 / 6;
- pentru motivele de la ROMAN 1976, 107 / 10, 108/ 5, 9; 82/23-24 de la
CIUGUDEAN 1991, 21/8;
Analogiile ~e care le-am precizat sunt în acelaşi loc în care le-a citat cole$Ul,
pentru cele târzti ni se pare o citare trunchiată din partea colegului, el amintind
âoar pe acelea care conveneau opiniilor sale. Pentru fazele târzii Coţofeni sunt
însă ~u mult mai multe.
In turnului V /1975, din Cheile Aiudului- Dealul Velii, în M3 sunt, alături
de materiale Coţofeni III, c, şi două văscioare nedecorate, cu toarta mare sau înă
lţată (VLASSA -TAKACS - LAZAROVICI 1987, pl. VI-VII), a căror formă
Coţofeni III c este neîndoielnică, după analogii dar, în acelaşi timp, ele evoluează spre descoperirile timpurii ale epocii bronzului, pe care în prima etapă, în care mai sunt eleme,nte de tradiţie Coţofeni, Vlassa le numea "Coţofeni târziu"
(VLASSA-TAKACS-LAZAROVICI 1987, p. 118--119).
Horia Ciugudean (1991, 100, fig. 25) separă unele materiale, declarându-le
de epoca bronzului - ceea ce este drept - dar ceea ce nu precizează colegul este însă criteriul său de separare. A ţinut cont colegul de complexele în care a
apărut sau a făcut o separare tipologică? Dacă sunt complexe atunci trebuie precizată poziţia lor strah$fafică, dacă este posibil, dacă nu, atunci ele .rot fi contemporane sau mai tarzii, fiind un amestec arheologic nu numai cultural.
Plasarţa acestor materiale la nivel Coţofeni III c sau mai târziu ni se pare mai corectă. In acest sens cităm din rezultatele săpăturilor colegului M. Rotea de la Copăcepi (săp. 1992) şi ale noastre de la Tureni (LAZAROVICI 1992).
Inchemd aceastJ _J)roblemă, mai reţinem atenţia cu un vas de la Boarta
(WINKLER - T AKA CS 1981, p. 326, fig. 3 / 2, piesă cu formă şi decor ce se întâlneşte şi în zona secuimii (inf. amabil Z. Szekely).
Amintim câteva descoperiri recente din aceasta vreme, din zonă, din cercetările noastre: Petreştii de Jos - Pe Grădini (LAZAROVICI 1989; în turnul 2; şi la
"mormîntul megalitic", un fragment de buză), Ture ni - Carieră (informaţii
despre un "mormînt megalitic" jefuit, de fapt, ciste cu blocuri mari de piatră),
Tureni - "Peştera I.a Cuptor", - Terasa din faţa Peşterii (săpături M. Wittember-
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ger 1992), Copăceni (săpături M. Rotea 1992.) Toate acestea se concentrează întro serie de unităţi geografice de creastă, marcate de necropole tumulare, unele cu
mantaua din eietre, altele din pământ. Pe micile văi, ce curg din aceste creste,
sunt mici aşezari de câteva locuinţe (5--10), situate pe spaţii foarte restrinse.
2. VLAHA - Dâmb.
Din marginea terasei, din coltul clădirii (fig. 7), pe care se află casa lui P.
Gyulai din sat (NR. 92), în locul Dâmb, noi am cules materiale dintr-o staţiune
neolitică, conţinând o ceramică cu pastă din lut fin, amestecat cu degresant organic foarte fin, acoperit la exterior cu angobă albă, având şi urme de pictură, din
păcate ştearsă (fig. 14/14). Aceste materiale, după motivistică, aparţm orizontului târziu, superior (numit de noi III) al grupulU1 Cheile Turzii, dm cercetările lui
N. Vlassa. Mai trebuie precizat că din acest orizont se dezvoltă descoperirile de
la Gilău, Aiton ş.a., socotite ca aparţinând grupului Gilău.
Materialul aparţine complexului cultural Cluj - Cheile Turzii - Lumea
Nouă - klod (prescb.rtat CCTI..NI), complex al neoliticului dezvoltat din Transilvania centrală şi de nord, răspândit în bazinul Mureşului mijlociu şi Someşu
lui mijlociu. Acest grup îşi începe evoluţia la finele neoliticului timpuriu, având
ca punct de pornire descoperinle de la Gura Baciului IV şi Cluj - Stăvilar (LAZA~OVICI 1991; KALMAR-MAXIM 1991).
Pe terasă, în curtea casei sale, P. Gyulai a efectuat săpături în anul 1977, deschizând o casetă (9 x 4 m) şi o secţiune paralelă cu ea (20 x 2 m) (fig. 7---8). 1n secţiune au fost descoperite câteva compfexe neolitice: un cuptor sau vatră pe care
s-au găsit fragmente ceramice groase, bine lustruite, aparţinând fazei vecfii, aflate în colţul NV al casetei I;
- un cuptor sau vatră într-un bordei, aflat la circa 4 m de complexul de sus;
- o groapă în care s-au găsit unelte de silex pe la m9locul secţiunii I;
- un bordei de formă patrulateră, parţial preparat, m secţiunea Sl.
Din păcate, materialele nu au fost adunate r4: nivele sau complexe, aşa încât
nu putem trata materialele decât global. Matenale din perioadele timpurii sunt
foarte puţine, înât, în afara celor de pe cuptor şi cele din mal, nu au fost sesizate
altele. Foarte posibil ca locuirea să fi fost extensivă, cu un număr restrâns de
complexe, fără strat de cultură. Aceste materiale se deosebesc, după amestecul
de pleavă sau angobă albă (inv. P. 77278, p. 77005 ş.a.). Fragmentele aparţin
unor oale, care au fundul uşor scobit, fiind lucrate din pastă semifină (inv. P.
77278, p. 77274, p. 77005).
Cel de-al doilea orizont de locuire aparţine unui alt grup cultural, care marchează un proces de migraţie, res}'ectiv al doilea val al chalcoliticului balcanoanatolian, cu diferite etape de evoluţie cuprinse sub termenul de "şocul Vinca
C" (LAZAROVICI 1987, vezi aici şi unele din materialele noastre). Acest proces,
cu mai multe etape, dă naştere mai multor fenomene din care, în diferite zone,
se nasc culturi sau grupe: un fenomen de retardare Vincă B2/C; Vincă Cl; urmate de Tisa I şi descopenrile Petreşti din Banat; cultura Banatului, faza III; "grupul
Turdaş", grupul klod, poate grupul Gilău şi cultura Petreşti din Transilvania
(LAZAROVICI 1986; 1987; 1991, 67-70, 75---80, 81---86; DRAŞOVEAN 1991,
5~6, 71-74, 81). Aceste motive ne determină a acorda atenţie deosebită materialelor de la Vlaha.
Factura ceramicii. Materialele au fost selectate de descoperitori, la spălare
păstrându-se doar "materialele caracteristice" (de obicei, se alegeau buze, funduri, toarte, decor sau urmele de pictură). Statisticile noastre se referă, deci, la
raportul dintre fragmewnte de forme de vase, mai ales, cele semifine şi fine.
CERAMICA FINA este în proporţie de circa 10%, fiind amestecată cu mică
şi nisip foarte fin, are culoare neagră lustruită, neagră cu flecuri cafenii, cărămi
zie cu slip cafeniu, neagră-cenuşie. Formele de vase sunt: strachini şi castroane
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bitronconice cu partea superioară dreaptă (fig. 10/4, 7, 10), profilată (fig. 9/16---17,
10/7, 12/10). Mai rar apar cupe (fig. 12/2), boluri (fig. 12/5, 8, 9) sau farfurioare
(fig. 12/ 12).
_
CERAMICA SEMIFINA este în proporţie de circa 75%. Princiralele categorii de factură sunt: neagră cu flecuri, amestecată cu nisip cu bobu mare; brună
cărămizie, cu acelaşi degresant; cărămizie făinoasă de aspect Iclod I sau II/III
(marcând sinteza Iclod - Petreşti); gălbuie, neagră la interior. Formele de vase
sunt străchini şi castroane bitronconice cu partea superioară dreaptă (14/ 4,
10/3, 8, 10), profilată (9/16---17, 10/9, 11/5, 12/10), oale cu corpul bitronconic şi
umăr ascuţit (fig. 12/11), amfore (fig. 12/1), oale globulare (fig. 11/1-3).
Cele mai numeroase sunt străchinile cu umărul rotunjit până la muchia ascuţită, ce marchează burta vasului (fig. 13/3; 14). Aceste forme sunt în proporţie
de 12-15%.
O formă deosebită este un suport de vas sau picior de cupă profilat (fig.
13/13). Forma aceasta are analogii apropiate în grupul Modlmca din Polonia
Mică (I<AMIENSKA - KQZLOWSKI 1970, 32/2,5).
CERAMICA UZUALA este în yro_porţie de circa 15%, fiind de culoare brună, amestecată cu pietricele şi mica, carămizie cu degresant din nisip cu bobul
mare şi resturi organice, gălbuie cu nisip grosier şi resturi organice. Formele
aparţin unor vase mari de provizii cu buza uşor evazată sau funduri de vase
(fig. J3/1-9).
ln ceramică sunt unele de cea mai bună factură Vinca C (fig. 9 / 6---7, 11, 12).
Aceasta subliniere este importantă, de altfel, am mai stăruit asupra ei (LAZAROVICI 1987), deoarece ea marchează o deosebire faţă de descoperirile Petreşti
timpurii din sud-vestul Transilvaniei (PAUL 1992) şi de pe Mureş, unde sunt
doar elemente de factură turdăşeană. Mai trebuie precizat că într-o serie de staţi
uni la: Şoimuş, Alba Iulia, apar asemenea elemente ca la Vlaha (LAZAROVICI
1991, 131-132; 1987, 34-35; DRAŞOVEAN - ROTEA 1986).
Materiale de factură Petreşti, asociate cu descoperiri Vin~a C, în Banat sunt
foarte numeroase. Momentul cronologic al acestora este la finele fazei Vinca Cl,
rezultând din observaţiile sondajului de la Parţa (DRAŞOVEAN 1991) şi în cultura Banatului, după faza II c, la Parţa - Tell 1, nivel 5, în 510, pe dărâmăturile
unei locuinţe resturile unei străchini Petreşti, pictată.
Materiale similare celor de la Vlaha au fost descoperite în săpăturile din
aşezarea de la Mintia, în nivelele I; în nivelele II fiind deja materiale de cea mai
bună factură Petreşti (DRAŞOVEAN - LUCA 1990). Dacă ar fi să asociem descoperirile de la Vlaha cu cele de la Mintia observăm că o serie din materialele
noastre aparţin nivelelor I b (DRAŞOVEAN - LUCA 1990, 9, 1/6---8, 2/7-10),
I a (Ibidem 10, 2/5 ca formă). Aşadar ar trebui ca materialele de la bază să fie
sincrone nivelului Mintia I b. Aceasta înseamnă că imP,ulsul de la Vlaha nu
se leagă de cele mai timpurii manifestări ale şocului Vinca C. Cele mai timpurii ar fi cele ce dau naştere grupului lclod şi ar fi sincrone sau post Tăulaş II,
paralele cu aspectul Turdaş, nivelul II (mijlociu la Roska: LAZAROVICI 1991,
p. 12.2-123).
ln materiale se constată şi un proces de evoluţie a pastei spre grur,ul lclod,
unele materiale fiind greu de deosebit, de re~ar:t cultural. Materiale Petreşti"
clasice sunt puţine (o toartă perforată fig. 12/
, 9/7-11; 13/9), cele mai multe fiind cele comune unor spaţii largi.
Despre frocesul de sinteză Iclod - Petreşti a amintit colega Zoia KalamarMaxim (199 , 137-138). Trebuie să precizăm că materialele sunt în număr restrîns, cel mult o duzină de cioburi (inv. P. 79159, P. 79169, P. 79183--184, P.
79189, P. 79196 ş.a.). Asemenea proces este întâlnit la Iclod, Baciu -Str. Nouă, fiind datat însă mai târziu.
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În concluzie, la Vlaha în stratul de cultură am avea pe de o parte un nivel
neolitic mijlociu, aparţinând comp_lexului CCTLNI şi un strat având în partea inferioară materiale de orizont Vinca Cl târziu cu elemente genetice Petreşti şi în
part~a superioară a stratului o evoluţie Iclod-Petreşti.
In privinţa utilajului litic descoperit, mai numeros în zona bordeiului pătrat
din S1 şi în groapă, acestea sunt lucrate în marea lor majoritate din şist menilitic
sau comeene. Ipdustria acestora diferă de cea a grupului Iclod, cum precizau
unii colegi (MARZA - KALMAR 1990; KALMAR - MAXIM 1991, p. 137).
Acestea sunt de mari dimensiuni, constând din lame lungi (8---9 cm, late de 3
cm), unele retuşate (fig. 13/6-7, 10---12, 14), având trăsăturile epocii eneolitice.
Dintre obiectele de lut amintim: un capac de vas plat, având o apucătoare
stilizată, simbolizând capete de animal, din pastă cu rusip aspru, cărămizie (fig.
9 / 5); un fragment de idol sau văscior antropomorf, din pastă cărămizie nisipoasă (fig. 10/1).

.

.

.

3. Liteni - Cetatea Lila, în secţiunile trasate pe platou, au fost descoperite
câteva fragmente ceramice Wietenberg şi mai multe materiale aparţinând culturii
Coţofeni, âecorate cu împunsături succesive, incizii, barbotină, tăieturi şi apăsări
(fig. 15). Pe baza inciziilor late şi a decorului din triunghiuri pe partea interioară
a buzei (fig. 15/19), cu analogii la Valea Rea (ROMAN 1976, fig. 88/6), Boarta
(fig. 87 /3117 / 4), socotim că aparţin fazei Coţofeni III, probabil, IIl b.
GHEORGHE LAZAROVICI - ZOIA MAXIM - PAUL GYULAI
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Fig. 8. Vlaha, aspecte din timpul săpăturilor .
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DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DANS LA COMMUNE
DE SĂ V ĂDISLA (DEP. DE CLUJ) ET QUELQUES PROBLEMES
CONCERNANT L'EPOQUE NEOLITHIQUE ET DU BRONZE
(Resume)

1. Lila -"le siege de la Ferme collective" (C.A.P.). Dans Ies fouilles entreprises par P. Gyulai et T. Soroceanu (1977-1978, 51 = 10 x 1,5 m) on a trouve un niveau daco-romain ( - 0,20 - 0,50 m), un autre datant de l'âge du Bronze et du
debut du Hallstatt (0,50 m - 0,70 m), ainsi qu'un niveau neo1ithique (0,70 m 1,10 m). Quelques complexes attribues a la avilisation de Noua furent aussi signales. Notre cuvrage analyse seulement les decouvertes prehistoriques.
Quelques materiaux appartiennent a la culture Otomani, phases II/III ou
III; ils ont pour trait specifique l'omementation en piqures larges ("Absatzstich")
- caracteristique pour Ies phases tardives de la culture Wietenberg, entree en
contact avec la eul ture Otomani (fig. 5 / 4).
Des omoplats a bordure incisee et des vases-sac a rebord droit ou enlargi,
decore avec des rubans incises, apRartiennent a la culture Noua.
Il y en a aussi une decouverte âatant du Bronze Precoce; un fragment de levre
de vais.seau "type manchette" (fig. 4/6),, fabriquee en pâte fine noire lissee, ayant
des traces de pollissage a l'interieur, melangee avec du sabie, des tessons broyes et
des petits cailloux. Des telles levres de vaisseaux on a trouve deja a Cheile Turenilor, Leliceni -Muntele cu piatrd, Alma - Sălişte, Ţebea - Ruseşti, Ampoiţa - Peret,
Ampoiţa - Peştera Lilieci[or, Alba Iulia - rue Sinaia, Copăceni, Cicău, Cheile Aiudului - Dealul Velii, F"mtinele, Galaţi- Bulbuce, Sîntimbru, Zlatna - Colţul lui Blaj.
L'origine des levres "a manchette" peut etre elacee dans la phase Coţofeni
III c, elles sont attestees dans l'intervalfe Coţofem III c - Wietenberg II. Pour
des observations stratigraphiques on peut citer Dăbica, Tureni - Poderei, Băde
ni. Le _phenomene deja mur date a couf sur post-Coţofeni III c. Dans des fouilles
systhematiques (tels Dăbi~a ou Tureni on les trouve dans des complexes a part,
sans des materiaux Coţofeni. Parmi Ies decouvertes datant du Bronze Precoce,
elles paraissent en association avec la poterie decon~e au cordonnet.
2. Vlaha - Dîmb. Vers le bord cfe la terrasse (maison no. 92), dans un site
neo-eneolithique, ii existent toujours un niveau mince ainsi 9ue certains complexes conten~nt une ceramique fabriquee en pâte fine melangee avec un degresant
organique tres fin et presentant a l' exterieur une engobe bfanche et une peinture
effacee. Cette poterie appartient au groupe Cheile Turzii du complexe Cluj Cheile Turzii - Lumea Nouă - Iclod (abrevie CCTLNI), complexe representant
le neolithique developpe dans la Transylvanie centrale et septentrionale.
Fouilles de P. Gyulai (1977); une cas.sette (9 x 4 m) et une coupe (20 x 2 m) (fig
7-8) on a remarque Ies complexes neolithiques suivants: un four (ou son âtre) dans
lequel on a trouve des fragments ceramiques epais mais bien pollisses, appartenant
au premier niveau du complexe CCTLNI; un four dans une hutte, situe ă 4 m du four precedent; une fos.se avec quelques outils en chiste; une hutte quadrilateralle.
Le second horizon d'habitation represente un groupe culturel qui fait preuve d'une migration; ii s'agit de la deuxieme vague du chalcolothique balkano-
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anatolien, compris dans le terme de "choc Vinta C", un processus qui engendra des
cultures ou des groupes tels les suivants: un phenomene de retard Vinca 82/C, Vinca C1, puis Tisa 1, Ies decouvertes Petreşti dans le Banat, la culture du Banat - phase III; le groupe Turdaş, le groupe lclod, peut-etre le groupe Gilău et la culture
Petreşti aussi, ae meme que des autres cultures similaires de Transylvanie.
La ceramique fine (environ 10%) presente une pâte melangee avec du mica
et du sabie tres fin; Ies couleurs attestees sont le noir pollisse, le noir a rubans
marrons, le rougeâtre a engobe marron, le noirgrisâtre. Les formes des pots sont:
les ecuelles et Ies marmites bitronconiques a la partie superieure droite ou profilee, Ies coupes, Ies bols, Ies assiettes.
La ceramique semifine (environ 75% a des suivants categories principales;
noir au rubans, en pâte melangee au sabie grossier; brune-rougeâtre avec re meme degresant; rougeâtre-farineuse d'aspect Iclod I ou 11/Ilf (en signifiant la
synthese klod-Petreşti); jaunâtre, noir a l'interieur. Les formes Ies plus frequentes sont: Ies ecuelles et Ies marmites bitrinconiques a la partie superieure droite
ou profilee, des pots bitronconiques a I' epaulemant fortement marque, Ies amphores et Ies pots globulaires. Les plus nombreuses sont Ies ecuelles a I' epaufement arrond1 et a Ia levre aiguisee (12-15%).
La ceramique commune (environ 15%) presente une couleur brune, sa pâte
est melangee au mica et aux petits cailloux - ou rougeâtres et en utilisant pour
degresant du sabie grossier et des restes organique; ii y en a aussi des fragments
jaunâtres, a sabie grossier et des restes organiques pour degresant. Les formes
rencontrees sont surtout des grands dolia pour prov1sions a rebords legerement
evases, ou des parties inferieures des pots (fig. 13/1-9).
v
Parmi Ies vaisseaux trouves, il y en a quelques-uns de type Vinca C; par consequent, on remarque une difference a 1'egard des sites Petreşti precoces dans la
Transylvanie de sud-ou-est, ou on rencontre des elements de type Turdaş. Dans le
Banat on enregistre des nombreux materiaux de type Petreşti, en association avec
des decouvertes de la phase Vinta C1 a: Parţa- Te7[2, Parţa - Tel11, niveau 5.
Des analogies pour Vlaha on trouve a Mintia, dans Ies niveaux I; cela veut
dire que Ies impuls1ons de Vlaha n' ont rien a faire avec Ies plus anciens manifestations du "choc Vinca C".
Dans Ies poteries etudiees on peut voir un processus d' evolution de la pâte
vers Ies caracteristiques du groupe lclod, la recherche ayant du mal pour attribuer maintes matenaux. Les decouvertes "Petreşti" classiques sont assez peu
nombreuses. Une synthese Petreşti-klod a ete deja remarquee a Iclod, Baciu Str. Nouă, mais a une date vraisemblablement plus tardive.
L' outillage lithique decouvert esl mieux represente dans la zone de la hutte
carree de 51 et dans fa fosse. Ces outils ont ete fabriques, dans leur grande majorite, en chiste menilithique ou en comeene. Leur industrie semble differente de
celle du groupe Iclod, car Ies pieces sont de dimensions plus grands et ii y a surtout des lames longues, quel~ues-unes etant meme retouchees et presentant Ies
caracteristiques de l'âge eneohthique.
Parmi fes objets en argile on remarque: un couvercle plat de vaisseau ayant
une anse en tete d'animaf stylisee, fabrique en pâte rougeâtre â sabie dur; un
fragment d'idâle; un petit vaisseau anthropomorphe fragrnentaire, en pâte rougeâtre sablonneuse.
3. Liteni - La Forteresse Lita. Dans Ies coupes executees sur le plateau furent
decouverts quelques ceramiques Wietenber9, ainsi que plusieurs materiaux appartenant a Ia civilisation Coţofeni - decores aux p1qures succesives, incisions,
barbotine, aux incisions et aux pressures. Les incisions larges et I' omement en
triangles sur le bord interieur des vaisseaux trouvent des bonnes analogies a Valea Rea, Boarta; ces materiaux appartiennent â la phase Coţofeni III b.

STUDIUL FAUNEI DIN AŞEZAREA NEOLITICĂ DE LA ICLOD
avo.CLUJ)
Localitatea lclod este amplasată în Câmpia Transilvaniei, pe Someşul Mic,
aproape de limita vestică de contact cu Podişul Someşan.
Câmpia colinară a Transilvaniei reprezintă compartimentul central al Depresiunii Transilvaniei, fiind încadrată la nord de Culoarul Someşului şi la sud de
cel al Mureşului. Această formaţiune geo-morfologică, cu altitudini de 25~550
m, se caracterizează prin predominanţa argilelor în formaţiuni de suprafaţă, ceea ce a favorizat existenţa unei reţele hidrografice foarte ramificate. Terasele
sunt bine reprezentate, la nivele cuprinse între 3--5 m şi 140 m pe Valea Someşului. Luncile, relativ largi, prezinta tendinţa de permanentă înmlăştinare a văi
lor secundare. Altitudinea mai joasă a Câmpiei Transilvaniei, cadrul deluros şi
muntos periferic, existenţa culoarelor largi ale văilor favorizează prezenţa unui
climat mai cald şi mai uscat decât în restul podişului 1 •
Condiţiile pedoclimatice (soluri brune argiloiluviale şi brun-roşcate) justifică absenţa fagului în regiunile împădurite, asocierea gorunului cu car:penul în
nord (pe versanţii cu expunere nordică ai văilor afluenţilor Someşului Mic) şi
prezenţa stejăretelor sub formă de insule. Defrişările au înlocuit pădurile cu paJişti de coline, în mare parte stepizate şi cu culturi agricole. Pe văile afluenţilor
Som~şului Mic este prezentă o vegetaţie de luncă specifică 2 •
Intre satele Iclod şi Livada, pe terasele mijlocie şi inferioară ale Someşului
Mic (cu înălţimi ce variază între 263--267 m), în punctele "Pământul Vlădicii" şi
"Râtul Morii", a fost semnalată încă de la începutul acestui secol o importantă
staţiune neolitică. Săpăturile sistematice, începute în 1973, şi care continuă şi în
prezent3, au dus la dezvelirea unei întinse aşezări neolitice şi a unor necropole
corespunzătoare mutării vetrei aşezării4 • Cercetările arheologice întreprinse în
cele trei zone (A, B, C) au permis prelevarea unei însemnate cantităţi de oase de
animale, circa 4.500 fragmente, dintre care 3.872 determinabile. Eşantioanele faunistice, pe studiul cărora ne-am axat, provin din campaniile 1978--1980,
1984-1985 şi 1987-1988.
În zona A a fost cercetată o necropolă, în parte distrusă de apele Someşului,
şi un strat sporadic de cultură neolitică, aparţinând grupului cultural Iclod, ca
de altfel întreg materialul din staţiune5 • Din această zona s-a recoltat o cantitate
redusă de oase (circa 103), provenind dintr-un bordei (B3), datat lclod 1/11, (68
de oase) şi de pe o platformă (P2), datată II/IIl6 (35 resturi). Din zona C nu dispunem de material faunistic, zona B oferind în schimb cel mai numeros material,
circa 4.350 oase. Aici a fost depistat al doilea cimitir neolitic şi a fost localizat la
sud de centrul pşezării, locuirea având la bază cel mai timpuriu nivel al gi:upului
Iclod (niv. 1)7. In această zonă au fost dezvelite numeroase complexe de locuire
1

Geografia Romdniei, I, Geografiafiziof, Ed. Acad. RSR, Bucureşti, 1983, p. 617-619.
!Colectiv,
Colectiv, Errciclopedia gtograJiof Rom4niei, Ed. Ştiinp.fică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 376-378.
colegilor Gh. Lazarovid, Z. Kalmar-Maxim, de la Muzeul Naponal de Istorie a Transilvaniei
II

Mulţumim

din O~j-Napoca, pentru amabilitatea de a ne fi incrediniat materialul spre cercetare şi publicare.
S Gh. Lazarovid, ActaMP, X, 1986, p. 17.
Gh. l..azarovid, Materiale, 1983, p. 50---ol.
6 lbidtm.
7 Gh. l..azarovid, AdaMP, X, 1986, p. 20.

188

NOTE

ŞI DISCUŢII

(platforme, bordeie), dintre care 18 au furnizat resturi de faună (P4, P12.t Pt3,
P20, P29, P38, P39, P40, P53, P54, P56, P57, B14, B15, B22, B25, B26, şi B28). lntrucât P38 şi P40 conţin material Iclod în amestec cu material hallstattian, nu au fost
luate în discuţie.
Cea mai însemnată acumulare de oase se constată în stratul de cultură (circa
2/3), locuinţele fumizând doar 1/3. în privinţa repartiţiei pe nivele (I, II, III) şi
faze (1/11, II/III), loturile cele mai numeroase provin din ruvelele II, III, fie că e
vorba de strat, fie de locuinţe.
Frecventa materialului determinat din strat şi complexe, pe nivele şi faze
Tabell
Nivele
I
1/11
II
II/III
III
TOTAL

Strat de cultură
Nr.
%
410
15
24
0,8
719
26,3
2,3
64
1.509
55,3
2.726
100

Complexe
Nr.
%
296
215
432
161
1.104

26,8
19,4
39,1
14,5
100

Total
Nr.
410
320
934
496
1.670
3.830"'

• Diferen1a de 42 resturi sini aşchii din corn de cerb, rezultate din prelucrarea cornului.
Cifrele acestui tabel reflectă, în stadiul actual al cercetării sitului,

%
107
8,3
24,3
28,8
43,6
100

o anume

distribuţie a materialului faunistic în suprafaţa săpată; cercetările viitoare vor
aduce, fără îndoială, un aport însemnat de resturi osoase, care vor modifica indi-

cii de frecvenţă, fără însă a crede că raportul procentual strat de cultură/ complex s~ sufere modificări majore.
1n cadrul complexelor, materialul cel mai numeros, l-au fumizat P56 (7,2%) şi P57
(6,8%), în rest frecvenţele nu depăşesc 3,5% (P12). în general, în locuinţe se constată o
repartipe relativ uniformă, atât ca număr de oase, ât ş1 ca număr de specii.
Materialul este puternic fragmentat, astfel că abia 15% sînt oase întregi, dacă
aveni în vedere şi carpienele, tarsienele, falan~le, care, de obicei, se păstrează întregi.
In ceea ce priveşte apartenenţa matenalului la diferitele regiuni anatomice
(fig. 1) se impun unele observaţii: în cazul bovinelor, nivelele II, li oferă o distribuţie relativ asemănătoare, concretizată printr-un procent redus de resturi aparţinând maxilarelor, vertebrelor, centurilor şi o pondere sporită a oaselor
autopodului (metacarpiene, metatarsiene, falange). Nivelul I oferă o imagine
puţin diferită, în sensul că fragmentele de schelet cefalic şi vertebre sunt mai viguros reprezentate. În privinţa sµinelor se constată o suprareprezentare a fragmentelor maxilare în nivelul I, reflectată în numărul mare de indivizi prezumaţi,
în raport cu cel de oase (12 indivizi/54 oase). Pentru restul părţilor scheletice nu
sunt evidente fluctuaţii semnificative, constatându-se, în general, o reprezentare
relativ echilibrată (niv. II, III). Graficele în cadrul ovicaprinelor diferă de la un
nivel la celălalt, ca o consecinţă a inegalităţii cantitative a celor trei eşantioane,
menţionând faptul că, în ansamblu, resturile acestui grup sunt puţin numeroase.
Curbele de variaţie ale distribuţiei eşantioanelor de cerb se suprapun, aproape
până la identitate, în cele trei nivele, reflectând o pondere mare de oase ale zeugopodului (radius, tibie) şi autopodului. Pentru căprior, în toate cele trei nivele
predomină resturile de craniu, m special, coame pe peduncul, în proporţie de
40%; şi în acest caz NMI (numărul minim de indivizi) fiind mult mai mare în raport fu cel de oase (29 indivizi/143 oase).
In general, constatăm o distribuţie eterogenă a materialului faunistic pe regiuni corporale, unele dintre acestea fiind mai bine reprezentate, chiar şi în cazul
unui eşantion numeros, ca în nivelele II, III. O explicaţie posibilă ar fumiza-o
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cercetarea incompletă a sitului, cât şi existenţa unei cantităţi însemnate de resturi nedeterminabife.
Populaţia de bovine oferă un bogat material faunistic concretizat printr-un
număr de 2.036 oase (53,2%) aparpnând la 168 indivizi (37,8%). Diferenperea
elementelor scheletice fiind dificil de realizat în condipile existenţei unei populapi mixte de vită/bour, analiza concomitentă a celor două specii se impune. Ponderea bourului, sub raportul NMI/NMI total de bovine, este de 19,6% din care
17,2% îl reprezintă procentul adulţilor. Pentru animalele sacrificate sub doi ani,
procentul este foarte mic, 2,4%, ceea ce nu exclude posibilitatea ca el să fi fost în
realitate mai mare, în contextul în care rămâne o cantitate importantă de oase de
tineret bovin neseparată. Frecvenţa resturilor de bour fluctuează de la un nivel
la altul, de la o fază la alta, înregistrând valori minime de 8,8% (niv. I) până la
17,1% (niv. III).
Seriile dentare sunt suficient reprezentate în cadrul bovinelor, constituind
criteriul de bază în aprecierea vârstelor de tăiere. Dacă pentru specia domestică
acestea sunt bine reprezentate, pentru cea sălbatică resturile maxilare lipsesc.
Raportul subadult / adult în cazul bovinelor domestice este 1:3,3, iar pentru bour
1:8,7. Distribuţia materialului pe grupe de vârste (fig. 4) indică, în ansamblu, o
pondere mai mică a animalelor sub doi ani (20,8% ). In cadrul acestei categorii de
vârstă predomină indivizii sacrificap între 1-2 ani (14,2%). Pentru animalele ce
au depăşit doi ani (79, 1%), procentul celor sacrificate între 2-4 ani (perioada
maximei eficienţe corporale şi reproductive) este 31,5%, un procent raponal.
Animalele ce au depăşit patru ani constituie doar 47,6% pondere.
Sub raport dimensional nu sunt sesizabile modificări ai parametrilor corporali de la un nivel la altul, fapt pentru care am considerat oportună prelucrarea
statistică a acestora pe aşezare. Reprezentarea grafică a unor serii de date metrice erelevate pe lăţimea pieselor scheletice, relativ numeroase (fig. 2,3) indică o
vizibilă continuitate valorică între datele metrice ale vitei şi bourului, demarcarea celor două populapi fiind relativă. Din scheletul cefalic al speciei domestice
s-au conservat tret fra~ente de coame, de tip "brachyceros" cu următoarele dimensiuni: diametrul (d) mare bază = 60,5 mm; 56 mm; 47 mm; d. mic bază =
53,3 mm; 45,5 mm; 35 mm; circonferinţa bazei = 175 mm; 167 mm; 170 mm.
Aceste piese aparpn la doi masculi şi o femelă. Dentipa este relativ masivă, lungimea lui M3 oscilează între 35---42 mm (M =39,3 mm; n =11 mm). Resturile de
schelet postcranian, ce se încadrează din punct de vedere dimensional în limitele de variabilitate ale speciei domestice8, par să indice o populaţie de bovine cu
schelet robust (exemplificăm prin câpva parametri: Mc. lţ. prox. = 56----68 mm,
M = 61,8 mm, n = 19; lţ. dist. = 56,~70 mm, M =63,8 mm, n =24; Mt. lţ. prox. =
44-56,5 mm, M = 52,3 mm, n = 26; lţ. dist. = 56,~6 mm, M = 60,6 mm, n =
12), mai apropiată de populaţiile din Câmgia Panonică 9 (în neolitic), decât de cele crE;scute în aşezările culturii Precucutem 0•
In privinţa populaJiei de bour, sub raport dimensional se aseamănă cu cea
din neoliticul Ungariei 1, existând piese ce se apropie, prin valorile lor metrice,
sau sunt identice cu cele considerate a fi foarte mari pentru epoca respectivă
(Mc. lţ. dist. /DAP dist. = 82/ 48; lţ. prox. /DAP prox. = 85/53; Mt. lţ. dist. /DAP
dist. = 83/ 45; Astragal lg. lat. = 87,5 mm) 12 . Aceste exemple indică animale cu o
conf9rmape masivă, probabil, masculi.
ln campania din 1985, din şanţul neolitic au fost recuperate o pereche de
8 S. BOkOnyi, ActaArchHung, T XIV, 1-2, 1962 p. 175-203.
BokOnyi, J4nPannMuzEvk, m (1962), 1963, p. 73-101.
O. NecrU?v, M. B~ai-Ştirbu, SCA. t 2, 1, 1965, p. 19-28.
S. BOkOnyi. Cuman111, I Archaeologui, 19n, p. 17-56.
12
Idem, p. 36-38; idem, J4nPannMuztvk, m (1962), 1963, p. 101.
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metatarse de vită domestică, cu lg. maximă 222 mm, două astragale, cu lg. laterală 68 mm şi două calcanee, corespunzătoare cu lg. 140 mm. Aceste piese provin de la un exemplar cu înălpmea la greabăn de 121,4 cm (coeficient Matofcsi).
De pe P57 provine un metatars, cu lg. maximă 241 mm, pe baza căruia s-a estimat o talie de 131,8 cm. Piesa pare să fi aparţinut unui castrat, fenomen evidenţi
at şi în altă aşezare din aria grupului cultural Iclod - Zau de Cîmfie 13 • Un
metacarp, cu lg. maximă 193 mm, a permis calcularea unei înălpmi de 16,3 cm,
o valoare mică chiar şi pentru o femelă. Un alt metacarp, cu lg. maximă de 222
mm,a ridicat problema apartenenţei sale la una din cele două specii (domestică
sau sălbatică). Dimensionările pe lăţimile osului (lţ. prox./ DAP = 70/44 mm şi
lţ. dist./ DAP = 73,38 mm) intră în domeniul de vanaţie pentru femelele de bour, dacă se au în vedere d1stribupa acestor parametri conform fig. 2. Indicii calculaţi pentru lţ. prox. (31,5); lţ. diafiză (18,9); lţ. dist. (32,8); ca şi QL (43,1) ar
pleda pentru apartenenţa piesei la o femelă de bour14 • Talia estimată furnizează
o valoare joasă pentru exemplarul femei, 133,8 cm (6,03 coef. Matolcsi), ce se situează pu~in sub limita inferioară dată pentru specie în holocenul unguresc
(135,3 cm) 5.
O tibie, cu lungimea 336 mm, la care procesul de sudare a epifizei proximale nu este încheiat (animal sacrificat puţm sub 3,5--4 ani) a permis estimarea
unei înălţimi la ~eabăn de 115,9 cm. fntrucât procesul de creştere în lungime al
osului nu este încheiat, atribuirea piesei unui exemplar femei (pe criteriufvalorii
micil este eronată.
In ansamblu, se poate concluziona că bovinele de la Iclod prezintă o amplă
variabilitate dimensională (în special, populaţia domestică) sesizabilă şi la nivel
de talie (oscilaţii între 116,3--131,8 cm), cu un schelet robl;lst, unele de proporţii
mari, asemănătoare celor din aria culturii Lengyel 16, Vinca-Turdaş (staţiunea
Tăualaş) 17 •

de ovicaprine oferă un material puţin dimensionabil şi în mare mă
fragmrntat, astfel că ponderea acestui grup de mamifere nu depăşeşte 3,7%
pe resturi. In privinţa vârstelor de sacrificare, se constată un procent de 52% animale tăiate între 6 luni şi 2 ani. Cele ce au depăşit 3--4 ani au o pondere de 24%.
Pentru un procent de 24% (5 animale) nu s-au putut preciza vârstele de sacrificare. Acest mod de exploatare viza, în primul rând, producţia de came, existând în
acelaşi timp un procent important de animale destinate altor scopuri utilitare:
lână, lapte, reproducere.
De la capră provine o pereche de coame (fragmentare) de tip "aegagrus", cu d.
mare bază =34 mm; d. mic =24,5 mm; circomfennţa bază =93 mm; aescoperite în
nivelul I. Cele câteva date metrice indică un schelet mai robust decît al oii.
Pentru masculii de Ovis erau caracteristice s;oamele de tip "coppersheep",
relativ masive, cu secţiunea bazei triunghiulară. 1n nivelul II au fost descoperite
două astfel de procese comulare, cu d. mare bază = 54 mm; 49 mm; d. mic bază
= 34,5 mm; 31 mm; circumferinţa bază= 146 mm; 142 mm. Scheletul oii este mic
şi gracil, nesesiznâdu-se alte aspecte semnificative, în raport cu populaţiile din
regiunile învecinate staţiunii de la Iclod. Pe fragmentele atribuite uneia dintre
ce Ie două specii s-a stabilit un raport o/ c = 3 / 1, fără a putea preciza dacă acesta
oglindeşte situaţia reală din aşezare.
Populaţia

sură

13 S, Haimovici, SCIVA.

37, 4, 1986, p. 335.
14
Bokilnyi, Cumania, I, Archaeo/ogia, 1972, p. 30.
15 S.Ibidem.
16
5. BokOnyi,JdnPannMuztvk. I-m (1960-1962), 1961-1962, p.71 şi urm.
17 M. Buiai-Ştirbu, AclDMN, XXI, 1984, p. 45--47. Piesele, ale căror date metrice sunt trecute în tab. 3, p. 47,
par să provin!, mai degrabă, de la indivizi de talie medie-mare, în special, radius cu lţ. dist./DAP dist. = 86/59, intră ln limita devariape pentru o femelă de bour, cf. S. Bilkonyi,ActaArchHung, T XIV, 1962, p. 193.
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Populaţia de suine însumează 522 resturi atribuite la 100 indivizi (60 mistreţi
40 porci domestici). Departajarea materialului pe specii nu a creat probleme,
între âatele metrice ale lor existând un hiatus eviaent (fig. 5). Pentru mistreţ înregistrăm o variaţie a lungimii lui M3 de 40--48 mm (M = 44,5 mm; n = 13), iar
pentru specia domestică valori de 28; 29,5 mm. Pe lăţimea trohleei humerusului,
pentru mistreţ averp o variaţie de 38,5-48 mm (M = 43,9 mm; n = 14), iar pentru
porc 27; 27,5 mm. In privinţa taliei, pentru populaţia de mistreţ există oscilaţii
cuprinse între 88,6--104,6 cm (M = 95,3 cm; n = 18), iar pentru specia domestică
valori mici, 62,1 şi 62,5 cm. Talia mistreţului indică exemplare de mărime medie,
doar.câteva depăşind 100 cm (probabil, masculi).
In privinţa vârstelor de sacrificare, pentru ambele specii s-au avut în vedere
rezultatele pe care le oferă fiecare critenu în parte (seriile dentare şi particularităţile de osi(icare a epifizelor oaselor scheletului postcefalic), coborându-se apoi
aceste date. In general, datele obţinute concordă între ele, primul criteriu ofennd
elemente în plus de detaliere a grupelor de vârstă (fig. 6). Conform datelor figurii 6
se constată un procent de 40% animale sacrificate până la 1 an (mai ales între 6
luni-I an, 35%) şi un altul sporit de 45% pînă la 2 ani (în }'erioada maximă de
atingere a maturităţii corporale-). După 2,5-3 ani, procentul de animale sacrificate scade la 15%. Pentru prima categorie de vârstă, tăierea unui fond de 40% tineret imatur sexual este compatibilă cu menţinerea unui anumit spor natural,
având în vedere prolificitatea speciei. Pentru cea de-a doua categone de vârstă,
în perioada 12-15 luni (când are loc prima fătare), procentul de sacrificare scade la O. Oricum, ponderea enunţată vizează, în primul rând, producţia de came.
Frecvenţa de 15% semnifică, probabil, un stoc de reproducători. Pe schelet postcefalic, stabilirea grupelor de vârstă indică acelaşi procent mare de a.nimafe sacrificate între 1-2 ani (44%), cu o scădere până la 12% peste 3,5 ani. In general,
oasele nefuzionate reprezintă în material peste 36,6%.
Pentru mistreţ, situaţia este puţin diferită: un procent redus de tineret, 3,8%
(aici concură şi dificultatea separării puietului de mistreţ de cel domestic}, 42%
între 1-2 ani şi un procent foarte mare de animale mature, peste 46%. Luand în
considerare celălalt criteriu, se înregistrează aceeaşi pondere mică a tineretului
(2,2%), cât şi un procent foarte crescut de indivizi maturi-bătrâni (49,8%). De
menţionat că oasele nefuzionate reprezintă doar 19-20% din material.
Populaţia de cervide însumează 1.100 resturi, dintre care 946 aparţin cerbului.
Materialul acestei specii se rerartizează la 97 indivizi, dintre care un procent de
11,3% sunt animale tinere.(ep1fize nesudate), 8,2% adulte (epifizele mai păstrea
ză urme de concreştere cu diafiza), iar 80% sunt animale mature. Luând în considerare seriile maxilare (deficitar reprezentate), se constată un procent de 36,3%
animale vânate între 1-2,5 ani şi 63, 7% animale mature. Pnntre resturile de
craniu se remarcă 17 fragmente de corn prelucrate18 şi alte 25 fragmente - de~uri ca rezultat al activităţii de prelucrare a cornului. Din şanţul neolitic (nivel
II) provine o porţiune de craniu cu pedunculul (F = 43 mm) de pe care cornul a
fost tăiat, şi trei ramuri secţionate şi prelucrate, ce se pare că provin de la acelaşi
craniu. De pe P57 s-a prelevat un corn cules, cu coroana secţionată, păstrându-se
pe prăjină (lungime 60 cm), ramul ochiului, de gheaţă şi mijlociu. Piesa provine de
Ia un exemplar matur de talie mare. Tot din această locuinţă provine o ROrJ:iune de
frontal de ~ pedunculul (F = 51 mm) căruia a fost secţionată prăjina. In privinţa
conformaţiei corporale, populaţia de cerb din Transilvania era mai robustă decât
cea din Valea Dunării (Gomea-"Căuniţa de Sus" 19, Porţile de Fier2°), limitele sale
şi

18
Posibil ca numârul de astfel de piese sâ fi fost mai mare, ele fiind separate de restul faunei, odatâ cu adunarea 'Tlfterialului.
G. El Susi, Banatica, IX, 1987, p. 51.
20
A. Bolomey. SCIVA, 39, 3, 1988, p. 219.
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superioare de variaţie depăşind,u-le pe cele ale populap.ei din arealul sitului de
la Parţa 21 (fig. 7).
Materialul căpriorului cumulează 143 oase repartizat la 29 indivizi, dintre
care un procent de 6,8% sunt animale vânate între 6 luni-1 an, 13,7% între 1-2
ani, 41,3% între 2-3 ani şi 37,9% peste această limită. Coamele masculilor (ce
reprezintă 37,9% din materialul speciei) erau folosite ca materie primă pentru
confecţionarea unor unelte. Sub raport dimensional se constată aceeaşi superioritate valorică a mediilor calculate pe lăpmile unor oase, în raport cu populatia de căprior din Valea Dunării. Spre exe~plificare: Iclod, humerus - lţ. trohlee
= 23,5 - 28,5 mm (M = 26,6; n = 14), fata de 24-27 mm (M = 25,6; n = 12) pentru populaţia de la Porple de Fier, sau radius - H. prox.; 27-29 mm (M = 28,2;
n = 5) faţă de 26---29 mm (M = 27,6; n = 9) Porţile de rier.

Alte specii
Câinele este reprezentat prin 9 oase, acestea lipsind în nivelul I. Majoritatea resturilor aparpn scheletului cefalic şi provin de la 8 indivizi adulţi-maturi. Două mandibule, cu lungimea seriei jugale de 68,5 mm şi 70 mm (lungime bazală Dahr 154,6
şi 159), provin de la exemplare de talia unui pudel. Din nivelul II/III provine un
fragment de mandibulă cu Pl, P2 căzuţi în timpul vieţii şi P4 deplasat înspre Ml,
provenind de la un animal bătrân. Valoarea camasierei este relativ mică (17,5---20,5
mm; M = 19,4 mm; n = 5). Un frag_ment de tibie distală, cu lţ. dist. /DAP dist. =
22/ 17,5 mm provine de la un indivicl mai mare, în comparaţie cu restul grupului.
Datele metrice ale resturilor maxiliare de câine (în mm)
Tabel2
Mandibulă

Lg. totală
Lg. 11 - proces angular
Lg. condil - antecanin
Lg. proc. angular - antecanin
Lg. M3 - antecanin
Pl-M3
Pt-P4
Mt-M3
Lg.Mt

129
126
113
113,5
73
70; 68,5
36; 37; 34,5; 34,5
34; 31,5; 31; 31
19,5; 20; 20,5; 19,5; 17,5

Ursului îi sunt atribuite 10 resturi, provenind de la 5 indivizi, dintre care
unul este tânăr. Dintre aceste oase au fost dimensionate următoarele piese: humerus - lt. dist. = 90,5 mm; radius - lţ. prox. /DAP prox. = 42,5/42 mm; Ml
- lg. = 37 mm; calcaneu - lg. max./ lţ = 90 I 48 mm. Din locuinţa P57 provin un
metatars cu lg. max. = 88,5 mm şi un Ph I cu lg. max. = 60 mm, ajunse probabil
odată cu blana animalului vânat. Oasele prezintă o deformare şi exostoze caracteristice artritei.
[?e la vulpe provine un fragment de mandibulă stângă, cu Ml - M3 = 26
mm ş1 Ml = 15,5 mm.
Bursucul este reprezentat într-o porţiune de humerus distal drept, cu lţ.
trohlee/DAP dist. = 22/28,5 şi lţ. diafiză= 9 mm.
Jderului îi aparpn două coxale, cu <I> acetabular = 10,5 mm, provenind de la
un singur individ .
•

21 ll,idem.
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De la castor s-a păstrat un fra~ent de femur, cu lţ. prox. =42 mm; lţ. diaf.
mm; un humerus drept cu ţ. trohlee = 22,5 mm; lţ. dist. /DAP dist. =
34,5/12 mm; lţ. diaf. =11 mm şi un fragment de ulnă dreaptă. Cele trei oase aparţin la două exemplare adulte.
De la hârciog J'rovine un fra~ent de femur neepifizat distal, cu lţ. diaf. =
4,5 mm, aparţinân unui animal tanăr.
Grupa păsărilor este reprezentată prin două oase de specii sălbatice .

= 25

.

.

.
Repartiţia

speciilor pe nivele

I
Bos taurus
207
Sus scrofa dom. 18
Ovicaprine
16
Canis familiaris
1
Cervus elaphus 89
Bos primigenius 20
Sus scrofa ferrus 36
Capreolus c.
23
Ursus arctos
Castor fiber
Melesmeles
Martes martes
Vulpes vulpes
Cricetus c.
Aves
410
TOTAL

1/11
150
16
8
2
93
19
22
10

Tabel3

II
461
39
44
1
184

53
104
42
1
2
1

11/111

III

195
24
16
3
135
51
53

729
53
59
2
445
151
157
61
8
1

18

1

2
1
1
320

2
934

496

1.670

Total
1.742
150
143
9
946
294
372
154
10
3
1
2
1
1
2
3.830

Aşa cum este ilustrată de tabelul de mai sus, lista faunei de la Iclod este relativ bo&ată, însumând cinci specii domestice şi 10 specii sălbatice, specii întâlnite
şi astăzi m această regiune, cu excepµa castorului. MaJoritatea speciilor sălbatice au
în zilele noastre areale de răspândire mai restrînse şi mai bine circumscrise.
Atât tabelul de mai sus, cât şi fig. 8, lasă să se întrevadă poziţia importantă
ocupată de grupul bovinelor, care ating procente de 36,6% (niv. III) până la
40,3% (niv. I). Scăderea ponderii acestui grup din nivelul III raportat la nivelul I
nu pare să indice o modificare survenită în economia aşezării, ea datorându-se,
mai degrabă, eşantionului mai mic din primul nivel 22. La această situaţie concură şi frecventa sporită. a grupului "alte specii" (dine, jder, bursuc, urs, castor,
vulpe) din nivelul III. In ansamblu23, bovinele oferă procente asemănătoare, stabilizândq-se la valori obişnuite (40%) pentru aşezări neolitice de tip Tisa, Lengyel etc. In cadrul acestui grup, bouruf comportă procente uşor fluctuante de la
22 ln acest nivel, numind mic de indivizi generează o situatie uşor modificată în raport cu celelalte nivele, în
aceastyirivinll nivelele li, III oferi eşantioane semnificative.
Pentru comparalie, am utilizat doar frecvenlele nivelelor I, li, III, cele din fazele 1/11 şi li/III fiind incluse
in statistica generali, notata pe grafic cu niv. 1-111.
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un nivel la altul, în medie de 7,4%. Animal de zonă stepică, acesta găsea conditii
bune de existenţă în Podişul Transilvaniei.
Ovicaprinele oferă procentaje reduse, în general de 7-8%, cu o medie de
6,7% această valoare fiind mai mică, datorită ponderilor mici ale acestui grup în
fazele 1/11 şi II/III. Mai degrabă, erau crescute pentru lână, lapte, stoc reproducător, deşi structura pe grupe de vârstă lasă să se întrevadă doar un procent de
24% animale exploatate mai mulţi ani la rând, faţă de procentul mare de animale
sacrificate pentru carne.
Suinefe domestice comportă procentaje variabile, fluctuapile existente sunt
nesemnificative. Surprinde rata scăzută a acestei specii, deşi existau conditii bune de creştere şi întreţinere; frecvenţele sale joase fegându-se de un anumit grad
de mobilitate al populaţiei, fie ea şi sezonieră 24, sau pur şi simplu nu era rentabilă gospodărirea speciei, în condiţiile în care vânatul era abundent şi la îndemână,
alătun de bovinele crescute în scopuri utilitare.
Majoritatea speciilor sălbatice tinde un areal bine împădurit, mai puţin bourul (animal de stepă), căpriorul (vânat de margine de pădure), castorul (animal
al zonelor de luncă cu vegetaţie specifică). Printre mamiferele sălbatice, cerbul
era specia intens exploatată, fie rentru carne, fie pentru materia cornoasă furnizată; alături de acesta, mistreţu (cu un procent maxim în nivelul II - 16,3%),
apoi bourul şi căpriorul. Vânarea căpriorului era intensă în lunile de vară (aproape toate coarnele animalelor vânate sunt pe peduncul), când densitatea sa în
zonă era crescută.
Grupul "alte specii" are o pondere mai mare în nivelul II (5,2%), dintre
acestea doar vânarea ursului era importantă pentru economia aşezării, pe când
cea a. castorului, jderului, bursucului, vulpii avea un caracter ocazional.
In general, nu sunt sesizabile modificări esenţiale în economia comunităţii
de la Iclod, de-a lungul celor trei faze (deocamdată inegalitatea cantitativă a
eşantioanelor nu ne îndreptăţeşte să considerăm fluctuaţiile existente drept semnificative), aceasta fiind unitară în ansamblul ei. Dacă s-ar elimina grupul "alte
specii", luându-se în considerare doar resturile ursidelor, diferenţele s-ar atenua,
această unitate fiind şi mai evidenţă. Având în vedere ponderea foarte mare a
speciilor vânate, putem afirma că avem de-a face cu o comunitate în economia
căreia vânătoarea ocupă o poziţie bine circumscrisă, fiind poate vorba şi de o
specializare la nivel de grup social.
Urmărind cantitatea de carne pe care o furnizau speciile, fie vânate, fie crescute, un calcul pur estimativ, utilizând metoda 25 echivalenţei speciilor domestice
în unităţi ovicaprine şi a celor sălbatice în unităţi căprior, în măsura în care un
ovicaprin echivalează (în P.rivinţa cantităţii de carne furnizate) cu un căprior, s-a
obţinut următoarea distnbuţie (fig.9). Dintre mamiferele domestice, bovinele
furnizau cea mai importantă cantitate de carne (2/ 5) din totalul calculat. Porcinele
+ ovicaprinele nu depăşeau 4-5%. Dintre speciile vânate, cerbul asigura, în primul
rând, necesarul alimentar, alături de bour. Celelalte specii (căprior, mistreţ) acopereau un procent foarte mic al necesarului de carne. Apare o discordanţă faţă de graficul 8, şi anume bourul, deşi are o frecvenţă mică pe NMI, datorită taliei sale
mari, se situează alături de vită şi cerb în privinţa aportului său la alimentaţia
carnată a aşezării.
Sub raport calitativ, spectrul faunei de la Iclod se aseamănă cel mai mult cu
cel al faunei din aşezarea de la Zau de Câmpie26 . Din punct de vedere biogeografic, condiţiile de amplasare ale celor două aşezări sunt asemănătoare. O comparaţie între cele două situri indică predominanţa bovinelor, cu o pondere
~ A. Bolomey, Cercet4riarheologice, V, 1982, p. 188.
S. BOklinyi, ActaArchHung, XXXIII, 1--4, 1981, p. 30-31.
26 S. Haimovici, SC/VA, 37, 4, 1986, p. 333.
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a bourului. Grupul ovicaprinelor şi suinelor domestice comportă
procente mici, iar cerbul înregistrează frecvenţa cea mai mare în cadrul speciilor
vânate. Singura deosebire existentă între cele două spectre faunistice constă în
frecvenţele reduse ale mistreţului şi căpriorului la Zau de Câmpie, în comparap.e
cu Iclodul. Deocamdată, singura explicaţie posibilă ar reprezenta-o eşantionul
relativ redus din aşezarea de la Zau de Câmpie.
O comparaţie cu fauna de la Szegvar-Tuzkoves (Tisa) 27 şi Asz6d-Papi foldek (Lengyel)2B, ar oferi următoarea imagine: asemănările cu fauna de la Iclod
constau în preponderenţa bovinelor, fără a depăşi un procent de 40%. Ovicaprinele, porcul sunt puţin exploatate. De asemenea, câinele are un rol economic redus. 1n general, seeciile domestice nu depăşesc 50% pe NMI. Mamiferele
sălbatice au o rată maltă, rivalizând cu cele domestice, cel puţin sub raportul
acoperirii necesarului alimentar al aşe24rilor în discuţie. Deosebirile survin în
raportul existent între speciile sălbatice. 1n cele două staţiuni din Câmpia Panonică, bourul reprezenta specia de bază dintre mamiferele vânate, şi nu cerbul, ca
la Iclod. Urmau, apoi, m ordine descrescătoare, cerbul, mistreţul, căpriorul.
Aceste diferenţe f!Ot fi expresia unei adaptări locale a economiei la resursele oferite de mediul ambiant în raport cu necesităţile comunităţii.
Având în vedere vârstele de sacrificare ale speciilor de mamifere domestice
corelate cu procentajele oferite de grupele de vârstă ale speciilor vânate, se poate
afirma că economia aşezării de la lclod avea un marcat caracter sezonier. In intervalul de timp sfârşit de primăvară - toamnă, vânătoarea trecea pe primul loc
în asigurarea necesarului de trai al locuitorilor, în acest timp, probabil, de la spefiile domestice erau utilizate mai mult produsele secundare ş1 mai puţin carnea.
In restul anului se intensificau tăierile la speciile domestice (porcine, ovicaprine,
boviJ:le), vânătoarea ocupând o poziţie secundară.
Intrucât săpăturile continua, materialele viitoare pot aduce noi argumente
în sprijinul celor afirmate, sau se pot ivi aspecte cu totul inedite în cercetarea sitului, sub raportul economiei animaliere.
GEORGETA EL SUS!

'rJ WiSSDISChaftliche Mitteilungm

2B Ibidem.

des Bosnisdi-Herugr,winischen lmulesmuseums, Sarajevo, IV, A, 1974, p. 66, fig. 1.
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DIE FAUNA AUS DER NEOLITHISCHEN SIEDLUNG
VON ICLOD (KREIS CLUJ)
(Zusammenfassung)

Die Siedlung klod befindet sich in der Ebene Siebenbiirgens, an der Kleinen
Somesch, unweit von der westlichen Kontaktzone mit dem Somescher Hochland.
1973-1988 durchgefiihrte archaologische Forschungen fiihrten zur Entdeckung einer neolithiscnen Siedlung una einger der Gruppe klod angehoriger
Gra6erfelder. Die hier gefundene Fauna zahlt 4.500 Knochen, davon waren
3.872 bestimmbar (Tabelle 3). Die Knochenreste stammen aus 18 Wohnkomplexen, sowie aus der Kulturschicht (Tabelle 1). Es folgt die Darstellung des Materials in Bezug auf die Korperteile (Abb. 1). Die zahlreichsten Knochenreste
stammen vom Homvieh (eme gemischte Bevolkerung Rind/ Auerochs}, mit einem robusten Bau und eine Grosse die zwischen 116,3-131,8 cm (Matolcsi)
schwankte, ahnlich jener aus der Kultur Lengyel-Vinca-Turdaş (Abb. 2-3). Was
das Schlachtalter betrift (Abb. 4), so konnten im Prozentsatz 20,8% Tieren unter
2 Jahren, 79,1 % iiber 2 jahren, vorwiegend zwischen 2-4 Jahren (31,5%) festgestellt werden. Die Tiere, die das Alter von 4 Jahren iiberschritten, bilden 46,7%.
Die Schaf-ZiegeS!',!ppe weist eine kleine Frequenz auf, die nicht 2,7% der
Reste iibertrifft. D1e Scnafe waren klein, ihre mannlichen Vertreter hatten die
Homer waren von Typ "aegagrus".
Von 100 Schweinen (60 Wildschweine und 40 Hausschweine) stammen 582
Reststiicke. Sie weisen klare Grossenunterschiede auf (Abb. 5). Die Wildschweine schwankten zwischen 88,6--104,6 cm (M = 95,3 cm), wahrend beim Hausschwein Grossen von 62, 1 und 62,5 cm vorkommen. Diese wurden vorzii~lich
zwischen 1-2 Jahre (Abb. 6) geschlachtet, die erwachsene Hausschweine b1ldeten 15%. Im Falie der Wildschweine, waren 46% erwachsene Tiere, Jungtiere
3,8%, wahrend die Gruppe der Schweine zwischen 1-2 Jahre 42% bildeten. In
der Tabelle 6 wurden .die Schlachtalter der zwei Arten anhand von Oberknochenserien und der Epiphysen der langen Knochen dargestellt.
Das Hufwild zahlt 1.100 Knochenreste, 946 gehoren dem Hirsch (97 Indivi- ·
den). Die Hirsche aus Siebenbiirgen waren krafhger als jene aus dem bonautal,
ihre Hochst-Variationenwerte iioerschritten jene der Hirsche aus der Gegend
von Parţa (Abb. 7). Vom Reh stammen 143 Knochen 6,8% bis ein Jahr, 13,7%
zwischen 1-2 Jahre, 41,3% zwischen 2-3 Jahre und 37,9% iiberschreiten dieses
Alter.
Die Gruppe "andere Arten" enthalt Hund, Bar, Fuchs, Marder, Dachs und
Biber.
Aus den Daten der Tabelle 3 und der Abb. 8 ist ersichtlich dass wahrend
der drei Bewohnungsphasen, in der Wirtschaft der Gemeinde Iclod keine wesentlichen Untersch1ede erscheinen. Sie ist einheitlich. Anhand des Schwergewichts des gejagten Wildes, kann man auf die wichtige Rolle der Jagd
schliessen. Es kann sich sogar um eine diesbeziigliche Spezialisierung der Gemeinschaft handeln. Wenn man die von den gejagten oder geziichteten Arten
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gelieferte Fleischmenge (Abb. 9) verfolgt so stellt man fest, dass dies von Homvieh, Hirsch und Auerochse stammt.
Vom qualitativen Standpunkt gesehen, ăhnelt die Fauna von Idod jener aus
der Siedlung von Zau de Campie, sowie mit detjenigen aus der Siedlung Lengyel (Asz6d-Papi foldek) und Tisa (Szegvâr-Tuzkoves).
Das Schlachtalter der Haustiere und der Prozentsatz der Altersgr:uppen der
gejagten Tiere erlaubt die Behauptung, dass die Wirtschaft der Siecllung einen
nach Saisons unterschiedlichen Charakter Hatte.

PREZENTAREA GALINACEELOR (ORD. GALLIFORMES,
CL.AVES) PRINTRE RESTURILE SCHELETICE COLECTATE
DIN SITURI ARHEOLOCICE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

O mare parte dintre resturile scheletice colectate din situri arheologice aparJ;inînd păsărilor, provine de la speciile ordinului Gallifonnes. Această frecvenţă
relativ ndicată se explică atît prin modul de viaţă al speciilor respective (sedentare - cu excepj:ia prepeliţei - scurmătoare, capacitatea de zbor redusă, greoaie), cit şi prin talia relativ mare şi carnea gustoasă, reprezentînd un vînat preferat
pentru om în toate timrurile.
În Europa, ordinu este - şi a fost - reprezentat doar prin două două familii: Tetraonitfae (cunoscută doar prin specii sălbatice) şi Phasianidae (cuprinzînd
multe specii domestice sau semidomestice).
De pe teritoriul României din situri arheologice se cunosc resturi aparj:inînd
următoarelor specii din acest ordin:
..
Fam. Tetraonidae - Tetrao urogallus L. (cocoşul de munte), Lyrurns tetrix L.
(cocoşul de mesteacăn), Tetrastes bonasia L. (iepuraş), Lagopus Iagopus L. (potîmichea polară), LagO(JUS mutus (Montin) (potîmichea alpină).
Fam. Phasianidae - Perdix perdix [. (potîrnichea), Alectoris graeca L. (potîrnichea de stîncă), Coturnix coturnix L. (prepeliţa), Gallus gallus L. (găina domestică), Phasianus colchicus L. (fazanul comun).
Dintre sr,eciile sus menj:ionate, speciile aparj:inînd genului Lagopus au dispărut din avifauna spontană a ţării în secolul trecut, iar potîrnichea de stîncă a
fost şi este cunoscută doar din SV ţării (Clisura Dunării), în schimb în timpurile
istorice au fost colonizate în Europa - şi la noi - specii provenind din Asia
(păunul - Pavo cristatus L., diferite specii de fazani), Africa (bibilica - Numida
meleagris L.) şi America de Nord (curcanul - Meleagris gallopavo L.).
Genul Francolinus (Fam. Phasianidae) are specii răspînd1te în sudul şi sud-estul Europei, dar în fauna ţării apare doar specia fosilă Francolinus capeli Lambrecht, descrisă din pleistocenu[ inferior de la Betfia (jud. Bihor), de unde se
cunosc şi alte forme străvechi ale taxonilor actuali, unele aparj:inînd grupului aflat în discuţie: Tetrao praeurogallus Janossy, Lyrurns partium Kretzoi, Ferdix perdix
jurcsaki Kretzoi, identificate şi din Austria, Cehia, Franţa, Germania, Polonia,
Ungaria, alături de speciile fosile ale genurilor Lagopus Tetrastes, etc.
O situaJ;ie aparte o prezintă genul Gallus. Cunoscut din multe zone ale Euroeei - inclusiv din Bazinul Carpatic - din pliocen şi pleistocen inferior, dispare
din materialele fosile aparţinînd pleistocenului mediu şi superior şi reapare în
holocen prin specia actuală, din China pînă în Anglia. Barbara West- Ben-Xiong Zhou publică o lucrare de sinteză privind această problemă în Jurnal of Archaeologica[ Science (BEN-XIONG - West 1988, p. SlS--::-535), incluzînd şi datele
provenite din România.
Identificarea materialului fosil, subfosil şi subactual se face pe baza caracterelor morfologice ale tuturor tipurilor de piese scheletice (cu deosebire de alte
grupe de vertebrate, la care se utilizează cu preponderenţă doar anumite tipuri
de oase), dar cu menţiunea specială privind oasele membrelor şi ale centurii scapulare.
Delimitarea familiilor şi ale genurilor se face prin acest m9d, folosindu-se
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de material comparativ recent. În cazul determinării speciilor alături de caracterele morfologice - mai pupn pregnante deja - un rol important revine măsu
rătorilor, efectuate pe baza unui model convenţional pentru fiecare tip de piesă
scheletică.

Avînd în vedere că în materialul colectat din siturile arheologice - precum
cele din locurile fosilifere - piesele deseori se găsesc într-o stare fragmentată
sau deteriorată, se impune efectuarea unor măsura.tari suplimentare faţă de cele
executate în mod regulat la studiul materialelor actuale (pe piese întregi, ceea ce
îngreunează utilizarea unor lucrări de specialitate, de amploare, dar oazate numai pe material recent, la un număr mai mare de exemplare, dar cu puţine date
utile (K. EBERSDOBLER, 1968; E. KRAFT din 1972, referitoare la datele osteometrice ale speciilor din cele două familii).
În cazuf păsărilor, datorită faptului că osificarea pieselor se termină abia la
maturizare, exemplarele juvenile neavînd caractere morfologice bine conturate
sînt practic nedeterminaoile. Astfel că piesele provenind de la exemplare adulte
au atît caracterele morfologice, cit şi dimensiunile tipice speciei, doar în cazul
unor specii, existînd un dimorfism sexual evident şi în privinţa dimensiunilor,
iar cel morfologic se rezumă la pintenul cocoşilor de la ~enul Gallus.
Vîrsta materialuluJ identificat a fost determinat pnn diferite metode, în primul rînd arheologice. In cazul unor situri s-a utilizat şi metoda radiocarbonului
4
(c1 ) sau metode palinologice, faunistice sau stratigrafice.
Lista siturilor arheologice cu material paleornitologic - cuprinzînd piese
scheletice aparţ:inînd galinaceelor - de pe teritoriul României - este următoa
rea (cu menţiunea vîrstei depozitului):
- Alba Iulia (jud. Alba, epoca romană): Gallus gallus;
- Arieşeni (jud. Alba, Casa de Piatră - Peştera Coiba Mare, paleolitic): Tetşi

rastes bonasia;
-

Aştileu

(jud. Bihor -

Peştera lgriţa, J?aleolitic,
Peştera Im Potriva,

Tetrao urogallus, Gallus gallus; Gallus gallus;

neolitic, eneolitic, bronz):
Pusta Călăţele, eneolitic:

- Baciu (jud. Cluj, neolitic timpuriu): Gallus gallus;
- Baia de Fier (jud. Gorj- Peştera Muierii, paleolitic): Lyrurus tetrix;
- Bălnaca (jud. Bihor - Peştera din Bălnaca, paleolitic, neolitic - subactual): Perdix perdix, Coturnix coturnix, Gallus gallus;
- Biharea (jud. Bihor, "Cetate", timpuri istorice): - Tetrao urogallus, Gallus

gallus;
-

Boroşteni

(jud. Gorj,

mutus, Coturnix coturnix;

Peştera

Cioarei, paleolitic): Lyrurus tetrix, Lagopus

- Cazanele Mari (jud. Caraş-Severin, Peştera Cuina Turcului, postpaleolitic): Lyrurus tetrix, Tetrao urogallus;
- Cemavoda (jud. Constanta, Piatra Frecăţiei, secolele IV-IX): Gallus gal-

lus;

- Cladova (jud Timişoara, neolitic): Lyrurus tetrix;
- Galoşpetru (jud. Bihor, Dealul Legii, paleolitic): Lyrurus tetrix, Lagopus la-

gopus, Lagopus mutus, Coturnix coturnix;
-

Ginşu
Lorău

de Criş (jud. Bihor, punctul Aleceu, bronz): Lyrurus tetrix;
(jud. Bihor, Peştera din Piatra Baiului, paleolitic, subactual): Per-

dix perdix, Gallus gallus;
- Mereşti (jud. Harghita, ~şteri, paleolitic, neolitic): L~rus tetrix, Lagopus
lagopus, Lagopus mutus, Tetrastes bonasia, Perdix perdix, Gallus gallus;
- Nandru (jud. Hunedoara, Peştera Curată, paleolitic): Lyrurus tetrix, Lagopus mutus;
- Nucet (jud. Bihor, Peştera Finaţe, timpuri istorice): Gallus gallus;
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- Ohaba Ponor (jud. Hunedoara, Peştera de la Bordul Mare, paleolitic, neolitic): Lagopus lagopus, Lagopus mutus, Coturnix coturnix, Gallus gallus;
- Oradea (jud. Bihor, punctul Salca, neolitic): Gallus gallus;
- Parţa (jud. Timişoara, staţiune neolitică): Gallus gallus;
- Peştiş (jud. Bihor, Peştera Piatra Jurcoaii, neolitic): Lyrurns tetrix, Gallus

gallus;

- Petreşti (jud. Cluj, Cheile Turzii - Peştera
Peştera Romboidală, neolitic): Lyrurns tetrix, Gallus

Binder, paleolitic, neolitic; -

gallus;
- Ripa (jud. Bihor, paleolitic): Tetrao urogallus, Lyrnrns tetrix, Lagopus lagopus, Lagopus mutus, Coturnix coturnix;
- Rîşnov (jud. Braşov, Peştera Gura Cheii, paleolitic): Lyrnrns tetrix, Lagopus lagopus, Lagopus mutus;
- Sarmizegetusa (jud. Hunedoara, epoca romană): Gallus gallus;

- SighişteI (jud. Bihor, Peştera Tibocoaia, Drăcoaia, Cornii, D. Blidarului,
paleolitic, subactual): Lyrnrns tetrix, Perdix perdix, Coturnix coturnix, Gallus gal-

lus·

' - Şuncuiuş (jud. Bihor, Peştera Izbîndiş, Napişteleu, paleolitic, neolitic):
Tetrao urogallus, Lyrnrns tetrix, Lagopus lagopus, Tetrastes bonasia, Perdix perdix,
Gallus gallus;
- Subpiatră (jud. Bihor, peştera, subactual): Gallus sallus;
- Tirguşor (jud. Constanţa, peşteri, timpurii istonce): Gallus gallus, Perdix
perdix;
- Tureni-Sănduleşti (jud. Cluj, Peşteri din Cheile Tureni, neolitic): Lyrurns
tetrix, Gallus gallus;
- Vadu Crişului (jud. Bihor, Peştera Devenţului şi alte peşteri, neolitic, subactual): Tetrastes bonasia, Lagopus mutus, Perdix perdix, Gallus gallus;
- Valea lui Mihai (jud. Bihor, staţiune preistorică, bronz): Gallus gallus.
Tabelele cu datele osteometrice la stirşitul lucrării cuprind următoarele
semne convenţionale la cele nouă tiP.uri de piese scheletice tratate:
A - lungimea maximă a piesei întregi;
B - lungimea minimă a piesei sau lungimea epifizei proximale;
C - lăţimea epifizei proximale;
D - grosimea epifizei proximale;
E - lăţimea minimă a diafizei;
F - lăţimea epifizei distale;
G - grosimea epifizei distale;
n - numărul exemplarelor măsurate.
În urma studierii materialului identificat, precum şi a tabelelor întocmite,
putem face următoarele constatări:
- posedăm date privind prezenţa acestor specii în situri arheologice - de
vîrstă diferită, variind mtre paleolitic pînă în timpurile istorice - în 32 de localităţi, situate în zece judeţe (Alba, Braşov, Caraş-Severin, Cluj Constanţa, Gorj,
Harghita, Hunedoara, Timiş, Bihor);
- au fost identificate şi determinate 452 de piese, aparţinînd la cele opt specii tratate, la cele nouă piese scheletice aflate în discuţie, doar ele dau date biometrice comparabile);
- caracterele osteologice ale materialelor provenite din situri arheologice
nu diferă considerabil de cele din colecţia comparativă recentă; doar în cazul
speciei Gallus la materiale mai vechi (de exemplu, din Peştera Devenţului - Vadu Crişului) se observă o pneumatizare mai accentuată a pieselor decît la materiale mai tinere sau cele actuale, ceea ce o putem considera ca o dovadă a unei
capacităţi de zbor mai dezvoltate în comparaţie cu rasele de găini actuale, chiar
comune;
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. - în privinţa dimensiunilor, parametrii, în general, se încadrează printre limitele constatate la un număr mare de exemplare actuale, dar se evidenţiază destul
de pregnallt o robusteţe mai mare a pieselor fosile şi subfosile, mai cu seamă în
privinţa diafizei oaselor (E); în cazul speciei Gallus pieselor provenite din situri
neolitice sau de vîrsta bronzului în general (nu totdeauna) de talie mai mică decît cele din depozite mai tinere;
- din punct de vedere faunistic, precum şi a răspîndirii unor specii pe teritoriul tării, •âatele obţinute ne furnizează unele date interesante: se poate constata o destul de largă răspîndire a celor două specii de tetraorude Tetrao şi
Lyrurus), astăzi cantonate doar în zonele montane greu accesibile, iar chiar şi în
timpurile istorice ele erau vînate şi pe zona colinară şi pe şes;
--'- din analiza prezenţei tetraonidelor de talie mai mică (Lagopus, Tetrates) în
Bazinul Carpatic (ş1 nu numai din situri arheologice) se constată că reprezentanţii genului Lagopus indică o fază mai răcoroasă, iar ierunca o fază mai caldă; prezenţa celor ăouă genuri în acelaşi loc indică provenienţa materialului din cel
puţin două faze diferite;
- unele materiale - prezentate şi în această lucrare - provin din locuri fosilifere (pleistocene superioare sau holocene), care figurează pe lista siturilor arheologice - furnizînd dovezile vieţuirii omului preistoric în acelaşi locuri, dar
fără siguranţa ca materialele determinante parvin în urma activităţii umane (de
exemplu: Peştera Coiba Mare, Arieşeni sau Peştera Drăcoaia, Tibocoia din Valea
Sighiştelului, etc.).
EUGEN KESSLER
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-1 Specia
_

I_ Provenienta I_ Obs. Iexempl.
Nr. I

A

B

C

D

E

F

G

27,631

2327,5

18,323

17,219,8

12,523

1719,5

1. Coracoid

Tetrao
urogallus

Lyrurus
tetrix

Lagopus
mutus

Lagopus
lairoous

rec.

cocoş

12

84,489,6

rec.

găinii

11

63,469,5

Rîpa

fos.

4

Perdix
perdix

Cotumix
coturnix

cocoş

5

57-63

1921,6

14-17

rec.

gilinil

14

52,254,7

1718,8

13-15

Baia de Fier

fos.

1

62,7

Boroşteni

fos.

rec.

7,8

15,1

8,3

1
27

36,643,8

13,817,6
5,8

11-16

4,2

Ohaba

fos.

1

41,8

Rîşnov

fos.

1

42,8

15,9

11,6

34

40,247,1

14,418

12-15

rec.
fos.

rec.
CoibaMare

fos.

Drilcoaia

s.fos.

35,440,2

7

5,4

3,7

1213,9

8,8-10

8

37,438,1

6,78,1

4,65,6

3,73,9

2,513,9

9-9,9

4

13,3

10

3540,6

7,8

6,3

3,2

11,718,6

8,9

4

13,3

10

9,615,2

13,5

s.fos.

1

Lorilu

s.fos.

1

fos. ·

8

1

Drilcoaia
rec.

12,6

1
21

48

rec.

Rîpa

Gallus
gallus

10,5

rec.

Rîpa
Tetrastes
bonasia

11

8
5,8

3

3,84,1

2,52,9

2,1

2

3,9-4

2,62,9

2-2,1

5-5,3

4,14,2

Boroşteni

fos.

1

VaduCriş

neoi.

3

44,246

7,98,1

Şuncuiuş

s.fos.

2

44-58

8,8-11

7,2

6

13

Bălnaca

s. fos.

4

5359,5

7-7,8

7,27,8

5,47,3

14,7

12,8

.Cemavodil

sec.
IV-X

16

46,857,7

7,810,8

5,57,8

4,25,6

13,315,8

9,612,2

4,4

210
Specia

NOTE ŞI

Provenienţa

Obs.

Nr.
exempl.

A

Chei Turzii

neoi.

2

46,854,6

Albalulia

ep.
roma-

2

B

C

D

E

F

G

8,3-9

5,96,1

4,8-5

12,713,5

10,211,7

8,59,1

5,9-6

5

nă

2. Scapula
Tetrao
urogallus

Lyrurus
tetrix

rec.

cocoş

12

106,9119,3

20,321,1

9-11,2

rec.

găină

11

8492,5

14,417,3

6-7,8

rec.

cocoş

5

7786,7

13,415,2

5,57,1

rec.

găină

14

7073,7

1214,4

5-6

Galoşpetreu

fos.

1

Rîpa

fos.

5

70,8

14,515

6-6,7

14,4

Lagopus
mutus

rec.

27

52,666,3

9,110,5

3,53,8

Lagopus
lagopus

rec.

34

57,966,8

9,311,5

4,35,4

50,755,6

8,29,8

3,7- ·
4,2
3,9

Rîşnov

Tetrastes
bonasia

fos.

rec.

4,6

1
21

Napişteleu

s.fos.

1

10

Drăcoaia

s.fos.

1

9

3,5

CoibaMare

fos.

6

51,955,2

9,59,8

3,6-4

45

49,855,5

8-9,2

3,13,9

Perdix
perdix

rec.
Bălnaca

s.fos.

1

46,3

8,6

3,2

Gallus
gallus

Şuncuiuş

s.fos.

2

67

13

4,55,3

Cernavodă

sec. NX

1

11,3

4,1

rec.

cocoş

12

120,6130

32,434,8

11,113

23,525,4

rec.

găină

11

87104,9

22,126,6

7,5-10

16,920

3. Humerus
Tetrao
urogallus
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Specia

Lyrurus
tetrix

Provenienţa

Obs.

Nr.
exempl.

Gret

s.fos.

1

rec.

cocoş

rec.

găină

Ripa

fos.

3

Tureni

neoi.

1

fos.

1

Galoşpetreu

fos.

2

B

C

D

E

F

10,2

.

Mereşti

A

79,985,6

21,122,8

7,2-8

1516,1

7175,6

18,219,9

6,27,5

13,614,2

85,6

22,823,2

8-8,4

15,816,1

8,1

16,4

84,5

23,6

7,8

15,8

7,8-

15,2

8,4

Lagopus
lagopus

Lagopus
mutus

Tetrastes
bonasia

Perdix
perdix

rec.

34

56,264,5

14,717,3

4,96,3

1112,4

62,6

17,317,8

6-6,5

1212,8

52,959,8

13,815,9

4,55,5

10,111,8
9,5

Ripa

fos.

3

lzbîndiş

fos.

1

rec.

27

12,6

Rîşnov

fos.

1

5

Galoşpetreu

fos.

1

4,6

rec.

21

45,751,6

12,914,3

4,65,3

9,410,5

VaduCriş

s.fos.

1

49,8

14,7

5,1

10,3

CoibaMare

fos.

13

46,949,8

13,314,8

4,95,6

9,910,5

48

4751,4

12,414,5

3,9-5

9,110,6

49,2

12,813,5

4,4

9,6-9,9

2

2,12,2

4,9-5,1
5

rec.
Lorau

s.fos.

4

Şuncuiuş

s.fos.

2

12,713

Cotumix
coturnix
Gallus
gallus

rec.
Ripa

fos.

1

2,2

Vadu Criş

s.fos.

1

5,4

12,2 ·

Gret.

s.fos.

1

5,9

13

Şuncuiuş

s.fos.

2

76,4

1920,6

7,2

17,2

68,3

18,2

Ohaba

s.fos.

1

5,9

14

Sighiştel

s.fos.

1

6,8

15,3

Subpiatră

s.fos.

1

6,5

13,7

G
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B

D

E

F

15,921

5,57,3

11,816,4

18,4

6,8

C

Provenienţa

Obs.

Nr.
exempl.

A

Cernavodă

s.fos.

13

54,677,3

Baciu

neoi.

1

Alba Iulia

ep.
rom.

2

rec.

cocoş

12

12~
133,9

13,515,8

16,217,8

22,324,1

8,510,6

15-17

rec.

găină

11

87,3

9,211,6

11,513,6

15,318,1

6,77,8

11,413,2

14,916

4. Cubitus
Tetrao
urogallus

Lyrurus

Cuina Turc.

s.fos.

1

11,2

14

17,1

rec.

cocoş

5

76,580,4

8,8-10

10,111,3

13,914,9

6-6,5

1010,9

rec.

găină

14

68,271,5

7,6-10

9-9,5

1213,1

4,95,7

9-9,5

9,4

10,4

14,3

4,7

79,2

10,7

10,7

14,1

5,55,7

tetrix

Boroşteni

fos.

1

Galoşpetreu

fos.

2

Ciriş

neoi.

1

5,8

9,6

Ripa

fos.

3

5,66,3

9,811,8

9,5-9,6

Lagopus
mutus

rec.

27

51-60

5,76,6

6,78,2

9,110,9

3-3,4

6,8-8,1

Lagopus
lagopus

rec.

37

53,961,3

6-6,9

7,38,8

9,811,1

3,13,9

7,4-8,5

8,2

11,8

Nandru

fos.

1

Mereşti

fos.

1

Rîşnov

fos.

1

Someş

Rece

Ripa
Tetrastes
bonasia

Perdix
perdix

3,9
61,9

6,9
8,7

4,2

fos.

1

4,3

7,3

fos.

2

60-61

7-7,6

7,27,6

9,810,5

4,14,3

7,5-8,2

21

43,546,5

5,16,5

6,36,9

8,49,3

2,73,1

6,5-7,2

rec.
Drăcoaia

s.fos.

1

Mereşti

s.fos.

1

46,2

7

6,4

8,2

3,6

6,9

CoibaMare

fos.

10

44,248,8

6,67,2

5,96,6

8,59,2

3,53,9

6,5-7,3

48

4246,8

5,26,4

5,9-7

8,18,8

2,42,9

6,2-6,8

5,1

6

7,5

3

6,2-6,4

rec.
Lorău

s.fos.

3

6,8

DISCUŢII

G

NOTE ŞI

213

DISCUŢII

Specia

Provenienfa

Cotumix
cotumix

rec.
Rîpa

Gallus
gallus

Obs.

fos.

Nr.
exempl.

A

B

C

D

E

F

1

30,4

3,9

4,4

5,1

1,7

3,7

3

29,830,1

3,43,5

4-4,2

4,8-5

2,12,4

3,5-3,8

2
5,7

3,5

5-5,6

10,5

Galoşpetreu

fos.

1

29

3,7

3,2

4,6

Sighiştel

s.fos.

2

70,5

10,4

7,79,7

10,313,2

Şun°;lluş

s.fos.

4

60

11,512,2

9,410,6

14,414,7

10

Nucet

t. ist.

1

78

11,3

9,8

14,2

5,3

11

Bălnaca

s.fos.

3

76,377,1

11,212

9,19,8

13,814,2

6,16,6

10,210,7

Mereşti

s.fos.

1

56

Oradea

neoi.

1

61

7,8

10,5

4,5

9,5

sec.

10

57,972,4

7,29,2

10,813,5

4,86,1

8-9,8

Cernavodă

IV-X

8,311,1

Tureni

neoi.

1

4,7

8,3

Parţi

neoi.

1

5,6

9,7

rec.

COCOŞ

12

110,5121,5

7,68,6

8,99,6

4,96,2

10,612,6

rec.

găină

11

99,295,5

5,76,4

6,27,1

3,24,3

7,7-9,1

CuinaTurc.

s.fos

1

Rîpa

fos.

4

95,896,4

5,76,3

rec.

cocoş

5

69,7

4,85,3

rec.

găină

14

4,14,9

Galoşpetreu

fos.

61,365
71,7

5,5

5

3,4

7,1

46,853,2

3,33,8

3,94,5

1,92,3

4,7-5,5

48,555,4

3,44,1

4-4,7

1,82,5

4,9-5,8

5. Radius

Tetrao
urogallus

Lyrurus
tetrix

Lagopus
mutus

Rîpa
Lagopus
laitopus

Tetrastes
bonasia

1
27

rec.
fos.

rec.

10,5
4,5

9,2

5,46,2

3,44,1

7,1-7,6

5-5,3

2,33,4

6-6,5

4,8

1
34

Rîşnov

fos.

1

3,5

4,5

2

Ohaba

fos.

1

58,7

3,4

4,2

2,2

5,7

21

38,444,2

3-3,4

3,14,1

1,8-2

4,5-5

rec.

G
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perdix

NOTE ŞI

Gallus
gallus

F

1

2,1

5,1

2,1

Obs.

Nr.
exempl.

Napişteleu

s.fos.

A

B

C

D

VaduCriş

s.fos.

1

CoibaMare

fos.

6

40,142,4

3,23,5

3,74,2

2-2,2

4,8-5

48

37,542

3,13,6

3,64,2

1,72,1

4,4-5

rec.
VaduCriş

Cotumix
coturnix

E

Provenienta

s.fos.

rec.

5,1

1
1

27,6

2

2,5

1,2

3

Rîpa

fos.

3

26

1,8

2,12,2

0,8-1

2,3

Sighiştel

s.fos.

2

67,4

5,3

5,6

3

6,9-7

Cernavodă

sec.
IV-X

8

55,272,5

rec.

cocoş

12

66,571,3

20,622

13,315

13,515

rec.

găină

11

48,258,4

1416,8

1011,5

9,811,2

Rîpa

fos.

5

62,864,3

15-16

1010,5

9,9-11

.5

4346,2

11,714

8,79,5

8,6-10

6. Carpometacarp
Tetrao
urogallus

Şuncuiuş

Lyrurus
tetrix

Lagopus
mutus

12,5

1

rec.

cocoş

rec.

găină

14

38,940,8

10,512

7,48,4

7,98,5

Baia de
Fier

fos.

1

46,8

13,3

9,4

8,8

Boroşteni

fos.

2

41,246

Galoşpetreu

fos.

1

44,4

13

9

10,5

Rîpa

fos.

2

41,245,4

11,613,4

lzbîndiş

fos.

3

4040,1

10,811,5

27

29,734,4

8,610,3

rec.
Ohaba

fos.

1

Boroşteni

fos.

1

Rîşnov

fos.

1

7,8-8,2
5,9-7

5,8-7

6,24

6,4

9,3
9,4
32,1

9,4
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Specia

Provenienta

Lagopus
lagopus

rec.
Rîşnov
Galoşpetreu

Tetrastes
bonasia

Obs.

fos.
fos.

rec.
CoibaMare

Nr.
exempl.

A

34

30,936,1

1

35

D

E

F

8,410,6

6,27,4

6,3-7,5

8,8

6

C

8

25,629

7,1-9

5,96,9

5,6-6,2

1

27,7

8

6,63

6,52

Perdix
perdix

rec.

48

25,328,5

7,88,2

5,46,4

5,1-5,8

Coturnilc
coturnix

rec.

'1

19,7

5,6

3

3,1

Gallus
gallus

G

6,2-7,1

2
21

fos.

B

Ripa

fos.

2

18,8

4,45,2

Şuncuiuş

s.fos.

3

3436,8

9,210,8

8,58,6

6,7-7,3

VaduCriş

neoi.

1

30,5

8,2

7,8

6,2

Albalulia

ep.
rom.

1

Cernavodă

sec.
IV-X

3

4041,7

8,210,4

7,2-9,5

rec.

cocoş

12

102,3117,1

99,8107,7

2224,8

15,2

8,7-11

19,521,9

15,5-18,1

rec.

găinll

11

7992,2

75-87

15--19

1112,1

7,1-8

13,615,9

11,113,4

Ripa

fos.

1

24,2

20,2

2,8-3

12,15
10,912,4

7. Femur
Tetrao
urogallus

Lyrurus
tetrix

Lagopus
mutus

rec.

cocoş

5

75,782

72,178

1415,6

9,510,8

5,87,1

12,714,5

10,311,6

rec.

găină

14

68-71

64,667,4

12,213,7

8,39,4

5-5,8

1112,1

9-10,2

12,3

9,8

5,7
13,1

10,9

Ripa

fos.

1

lzbîndiş

fos.

1

Tureni

s.fos.

1

Chei Turzii

fos.

1

62,9

59,3

27

51,756,3

48,552,8

rec.
Ohaba

fos.

12,6

11,8

6,4

12,1

12

5,8

12,2

10,1

3,54,5

8, 19,3

1

53

50,8

3,7

9

Lagopus
lagopus

rec.

34

56,464,5

53,260,2

4,15,4

9,1-9,8

Tetrastes
bonasia

rec.

21

52,259,7

49,454,6

3,24,4

8-8,8
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3,94,1

8,2-8,6

Nr.
exempl.

A

B

Drăcoaia

s.fos.

2

54,4

51,2

Mereşti

s.fos.

1

54,41

52,52

4

8,7
8,4-9,3

fos.

rec.
Drăcoaia

s.fos.

Lorău

Gallus
gallus

F

Obs.

CoibaMare
Perdix
perdix

E

Provenienţa

C

D

10

51,755,5

49,652,8

4-4,3

48

53-59

49,856,2

3,54,3

8,4-9,9

3

54,8

52,7

3,54,2

7,7-9,1

4,53

8,77

8,2

1

s.fos.

1

54,4

50

Valea
Iadului

s.fos.

2

82-85

79,3

15

14,7

6,56,8

17

14,4

VaduCriş

neoi.

2

84

79

10,117

10,215

6-7

17

13,5

Aştileu

neoi.

1

70

66,8

11,5

14,8

6,5

13,8

11,8

Aştileu

neoi.

1

82

77

16,2

15,6

7,4

17

14

4

77,585

74,279,6

16,216,8

13,515,4

7-8,2

15,517,3

12,814,8

67,790

6284,2

10,316,3

12,317,7

5,37,6

12,717,7

10,513,5

19,4

17,6

8,18,5

19,4

17,8

Cernavodă

sec.
IV-X

19

Baciu

neoi.

2

rec.

cocoş

12

136,5144,4

24,227,7

16,218,2

7,38,3

1515,8

rec.

găină

11

96,5113

1720,3

11,313,4

4,86,1

10,412,2

8. Tibiotars

Lyrurus
tetrix

Lagopus
mutus

G

Mereşti

Şuncuiuş

Tetrao
urogalJus

DISCUŢII

Biharea

s.fos.

17,5

12

7,3

rec.

cocoş

4

94,2103

15,2
18,2

10,512

4,95,3

9-10,4

rec.

găină

15

84,888,5

1415,5

9-10,6

4,15,2

8-8,9

1

Rîpa

fos.

1

Galoşpetreu

fos.

2

Tibocoaia

fos.

1

Mereşti

s.fos.

rec.
Rîpa

fos.

9,5

5,3
4,44,5

9,2
9,8

1

91,8

14,7

11,6

5,1

9,55

27

63,872,1

10,512,1

6,9-8

2,93,4

6,3-7,2

1

6,8
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Specia

Provenienj:a
Someş

Rece

Ohaba
Lagopus
lagopus

Rîşnov

Tetrastes
bonasia

Cotumix
coturnix
Gallus
gallus

fes.

1

4

6,5

1

3,1

6,6

34

fos.

rec.

1
21

7181,3

12,114,1

7,89,2

3,34,3

6,9-9,3

68,376
72,7.
72,8

10,711,7

6,57,8

3,7
2,93,3

7
6,3-7,1

10,110,7

8-8,2

3,13,2

6,8-6,9
6,2

Mereşti

s.fes.

2

Drăcoaia

s.fos.

1

3

Sighiştel

s.fes.

1

2,8

6,8
6-7,1

CoibaMare
Perdix
perdix

F

fes.

rec.

C

E

Nr.
exempl.

A

B

D

Obs.

fos.

rec.

13

68,272,1

1011,3

7,18,5

3-3,6

48

67,674,5

1112,6

7-8,1

3,2-4 6,4-7,5

Lorău

s.fes.

1

3,8

6,6

Gura Dobr.

s.fos.

1

3,2

6,5

1

2,1

4,2

rec.
Bălnaca

s.fos.

1

2,2

3,8

Biharea

s.act.

1

5,4

9,7

Ohaba

s.fes.

4

106115,1

17,718

12,414,8

5,26,5

10,212,4

Bălnaca

s.fos.

7

104,4106,5

15,421

12,414,7

6,16,8

10,111,6

Gura Dobr.

s.fos.

1

96,3

14,6

10,9

5,4

9,7

Mereşti

s.fos.

4

96,697,7

14,8

11,2

9,511,5

Şuncuiuş

s.fos.

6

21,3

14,5

5,36,2
5,47,9

Valea Iadului

21,3

14,8

1113,2

s.fos.

1
92

15,6

4,6

6,4
9

Aştileu

neoi.

1

VaduCriş

neoi.

3

103,6

22

4,4-7

8-13,3

Cernavodă

sec.
IV-X

18

95,2107,6

13,121,3

4,87,3

9,613,1

Baciu

neoi.

3

23,1

7,57,6

14,815

cocoş

13

15,317,4

6,27,4

16,620

9. Tarsometa tars
Tetrao
uro alus

rec.

7377,2

G
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Lyrurus
tetrix

Lagopus
mutus

Lagopus
la20pus

Tetrastes
bonasia

Perdix
perdix

Cotumix
coturnix

NOTE ŞI

D

E

F

11,713,2

4,55,3

1214,2

13,514,3

7-7,8

18,2

4951,5

1011,1

4,3-5

11,112

14

43,349,4

9-10,9

3,64,7

9,411,6

s.fos.

2

46-53

s.fos.

1

5

11,76

49,951

10,511,1

4,64,9

11,711,8

11,4

4,5

50,952,2

10,410,5

4,82

9,3

4,2

27

30,735,4

6,9-8

2,73,3

Provenienia

Obs.

Nr.
exempl.

A

rec.

găină

11

50,462,7

Rîpa

fos.

3

rec.

cocoş

6

rec.

găină

Nandru
Peştiş

Boroşteni

fos.

2

Rîpa

fos.

1

lzbîndiş

fos.

2

Rîşnov

fos.

rec.

1

B

C

11,411,6
6,3-7,6

Rîşnov

fos.

1

34,5

7,6

3

8

Ohaba

fos.

1

37,3

6,9

2,8

6,8

Rîpa

fos.

4

36,837

2,32,5

6-6,3

34

36,642,4

7,6-9

3-3,7

7-8,7

8,8

3,8

8,9

rec.
Rîpa

fos.

1

41,8

lzbîndiş

fos.

1

39

3,8

8,3

21

34,940,3

2,63,1

6,3-7,4

1

37,9

7

3,2

7,2

12

36,438

7-7,9

2,93,3

6,8-8,1

49

38,348,9

6,97,8

3-3,6

6,9-8,5

rec.
Napişteleu

s.fos.

CoibaMare

fos.

rec.

6,67,4

Şuncuiuş

s.fos.

2

42,442,6

6,76,8

3,23,4

7,8

Lorău

s.fos.

2

39,842,4

6,27,3

3,13,3

7,2-7,8

1

27,1

4,4

2,2

5

2

5,7

1,7

4,7

2-2,2

5,2

rec.
Ohaba

fos.

Tibocoaia

fos.

1

Rîpa

fos.

3

1
27,228,7

4,8-5

DISCUŢII

G

NOTE SI

219

DISCUŢII

C

E

F

Provenienta

Obs.

Nr.
exempJ.

Gallus
gallus

Baciu

neoi.

1

16,4

Alba Iulia

ep.
rom.

1

12,1

•

13,7

VaduCriş

neoi.

5

7187,4

12,917

4,6-7

1018,5

Valea lui
Mihai

s.fos.

1

63,8

11

5,6

7

A

B

D

Specia

Peştiş

s.fos.

1

Şuncuiuş

s.fos.

2

71,3

12,5

5,45,5

12,6

Bălnaca

s.fos.

2

79,8

14,7

7,27,7

13,7

Ohaba

s.fos.
sec.
IV-X

1

80

13,8

7,4

13,7

Cernavodă

13

64,285

10,914,2

5-7,3

1113,5

Chei Turzii

s.fos.

1

60

11,9

5,8

11

G
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THE PRESENCE OF GALLINACEAOUS SPECIES (ORD.
GALUFORMES, CL. AVES) 1N THE ARCHAEOLOGICAL
SITES OF ROMANIA
(Abstract)

The paper treated the presence of Gallifonnidae species in the archaeological
sites of Romania. It presents the acru.ring species, motivating their relatively frequent apparance.
·
It is comprise the dimensions of the determinated and the comparative material in nine tables, with nine bone types, and on list of localities w1th the age of
archaeological sites.
The paper ends with a Iist of conclusions and the presentation of the reference material used.

CERAMICA PICTATĂ DE LA CIUCSÎNGIORZU
(JUD. HARGHITA)

Aşezarea neolitică de la Ciu~sângiorzu este cunoscută specialiştilor în urma
perieghezelor lui Z. Szekely (SZEKEI:Y 1956: MONAH-CUCOŞ 1985, 75). Localitatea este cunoscută încă mai de mult, prin descoperiri de obiecte de metal
(Lappenbeile, formă neprecizată ROSKA 1942, p. 60: VULPE 1975. p. 80).
Aşezarea este situată pe malul drept al unei terase, aflate între pârâurile
Martonos şi Fisag. Din informaţ:iile prinute de la dl. Pal Janos, aici au fost executate mai multe sondaje. În Muzeul din Miercurea Ciuc există o mare cantitate de
materiale, adunate prin grija aceluiaşi neobosit J. Pal. Unele materiale sunt cu
observaţii stratigrafice, aftele nu. Toate materialele au fost inventariate, dar lipsesc însă observaţiile privitoare la condiţ:iile de descoperire, posibil să fie unele
documente de săpătură, dar nu am avut posibilitatea să le vedem.
Din ceea ce se ştie, se pare, că au fost efectuate 2-3 sondaje de salvare. Studiind resturile de chirpici, păstrate în colecţ:ia muzeului, rezultă că au fost unele
locuinţe masive cu lemn şi chirpici. Cu prilejul vizitei noastre nu am putut studia decât ceramica. În special, ceramica pictată. Într-un studiu ulterior ar urma
să analizăm şi uneltele şi, eventual, documentele de săpătură, dacă ne vor fi accesibile.
Cea mai mare parte a materialului selectiv a fost studiat. Analize statistice
nu au fost efectuate deoarece nu se ştiu principiile după care materialele au fost
selectate (pe şantier sau în muzeu).
O săpătură de verificare ar fi necesară înainte de valorificarea întregului
material. Dată fiind însă bogăţia materialului selectiv, în special, cel pictat, neam concentrat atenţia într-o primă etapă asupra ceramicii pictate, urmînd ca celelalte materiale (ceramica uzuală, uneltele din piatră ş1 os, obiectele) să fie
studiate cu alt prilej.
Deoarece materialele, în marea lor majoritate, sunt în acest moment fără observaJ;ii stratigrafice, concluziile pe care Ie prezentăm au mai mult caracterul
unor ipoteze ae lucru. Intervenţiile noastre urmărind, în acest prim studiu, mai
mult punerea unor probleme decât lămurirea lor. Mai precizăm că aceste cunoş
tinţe ale noastre despre problemele respective au un caracter livresc, cunoaşte
rea materialului fiind teoretică.
Ceramica pe care o ilustrăm este, în general, din categoria fină. Mai există o
categorie uzuală asupra căreia insistăm mai puJ;in deoarece ea este caracteristică
întregii culturi Ariuşd-Cucuteni -TripolJe. Evoluţ:ia ei necesitând precizarea
unor date statistice pe complexe sau nivele. Descrierea ceramicii o facem pe categorii de factură şi apoi nganţele ceramicii pictate.
I. CERAMICA BRUNA (fig. 1-3, 8).
la. Ceramica fină, pictată 6icrom. Această categorie, prin calitatea exce_eţio
nală a ceramicii, este caracterizată de amestecul cu nisip foarte fin, bine punficat
şi frământat, cu ardere şi netezire sau lustruire foarte bună, având un luciu metalic.
Toate ne arată că este vorba de o civilizaţ:ie cu trăsături foarte bine precizate.
Pictura este realizată cu motive albe, alb-crem, cu pensula au fost trase linii
fine, avînd w-osimea între 2---4 mm. Contrastul dintre pictura albă şi fondul
brun, lustrmt al vasului, dă o impresie de eleganţă, dovedind stăpânirea meşte
şugului ceramicii foarte bine.
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Formele de vase P4: care le8rezentăm - folosesc clasificarea făcută de către
F. Laszlo de la Ariuşd (LĂSZL 1924, 1 şi urm.). Din tipurile sale, la această categorie, ap:r ~rmătoare~e tipuri prezentate în planşele noastre la figurile:
- B3 ·m fig. 1 /2, 11,
- B4 în fig. 1 /3;
- B4 în fig. 1/4, 3/8;
- B6 în fig. 1 /8;
- D3 în fig, 1 /1;
Aceste tipuri <!Ear le\ Ariuşd, mai ales, în nivelul VII (tipul B3) şi celelalte în
nivelele VI-III (LASZLO 1924, p. 8---10; vezi aici şi analogiile formelor, iar în pi.
XN statisticile pe forme). Atragem atenţia că în nivelele mai târzii pictura este
tricromă, fiind o categorie mai târzie. La Ariuşd pictura cu alb pe fondul brun
lustruit apare, mai ales, în nivelele VII-VI, după observaţiile noastre pe materialele din depozit. Reţinem că în acele nivele apare şi specia de ceramică brună,
foarte bine lustruită, mai apoi, apărând sporadic şi de afte nuanţe sau facturi.
Am folosit termenul de pictură bicromă pentru faptul că: pe de o parte, culoarea brună este socotită culoare de fond, deşi ea este realizată nu prin pictură
ci din tehnologia arderii şi alegerii lutului; FE! de altă parte, în literatură se foloseşte acest termen pentru această categorie (VULPE 1957, 120 şi urm.)
Acest gen de pictură, cu linii suoj:iri pe fondul brun, este cel mai bogat reprezentat în matenalele de la Izvoare din nivel 111.
Astfel, pentru motivele noastre din fig. 1/1, 11; 3/8, 5/1-2 sunt analogii în
ceea ce R. Vulpe (VULPE 1957, 120 şi urm. 88/3, 89/1, 92a; 94/2, 99/4, 117ll2, 118/1, 120/1, 123/4-5) şi Al. Niţu (NIŢU 1984, p. 14-15, 98, fig.1/1) numeau
"Protocucuteni". Pentru aceleaşi materiale dar, mai ales, acelaşi orizont cronologic
VI. Dumitrescu (1963, p. 51 şi urm., 58---60, 62--64, 66, 69-70; 1979, 16-18) şi
alţi coleg! (MARINESCU-BÎLCU 1975, p. 495; 1976, 352; 1977 127; 1981, 27, 29,
32; DRAGOMIR 1983, p. 91) folosesc termenul Cucuteni Al. iq Transilvania această categorie apare la baza straturilor de la Ariuşd la Leţ (LASZL6 1924 vezi
acolo şi analogii mai vechi) şi în săpăturile noi la Turia (inf. amabile Z. Szekely).
Ib. Ceramica brună este amestecată cu nisip fin, foarte bine lustruită, cu luciu metalic, fiind ornamentată cu caneluri orizontale sau "turban".
Asemenea caneluri (fig. 3/3) au analogii tot în staţiunea de Ia Izvoare, în nivel 111 (VULPE 1957, pi. 109/4, 112/2, 117 /5---6, 121/3, 122/2, 125/1, 127 /5,
128/4, 6), dar şi în formele de vase de tip B5 şi B7, forme caracteristice pentru nivelele VI-IV de 1, Ariuşd. Unele tipun, cum este Cl8, sunt apariţii mai tîrzii, în
nivelele IV-II (LASZL61924, pi. XIV).
În cazul acestei specii, mai remarcăm nişte adâncituri peste caneluri (fig.
2/2), care mai sunt, uneori, şi pictate, având analogii la Izvoare 111 (VULPc
1957, p. 127, şi urm; pi. 92/1; 93/1, 94, 103, 117). Pe acestea, VI. Dumitrescu le
remarcă ca elemente caracteristice, care însoţesc orizonturile cu ceramică bicromă, deci un Cucuteni Al, cel mai mult A2 (DUMITRESCU 1963, p. 63).
Ic. Ceramica brună, canelată, incizată şi pictată cu alb. Este o categorie lucrată din nisip fin, cu suprafaţa foarte bine lustruită (fig. 3/3). Pictura umple
spaţiile dintre incizii. Forma pe care apar este o, variantă a tipului B7 al lui rr.
Laszl6 tip ce apare frecvent în nivelele VI-III (LASZL6 1924, pi. XN).
Această s~e apare în cadrul şi în asociere cu pictura b1cromă şi cu decorul canelat (Ia şi 1b de mai sus). Aceste elemente sunt socotite a fi elementele directoare pentru Cucuteni Al -A2 (MARINESCU- BÎLCU 1977, 137; 1984, 30),
ea aeare şi la Izvoare, în nivel 111 (VULPE 1957, 94/1-2, 95/1-2; 96/1-2).
Id. Ceramica brună, amestecată cu nisip fin sau mai dur, bine netezită, evoluând spre specia intermediară (semifină) (fig. 3/6, 8/5). Formele aparţin tipului
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B2, având, uneori, incizii fine verticale (fig. 2/1). Acest tip de vas este caracteristic ~ntru nivelele VI-IV. de la Ariuşd (LASZL6 t924, pl. XIV).
Ie. Ceramica brună, uzuală, având în amestec nisip şi cioburi pisate (fig.
2/3, 5; 8/2), corespunzând mai ales unor variante ale tipului A: A2. AlO, All.
Aceste tipuri SUl}t caracteristice unor nivele mai târzii, apărând la Ariuşd în nivelele IV-II (LASZL6 1924, p. 5-7, P.l. XIV). Faptul că aceste categorii sunt
amestecate cu nisip, cioburi pisate şi mal şi apar pe forme mai târzii, sunt indicii
ale existentei unui orizont mai evoluat, aflat m decădere, probabil, posterior orizontului cu locuinţe. Doar o săpătură modernă, care să urmărească evolupa facturii pe adâncimi, cu date statistice, ar_putea elucida problema.
Il. CERAMICA ROŞIE (fi~. 4-5, 7).
Ila. Ceramica fină, roşie, m amestec cu nisip fin, lustruită, având câteva variante determinate de: lat). pictura cu alb pe roşu (fig. 5/1-2); Ia2), J?rin decor
din caneluri şi I'astile apăsate sau incizii; Ia3), cu incizii subpri, rectilirui. Acestea
apc}r pe tipul âe vas B7, tip ce apare, mai ales, în nivelele VI-IV la Ariuşd
(LASZL61924, p. 5-7, pi. XIV), având o motivistică ce se întâlneşte, mai ales, în
descoperirile Cucuteni Al-A2 (vezi notele de mai sus).
llb. Ceramica roşie, fină, bine lustruită, decorată cu pictură policromă (fig.
5/4), caracteristică pentru Cucuteni A2 (DUMITRESCU & 1983, 114; DUMITRESCU 1979, 18-10; 1963, 69). Asemenea motive şi forme, mergând uneori până
la identitate, sunt cunoscute în aşezarea de la Topile, într-un orizont Cucuteni
A2-A3 (MARINESCU - BÎLCU 1977, 139, 8/9,13). Tipul de vas, pe care apare
asemenea pictură, este o variantă a tipului B5 de la Ariuşd, unde apare m.\i frecvent în nivelele VI-IV, în vreme ce unele de pe tip B3 apar în nivel VII (LASZ16
1924, p. 8-10, pi. XIV).
He. Cerarmca roşie, fină, bine lustruită, decorată cu dungi subpri negre, pe
fondul roşu (fig. 5/4), intrând şi aceasta în termenul zis al ceramicii bicrome.
Decorul apare pe tipul B3 de la Ariuşd fiind,o apariţie caracteristică pentru nivelul VII, dăinuind însă şi în nivelele VI-IV (LASZL6 t924, PL. XIV).
Ild. Ceramica roşie, fină, lustruită, având motive pictate cu alb, mărginite
de Jinii mai subţiri, brune (fig. 4/1-2,4). Această pictură apare~ o formă tip B3
(LASZL6 1924. pi. XIV; la Ariuşd, nivel VII) şi B13 la Laszlo (I.:ASZL6 t924. pi.
XIV), apărând la Ariuşd în nivel IV. Asemenea motive apar la Topile în orizont
Cucuteni A3 (MARINESCU 1977, 136, 139, 8/1-2). Mai reţinem atenţia cu existenta unor bune analogii în Petreşti A (PAUL 1981, 54/14, 17-19).
Ile. Ceramica roşie, pastă fină, lustruită, amestec bun, uşor diferit de celelalte. Decorul constă din 4-5 dungi negre şi roşii pe fond alb (fi~. 4/3). Forma este
străină de cele din cultura Cucuteni dar care este frecventă m cultură Petreşti.
Credem, deci, că este vorba de un import Petreşti AB (PAUL 1981., 216, 15/3,
54/6).
III. CERAMICA GĂLBUIE (fig. 6).
Majoritatea fragmentelor aparpn categoriei uzuale (fig. 6/2, 4-5, 7, 9-10).
Unele din tipurile oe vase: apar în nivelul VI-IV la Ariuşd; CI (fig. 6/ 6) doar în
nivel VI şi IV; iar tipul A9 (fig. 6/4), AlO (fig. 6/9) şi Cll (fig. 6/2 sunt mai frecvente în nivelele IV-II (LASZL6 t924, p. 14-15, 25, pi. XIV). Din aceeaşi categorie este şi un picior vas din pastă poroasă (fig. 6/9 aparţinînd tipului E4 al lui
Laszlo, tip caracteristic nivelelor VII şi IV.
Dintre unele forme deosebite este de amintit un fraginent de cupă cu picior
(fig. 3/9), din pastă uzuală, ce are analogii în orizont Cucuteni A3, la Topile
(MARINESCU 1977, 137, FIG. 6/2). Exemplarul de la Toeile are găuri pe J;>icior.
Forma lui, săurile şi toartele mici, au foarte bune analogii într-9 âescopenre Tiszapolgâr timpurie de la Valea Timişului (GUMĂ. M. -=-GUMA, N. 1977, p. 51,
pi. vm.
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O altă formă deosebită este o strachină cu umărul carenat şi buza uşor răs
frântă (fig. 3/7; inv. 1771), lucrată dintr-o pastă fină, ro:,cată, lustruită puternic,
arsă cu flecuri negre.
Piesa are o formă ieşită din canoanele mediului cucutenian. Forma sa şi tehnica aminteşte de cele ale culturii Petreşti, dar, în acelaşi timp, este una dintre tiJ)icele forme sudice ale "bronzului timpuriu" sudic, apărând în Banat, în
clescoperirile Vinca CI tîrziu sau în ceea ce Draşovean le socoteşte caracteristice
pel)tru geneza culturii Petreşti (DRAŞOVEAN 1991; LAZAROVICI 1991; KAL-

MAR 1991).
După cum se vede, din analizele de mai sus, având în vedere mai mulJ:i parametri, materialele nu sunt unitare, ele aparJ:in mai multor faze de evoluJ:ie. Majoritatea materialului aparţine unor faze timpurii a culturii Cucuteni A 1 şi A2.
Dacă ar fi să le socotim ca a~ând nivelului de dezvoltare maximă a staţiunii,
atunci datarea acesteia, pâna în momentul distrugerii locuintelor, ar aparţine
unei etape Cucuteni A2 (conform caracteristicilor precizate de DUMITRESCU
1963, 73).
Având în vedere şi posibilitatea existenţei unor complexe mai timpurii cum este cazul de la T~eşti (MARINESCU 1977, 137, fig. 6/2) - nu este exclus,
dacă ţinem seama de factura foarte bună a majorităţii ceramicii, a elementelor
vechi zise "Protocucuteni" (bicromia, canelurile, pastilele apăsate, incizii combinate cu pictură albă), ca locuirea să înceapă cu un Cucuteni Al. Orizontul timpuriu este susJ:inut şi de prezenta unor importuri Petreşti A şi AB. Având
posibilitatea să studiem şi să erelucrăm statistic descoperirile sta punii de la Truseşti, constatăm că în cea mai mare parte descoperirile noastre sunt anterioare,
poate, parţial contemporane cu acestea. Un studiu analitic încă nu este posibil,
acesta ar oferi însă mai multe posibilităJ:i de sincronizare.
În privinta încadrării cronologice am precizat, la momentul potrivit, sincronismele şi analogiile unor categorii de materiale. AtenJ:ia ne-a fost reţinută de
ceramica bicromă ş1 cea canelată.~rezenta ei indică un orizont timpuriu, posibil
Cucuteni A1. Noile descoperiri de la Poduri au pus problema revizuini unor
ipoteze mai vechi. Din acest punct de veder~, avem încă unele rezerve privind
geneza şi caracteristicile etapei Cucuteni A1. In mod cert însă o serie de materiafe de aici sunt contemporane cu cele mai timpurii descoperiri Cucuteni A.
Sincronismele cu staJ:iunea de la Ariuşd indică cele mai multe analogii ca
fiind pe durata nivelelor VII-IV. O deosebire între descoperirile de la Ciucsângiorzu fată de Ariuşd este numărul mai redus de motive pictate cu alb pe brun
fa Ariuşd. O posibilitate de a rezolva problema este studiul materialelor Precucuteni evoluate din zona depresiunilor intramontane est transilvane.
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LA CERAMIQUE PEINTE DE CIUCSÎNGIORZU
(DEP. D'HARGHITA)
(Resume)

L' etablissement est connu grâce aux explorations de surface entreprises par
Z. Szekely, Ies sondages de Pal Janos ayant un caractere de sauvetage. Les observations stratigraphiques et Ies documents des fouilles font defaut. Par consequent, cet ouvrage insiste sur Ies materiaux decouvertes.
I. La ceramique brunâtre, categories suivantes:
I a. Ceramique fine, peinture bichrome d'exceptionelle qualite: pâte melanşee au sabie tres fin, bien purifiee et malaxee; cuisson et pollissage excellentes,
eclat metallig_ue. La peinture se campase de raies tres fines blanches au blanches-crem~. (Juant aux formes, nous utilisons la classification de F. Laszlo pour
Ariuşd (LASZL61924, 1 sq.): B 3 (fig. 1/2, 11), B 4 (fig. 1/3), B 4 (fig. 1/ 4, 3/8), B
6 (fig. 1/8), D 3 (fig. 1/1). Ces formes sont cqnnueş a Ariuşd, dans Ies niveaux
VII (type B 3) et Vf-III (Ies autres) - voir LASZLO 1924, p. 8-10. La peinture
en ra1es minces sur un fond brun est mieux representee aans Ies decouvertes
d'Izvoarele, niveau II l.
I b. Ceramique brune; pâte melangee de sabie fin; ~llissage parfait, eclat
metallique; ornee en canellures horizontales ou "turban . Les meilfeures analogies sont toujours a Izvoarele - niveaux II 1, mais aussi a Ariuşd niveaux IVIT. Vl. Dumitrescu Ies avait remar9ue et ~ris pour des elements caracteristiques
pour Ies horizonts a poterie bichrome, c est a dire un Cucuteni A 1 ou au plus
un A 2 (DUMITRESCU 1963, 63).
Ic. Ceramique brune canellee, incisee et peinte en blanc. Cest une categorie
fabriquee d'une Râte a sabie fin, ayant Ies surfaces tres bien pollissees (fig. 3/3).
La pemture remplit Ies espaces entre Ies incisions. La forme attesţee est une variante du type B 'T, type assez frequent dans Ies niveaux VI-III (LASZL61924, pi.
XIV). Ces elements sont consideres comme directeurs pour Cucuteni A 1 - A 2
(MARINESCU - BÎLCU 1977, 137; 1984, 30); on Ies rencontre a Izvoare aussi,
dans le niveau II 1 (VULPE 1957, 94/1-2, 95/1-2, 96/1-2).
Id. Ceramique brune; pâte melangee du sabie fin ou plus dur; surface bien
pollissee. Categorie en evolution vers 17espece intermediaire (semifine) (fig. 3/6,
8/5). Les formes appartiennent au type B 2, ayant parfois des incisions verticales
fines (fig. 2/J). C'~st un type ceramique caracteristique pour Ies niveaux VI-IV
d' Ariuşct (LASZLO 1924, ·pl. XIV).
I e. Cerarnique bnme comrnune; pâte avec du sabie et des tessons broyes (fig.
2/3, 5; 8/2). Les formes semblent constituer des variantes du type A: A 2, A 10, A
11. Produits typiques pour Ies niveaux plus tardifs (Ariuşd niveaux IV-11).
II. La ceramique rougeâtre, categories suivantes:
II a. Ceramique rouge fine, pâte melangee au sabie fin, polissee. Plusieures
variantes, definies par: lfa 1 peinture blandie sur le fond rouge (fig. 5/1-2); II a
2 decor en canellures et pastiles pressees ou incisees; III a 3 decor en incisions
minces et droites. On les retrouve aussi sur le type B 7 (Ariuşd, niveaux VI-IV)
et dans des decou vertes Cucuteni A 1 - A 2.
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II b. Ceramique rouge fine, bien polissee, a peinture polychrome (fig. 5/4),
caracteristique pour le Cucuteni A 2 a Topile - dans un honzont Cucuteni A 2
- A 3 (MARINESCU - BÎLCU 1977, 139, 8/9, 13). Types de vases B 5 (Ariuşd
niveaux VI-IV) et B 3 (Ariuşd, niveau VII).
II c. Ceramique rouge fine, bien polissee, decoree aux minces bandes noires
sur le fond rouge (fig. 5/4). Le decor paraît sur le type B 3 (Ariuşd, niveau VII,
survivant dans Ies niveaux VI-IV aussi).
II d. Ceramique rouge fine, polissee; motifs peints en blanc, bordes de rninces raies brunes (fig. 4/1-2, 4), presents sur des formes ~ B 3 (Ariuşd, niveau
VII) et B 13 (niveau IV); motifs ornamentaux connus a Topile, horizon Cucuteni
A 3, et meme dans le Petreşti A (PAUL 1981, 17-19).
II e. Ceramique rouse, pâte fine, _polissee, melange de bonne qualite, legerement different des precedents. Le decor comporte 4-5 rubans noirs et rouges
sur un fond blanc (fig. 4/3). Le format des vases semble etranger pour la civilisation Cucuteni, mais ii est frequent dans la civilisation Petreşti; vraisemblablement ii s'agit d'une importation Petreşti AB.
·
III. La ceramique jaunâtre (fig. 6) appartient a la poterie commune. Les type
de vases attestes sont deja connus d' A:nuşd: C 1 (fig. 6/6), rencontre seulement
dans Ies niveaux VI et IV; A9 (fig. 6/ 4), A 10 (fig. 6/9) et C 11 (fig. 6/2), plus frequents dans Ies niveaux IV-II.
Un format a part existe - voir fig. 3/9; la pâte est commune, on trouve des
similitudes dans l'horizon Cucuteni A 3 a Topile, ou Ies pieces presentent un
support ajoure. Le format, Ies trous et Ies anses de petites dimensions ont de_ş
analogies avec Ies decouvertes Tiszapolgar precoces de Valea Timişului (GUMA
-GUMĂ 1977, 51, pi. VII).
Une autre forme particuliere surgit: une ecuelle a epaulement en carene et
au rebord legerement rabattu (fi$. 8/7), fabriquee d'une pâte fine rougeâtre, bien polissee, cuite a des tâches n01râtres. Le format et la technique rappellent Ies
caracteristiques de la civilisation Petreşti, mais ii s'agit egalement d'une forme
typique pour le "Bronze precoce" meridional - atteste dans le Banat par des decouvertes de l'horizon Vinca C 1 tardif, ou par ce que Draşovean prend de caracteristique four la genes,e de la civilisation Petreşti (DRAŞOVEAN 1991;
LAZAROVIC 1991; KA.LMAR 1991).
La plupart des decouvertes appartient a des phases precoces de la civilisation Cucuteni A 1 et A 2. Si on Ies attribue au niveau de developpement maximal
de l'etablissement, la datation du site -Jusqu'au moment de la destruction des
habitations - semble s'incadrer dans I etape Cucuteni A 2 (d'apres Ies traits
precises par DUMITRESCU 1963, 73).
En tenant compte aussi de la possibilite de l'existel)ce de complexes encore
plus precoces - tefs ceux de Tirpeşti (MARINESCU-BILCU 1977, 137 fig. 6/2),
ainsi que de l' excellente facture de la plupart de la poterie trouvee et des efements
andens nommes "Protocucuteni" (bicfuomie, canellures, pastiles P.ressees, incisions
accompagnees de peinture blanche), nous estimons possible le debut de l'etablissement dans le Cucuteni A 1. L'horizon de haute date trouve un appui dans Ies importations Petreşti A et AB aussi. Ayant la possibilite d'etudier du point de vue
statistique Ies trouvailles du site de Truşeşti, nous avons remarque que la piu part de
nos decouvertes semblent anterieures a ceux-ci, ou partiellement contemporames.
Concernant la datation, nous proposons un horizon precoce, probablement
un Cucuteni A 1. Les nouvelles trouvailles faites a Poduri ont conduit vers une
revision certaines hypotheses anciennes. A propos de ceux-ci, nous avons encore quelques reserves a l'egard de la genese et des caracteristiques de l'eta_pe Cucuteni A 1. Mais, certainement, toute une serie des materiaux etudies sont
contemporains aux decouvertes Cucuteni A de plus haute âge.
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Les synchronismes avec Ariuşd indiquent pour la plupart des analogies Ies
niveaux VII-IV de celui-la. 11 y en a pourtant une difference: le nombre reduit
des motifs ornamentaux ~ints en blanc sur un fond brun a Ariuşd, a l'egard de
Ciucsîngiorzu. Seulement l'etude des decouvertes Precucuteni tardives âans la
zone des depressions intramontanes pourra eclairer, peut-etre, ce probleme.

GROPI RITUALE DIN EPOCA BRONZULUI
LA TURENI - POD EREI.
DATE OSTEOLOGICE
Materialul osteologic descoperit în urma săpăturilor arheologice, efectuate
în p_erioada anilor 1984-1988, în Cheile Turenilor, în punctul "Poderei", provine din două gropi cu caracter ritual: groapa nr. 47 şi groapa nr. 57.
În şroapa nr. 57 a fost găsit un schelet de bovideu fără cap (fig. IA). Într-o
groapă mvecinată, groapa nr. 47, a fost depus capul aceluiaşi animal. Scheletul,
ce aparţine culturiiWietenberg, din epoca bronzului, a fost depus în pozipe anatomică, aşezat pe partea dreaptă cu picioarele din spate spre vale şi cu greabă
nul spre deal.
In ceea ce priveşte starea de conservare a oaselor, se poate afirma că cele din
groapa nr. 57 sunt bine păstrate, întreg!, în marea lor majoritate (cu excepj:ia coastelor, scapulei şi coxalufui). Nu acelaşi lucru se p<>ate spune despre craniu, acesta fiind puternic fragmentat. Atât craniul, cat şi scheletul trunchiului şi al
membrelor erau incomplete.
Scheletul capului era reprezentat de 2 fragmente ale oaselor temporale
drept şi stâng, osul sfenoid, faţa orbitară a osulw zigomatic stâng, un fragment
de mandibulă dreaptă cu condilul articular, un fragment de manclibulă dreaptă
pe care se observă foramen mentale şi alveolele pentru incisivi, un fraS'!'ent de
maxilar drept cu M2 în alveole, un fragment de mandibulă dreaptă cu M3 în alveole, Ml mandibular drept izolat şi alte 10 fragmente mandioulare mai mici.
Alături de acestea, era prezentă prima vertebră a coloanei vertebrale şi alte 43 de
aşchii osoase. Nu s-au găsit urme de coarne.
După cum am afirmat, şi scheletul membrilor era incomplet, lipsind întregul picior drept anterior, ii_i.r în ce priveşte membrul stâng anterior lipsea scapufa, carpienele şi falangele. In flus, metacarpul stâng nu era în pozipe anatonucă.
O explicaj:ie ar putea fi faptu că acest os a fost aruncat ulterior în groapă, deoarece la banchetul ritual labele membrilor trebuiau tăiate pentru a se extrage pielea (ARDOGAST-MENIEL-HERNE YOINEC 1987, 87). 1n ceea ce priveşte
membrele posterioare, acestea erau aproape complete, cu exceppa tarsienelor piciorului drept şi a falangelor (din care erau prezente doar cele clin tabelul 2).
Referindu-ne la coroana vertebrală, din totalul de 48-52 piese prezente la
un schelet întreg, s-au găsit doar 12 vertebre, după cum urmează: atlasul (în groapa nr. 47, alături de oasele craniene), 4 vertebre cervicale, o vertebră toracală şi
6 vertebre lombare, lipsind prin urmare 2 cervicale, 12 toracale şi în totalitate
vertebrele coccigiene ş1 osul sacrum. (tabel 3).
Alături de scheletul de bovideu, descris mai sus, în groapă au mai fost găsi
te oase aparţinând unor alj:i indivizi ai speciei Bos taurus: e_P.ifiza distală a unui
humerus, epifiza distală a unui femur, o epifiză proximală ş1 2 fragmente de epifiză distală dintr-un metacarp şi 5 fragmente metapodiale distale, precum şi
fragmente aparţinînd unor alte specii: 2 fragmente metapodiale (unul proximal,
altul distal), provenind de la o oaie şi o epifiză proximală, aparţinând unui metacarp de cerb. Doar unele dintre acestea au putut fi măsurate (tabel 4).
Oasele scheletului, fiind în mare parte întregi, au oferit posibilităţi de luare
a unui număr mare de măsurători (tabel 1,2,3) (SCHMID 1972; DRIESCH 1976).
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Fig. 1. - A. Groapa rituală de la Tureni (România);

Fig. 1. - B. Groapa rituală de la Szigetcsep (Ungaria). (după Voriis 1988)
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Pe baza lungimilor oaselor Iun~, după metoda lui Matolcsi (MA TOLCSI-TIERZ
1970, 89-137) a fost calculată mălpmea la greabăn, obţinându-se prin mediere
1212,22 mm.
După gradul de osificare al cartilajelor de creştere ale oaselor lungi (SILVER
1963, 252-253) şi după gradul de uzură al molarilor (BERMEHL 1961) s-a apreciat vârsta animalulm la sacrificare ca fiind de aproximativ 4 ani.
S-au făcut comparaţii cu un alt schelet de bovideu descoperit pe teritoriul
Ungariei de la Szigetcş~P ..- Tangazdasag (KOREK-ECSEDY 1976, 187-191;
KOREK 1984, 5-30; VOROS 1988, 19-28). Acest schelet aparţine unui animal
sacrificat la aproximativ aceeaşi vârstă, 4 - 4,5 ani. Era depus în groapa 34 34A/B pe partea dreaRtă (fig. 1 B). Picioarele din spate erau întinse unul lângă
celălalt, dar metacarpul drept, în mod asemănător cu cel al viţelului de la Tureni, era deranjat, ieşind în faţă metatarsienelor membrelor posterioare. La fel şi
metacarpul stâng, precum şi oasele catpiene din ambele părµ, erau deranjate,
presupunându-se ca la omorâre animalului i-au fost tăiate vârfurile picioarelor.
A fost găsită alături şi craniul, coarnele fiindu-i prezente.
În urma comparaţiilor făcute între diferite dimensiuni ale oaselor celor două schelete (tabel 5) se observă că diferenţele cele mai mari privesc lungimile oaselor, acestea fiind mai mari în cazul scheletului de la Szigetcsep decât în cazul
scheletului de la Tureni.
Se poate conchide că există o diferenţă de talie între cele două animale, diferenţă care reiese dealtfel şi din calculul înălţimii la greabăn (1212,22 mm faţă de
1307,5 mm). Aceasta s-ar putea explica {'rin faptul că există o diferenţă de talie
între rasele de câmpie, cum este vita dm localitatea Szigetcsep, care sunt mai
mari faţă de rasele de munte, cum este vita descoperită în Cheile Turenilor.
DIANA RUSU-LUCIAN TARC EA-ZOIA MAXIM
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Măsurători

HUMERUS
stg.
RADIUS
stg.
ULNA
stg.
METACARP
stg.
FEMUR stg.
dr.

TIBIA

1

2

3

311

278

114
82,3

286

Tabell
ale oaselor lungi (în mm)
7

8

9

90,6 38,6 81,3

116

45

84,7

75,6 44,7

43,5

25,7

48

4

186,4

64,7

374,7 344

125,8 100,8

65,6

377 344,5 127,5 100

5

6

38,6

40

23,8

34,8

37

65,7

36,5

129

38

66

37,5

130

stg. 355

102,4 67,7 41,3

99,3

dr. 355,3

104,3 67,9

102,5 27,3

METATARS stg. 213
dr. 212,7

40,5

50

60

30

48,6

25,3 32,6

49,7

59

30,5

49,7

25,8

8910 11 12 13 -

10

11

12

13

61,6

57,4

69,6

273,4

26,7 50,5 316,8

50,8

1-Lg.max.
2 - Lg. max. de la cap
3 - Lt. max. a epif. J)TOX.
4 - Lt. m~x. a epif. dist.
5 - Lt. mm. a d1af.
6 - Lt. max. de la trohlee
7 - Diam. prox.

DISCUŢII

319,9

32,2

Diam. diaf.
Diam. dist.
Lg. J:>ărţii laterale
Lg. ele la olecranon
Adâncimea max. de la olecranon
Adâncimea peste Processus
aneonaeus
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Măsurători

1
SCAPULA
stg.
COXAL dr.

2

3

4

5

Tabel2
ale oaselor scurte şi late (în mm)
6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16 17 18 19

92 37,1" 56,7 76 66;7 56
18,6 56

stg.
PATELA

dr.

68,5 59,5
70,5 58,2
49 66,9 61,7 37,5 37

ASTRAGAL
ste:.
CALCANEU
ste:.

135,I 46

44,< 37,~
53

57,7

CUBO-SCAFOIDste:.

60,6 59

stg.

33,E 29,.'. 26

FALANGA 1

dr.
stg.

59

58

32 30,~ 25

37,3

31~ 23,E 24

39,4

31,:i 25,j 25,1

FALANGA2

dr.

1 - Lg. max. dorsală
2- Înălţ. de-a lungul srinei
3- Lg. min. de la gâtu scapulei
4- Lg. max. a procesului
articular glenoid
5- Lg. cavitaţii glenoide
6- Lţ. cavităţii glenoide
7- Lţ. min. de la ilium
8- Diam. cavităţii acetabulare
9- Lg.max.
10- Lţ. max.
11- Lg. max. a jumătăţii laterale

12- Lg. max. a jumătăţii mediale
13- Adâncimea max. a jumătăţii
laterale
14- Adâncimea max. a jumătăţii
mediale
15- Lt. max. a capătului distal
16- Înălţ. max
17- Lţ. max. a epif. prox.
18- Lţ. max. a epif. aist.
19Lţ. min. a d1af.
,.
Dimensiunea este aproximativă.
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Tabelul3
vertebrelor (în mm)

Măsurători ale dentiţiei şi

3

4

5

6

7

4

64,9

75,1

81,4

86,8

35,3

Cs

60,8

82,9

80,1

78,8

34,5

4

58,4

82,7

90,6

78,5

31,2

C7

57,6

91,6

94,8

72,7

Tt

53,4

9

10

40

53

44,9

46,9

54,8

46,8

44,8

51,4

53,1

32,l

43,7

46,3

51,9

35

42,9

65

48,8

L1

57,7

54,2

33,4

64,7

35,2

L2

63,6

49'

32

58,8

33,9

L3

62,7

46

38,1

52,4

36,8

117,1

4
Ls
4

60,7

44,5

35,8

47,2

36

123,6

61,3

45

36,2

47,8

37

118

59,5

45,5

35,9

45,5

34,9

125,2

1

2

M1
M2

31,5

13,5

30,7

20

M3

40,8

14

ATLAS

8

11

100

175,4

1 - Lg.max.

7- Lt. max. a supraf. articulare

2- Lt. max.
3- Lg. corpului vertebral
4- Lt. max. peste procesele

8- Lt. max. a supraf. articulare

articulare craruale
5- Lt. max. peste procesele
articulare caudale
6- Lg. max. de la procesele
articulare craruale la procesele articulare caudale

craniale
caudale

9- Înălţ. max. a su praf. articulare
franiale
Inălţ. max. a supraf. articulare
caudale
11- Înălţ. max.

10-

Tabelul 4
Bostaurus
HUMERUS
lt. epif. dist.
lt. trohleei
diam. epif. dist.

80,6mm
77mm
82,4mm

METACARP
lt. epif. prox.

71,4mm

FEMUR

96,2mm

lt. epif. dist.

Ovis

Cervus

19,2mm

41,6mm
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Tabelul 5
Nr. dimensiune

Os

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Falangei
Metatars
Metacarp
Falangei
Tibia
Metacarp
Tibia
Falange II
Radius
Metacarp
Falangei
Tibia
Falangei
Falange II
Metacarp
Metatars
Metacarp
Metatars
Humerus
Radius
Radius
Tibia
Falange II
Metatars
Metacarp
Tibia
Falange II
Astragal
Radius
Metatars
Humerus
Radius
Metatars
Astragal
Calcaneu
Humerus
Astragal
Humerus
Calcaneu
Radius
Calcaneu
Metacarp
Metatars
Radius
Tibia

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Dimensiune
Lg. max.
Lăi:, min. a dial.
Lăt. min. a dial.
U!J:,prox.
Diam. distal
Lăi:, prox.

Tureni

Szigetcsep

Diferenja

59
30
39

54
26
35
30

5
4
4
3
3
2
2
2
2
1

33

51
65

LăJ:,dist.

68

Lăt.

32

prox.
Diam.prox.
Diam.dial.
Lăt. dist.
Lăi:, min. a dial.
Lăi:, min. a dial.
Lăi:, min. a dial.
Diam.prox.
Lăt. dist.
Diam. distal
Lăi:, prox.
Diam. distal
Lăi:, min. a dial.
Diam.dial.
Diam. dial.
Lăt. dist.
Diam.prox.
Lăi:, dist.
LăJ:,prox.

Lg.max.
Lăi:, max.
Diam. distal
Diam. distal
Lăt, dist.
Lăt. dist.
Diam.dial.
Înăllime max.
Înăllime max.
Diam.diai.
Lg.max.
Lăt. min. a dial.
Lăt. max.
Lăt.prox.

Lg.max.
Lg.max.
Lg. max.
Lg.max.
Lg.max.

48
63
66

24
29
41
25
24

30
42
23
29
41
25
24

40
60

40
60

35
51
85
45
26
27
24
49

35
51
85

44

45

26
27
24
49

66

66

102
37
49

103
38
50
49

48
33

91
76
25
38
53
45
67
39
46
82
136
186
213
286
355

34

92
77

27
40
56
48

70
42
51
90
146
204
231
310
380

o
o
o
o
o
o
-O
-O
-O
-O
-O
-O
-O
-O
-O
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-3
-3
-3
-3
-3
-5
-8
-10

-18
-18
-24
-25
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400.-----------------------,
Ttrenl

/

300-------------------I
200-----------------------1

'

T

1

15

5

\

25

20

10
tt-

45

35
30

0lferenta

40

dimensiunii din tabelul 5

Grafic comparativ intre dimensiunile oaseelor celor două schelete
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DES FOSSES RITUELLES DE L' ÂGE DU BRONZE Ă TURENI PODEREI
LES OONNEES OSTEOLOGIQUES
(Resume)
Durant Ies fouilles archeologiques de 1984-1988 entreprises a Tureni, dans
l'endroit dit "Poderei", on a decouvert deux fosses a caractere rituel (n-os. 47 et
57).
Dans la fosse no. 57 fut trou ve un squelette de boeuf sans tete; celle-ci gisaît
dans la fosse no. 47. (fig. IA). Dans toutes Ies deux fosses, Ies restes osteologiques
etaient incomp1ets, mais d'autres fragments osteologiques bovines Ies accompagnLaiedn~.
· · ava1t
· eu 1·1eu d ans l'AA ge d u Bronze, Ia c1V11sat1on
· ·1· · d e w·1etena epos1tion
~ergL'animal sacrifie avait ete un boeuf d'une hauteur maximale de 1212 mm et
âge d'environ 4 ans. Un squelette similaire fut decouvert en Hongrie, a Szigetcsep (fig. 1 B).
Les donnees osteologiques des deux trouvailles sont consignees dans Ies
tableaux 1-5.

OBIECTE DIN CUPRU ŞI BRONZ AFLATE ÎN COLECŢIILE
.
MUZEELOR DIN JUDEŢUL HARGHITA
În colecţiile muzeelor din Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc
Cristuru Secuiesc• se află un număr însemnat de piese din cupru şi bronz. Ele
provin fie din judeţ, fie din colecţiile muzeelor din Braşov, Sfântu Gheorghe sau
Târgu Mureş. Din cele care au fost iniţial în proprietatea acestor muzee, precum
şi dm cele care au aparpnut diferiţilor colecponari particulari, nu au putut fi localizate decât câteva exemplare.
Numărul mare al obiectelor de cupru şi bronz descoperite pe teritoriul judeţului Harghita, fie întămplător, fie prin cercetările arheofogice este legat, fără îndoială, de cel al aşezărilor contemp(?rane. Pentru epoca cuprului se cunosc peste
20 de aşezări 2 (Păuleni-Ciuc3, Bancu4, Ciucsângeorgiu5, Mugeni 6, Odorheiu Secuiesc7 etc.), aparţinînd culturii Cucuteni-Ariuşd. Aşezările din epoca bronzului
aparpn culturilor Schneckenberg, Monteoru, Jigodin, Wietenberi şi Noua, fiind
prezente în peste 70 de _puncte8 (Păuleni-Ciuc, [eliceni9, Jigodin1 , Mereşti 11 , Filiaşi12 Porum6eii Mici 13, Sântimbru14, Mugeni 15 etc). În ceea ce priveşte prima vârstă a fierului aceasta este reprezentată 1r;rintr-un număr mare de aşezări deschise
şi fortificate (Tuşnad Băi 16 ş1 Satu Mare 7), cu un bogat material arheologic aparţ
inînd perioadei hallstattiene A şi B.
Din analizele efectuate pe aproape toate piesele de CUP.ruÎ rezultă că acestea
au fost făurite, în bună parte, dm cuprul local de la Bălan 18 . n ceea ce priveşte
piesele de bronz, credem că, pe lângă cele ajunse aici prin schimburi comerciale,
unele au fost produse tot pe plan local, dovadă fiind tiparele descoperite19.
Ca urmare a legăturilor permanente existente între estul Transilvaniei şi teritoriile de peste munţi, depozitele de bronzuri descoperite aici "prin caracterisşi

• Lucrarea a fost prezentată într-o primă formA la cel de-al Xiii-lea Simpozion de Tracologie, Satu Mare, 1990;
V. Şoi<F., SymposiA Thracologica 8, Satu Mare, 1990, p. 138.
MullUmim şi pe această cale, colegilor 2.epeczaner Eugen, directorul Muzeului din Odorheiu Secuiesc şi
Fiilop Lajos, directorul Muzeului din Cristuru Secuiesc, pentru amabilitatea cu care ne-au pus la dispozipe piesele
cerute. MullUmim, de asemenea, cu deosebită recunoştinlâ. domnului Mircea Rusu, care ne-a sprijinit şi sfătuit pe
tot p ~ u l _realiz4rii acestei lucrari
.
.
.
.
V. Şoiom, Atmeu, IX, Bacău, 1987, p. 3; M. Cotfas, SymposraThracolog,ca,5, Miercurea Ciuc, 1987, p. 55.
3 Z. Szekely, Materialt, IX, 1970, p. 297.
4
P. Janos, D. Kovacs, Marisia, II, 1967, p. 44.
5 Z. Szekely, Materiale, V, 1959, p. 243
6 G. Ferenczi, I. Ferenczi, AdaMN, XIL 1975, p. 45-68.
7 Idem, Crisia, I, 1972, p. 60.
: V. Şoiom, ~teneu, IX, 1987, p.3.
.
.
•
.
P. Roman ş1 colab., SC/V, XXIV, 4, 1973, p. 559; idem, Daoa, N.S., XXIL 1978, p. 356; Z. Szekely, Matmale, V,
p.238. ,
:o Z. Szekely, Aluta, 1973, p. 125; P. Roman şi colab., SCN, XXIV, 4, 1973, p. 559.
~ G. Ferenczi, I. Ferenczi,AdaMN, XV, 1978, p.85.
1
Z. Szekely, Materiale, IX, 1970, p. 311.
1
Z. Szekely, Aluta,XVI, 1984, p.17; K. Horedt, Materiale, VIII, 1962, p. 25.
1
P. Janos, D. Kovacs, up.cit., p. 49.
15
G. Ferenczi, I. Ferenczi, ActaMN, XII, 1975, p. 45
1
~ K. Horedt, Prob/Muz, V, Out 1960, p. 182 ..
: Şt. Ferenczi, G. Feren~i'. MarisiA, II, 1967, p. 54.
. .
8
C. Beşliu, Gh. LazarovlCI, ActaMP, XV, 1992, p. 97-128; D. Popa, Gh. Lazarovta, A. Olaru, ActaMN, ms.
19
P. Roman şi colab., up.cit., p. 559.
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ticile inventarului lor, prezintă legături atât cu depozitele din centrul Transilvaniei, cât şi cu cele de la est şi sud de CareaJ:i" 20•
Întrucât, o bună parte din piesele aflate în colecpile muzeelor mai sus menţionate, sunt deja pu6licate, vom prezenta un catalog cronologic al descoperirilor, insistând asupra celor inedite sau aducând completări, acolo unde este
cazul.
I. Eneolitic
1. Topor plat (pi. 1 / 4).
.
Mereştf-1, punct necunoscut. L = 119 mm, I= 17 mm, G = 95 g. Foarte bună,
cu patina verde închisă. Tăişul este ascuţit şi mai lat decât restul corpului Tipul
Sălcuţa. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. 0329. Al. Vulpe, PBF Prăhistorische Bronzefunde, Herausgegeben von Herman Miiller-Karpe, Frankfurt a. M.), IX, 5, 1975,
p. 61, pi. 34/310:
2. Topor-târnăcop (pi. 1/5).
Mugeni, terasa "Pagyvan", aşezarea Cucuteni-Ariuşd. L = 195 mm, I tăiş=
41 mm, d = 36 x 32 mm, G = 980 g. Foarte bună, culoarea este arămie, patina a
fost îndepărtată prin curăţare. Piesa are corpul arcuit în sens longitudinal cu
braţele în cruce, cu un tăiş şi cu ceafa alungita. Tipul Ariuşd. Cucuteni B. Muz.
Odorheiu Secuiesc, nr. inv. II. 7482. Şt. Ferenczi, G. Ferenczi, ActaMN, XII, 1975,
p. 58, pi. 2/10; Al. Vulpe, op. cit., p. 33, pi. 11/81.
3. Topor-târnăcop (pi. 1 /7).
Bancu, comuna Ciucsângeorgiu, punct necunoscut. L = 165 mm, d. găurii de
înmănuşare = 35 x 35 mm, G = 750 g. Bună, cu patina verde deschisă. Este de tip
Jaszladany, varianta Orşova. Cucuteni B. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 2178.
ErdRep, p. 58, nr. 54, fig. 61; Al. Vulpe, p. cit., p. 39, pi. 16/122.
4. Topor cu braţele m cruce (pi. 1 Î 6).
Sândominic, fără punct de descoperire. L = 191 mm, G = 590 g. Bună, cu patina verde închisă. Piesa este de tipuf Jaszladany, varianta Târgu Ocna. Cronologic se încadrează în Cucuteni B. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 2842. Tot aici la
nr. in_v. 268 se află o c?pie. Z. Szekely, SCTV, XVIII, 2, 1967, p. 328 - 329, fig. 2/1
- la, Al. Vulpe, op. cit., p. 50, pi. 30/224.
5. Topor cu braţele în cruce (pi. 1 /3).
Tomeşti, comuna Cârţa. Nu se cunosc condipile de descoperire. L = 141 mm, I=
30 mm, D = 15 x 29 mm, G = 535 g. Fragmentară, cu patina verde închisă. Piesa a
fost ruptă, probabil în antichitate. Braţul rămas, are formă triun~ulară, neregulată,
cu vârful ascupt. Din informapile lui Janos Pal, reiese că toporul a fost refofosit în
gospc>dăria cetăţeanului de Ia care l-a achiziponat. Ca formă, piesa se înscrie în tipul Jaszladany, Cucuteni A - B. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv, 269. Al Vulpe,
op.cit., p. 53, pl 31/239, autorul localizează greşit piesa la Plăieşii de Sus.
II. Bronz timpuriu şi mijlociu
1. Topor (J)I. 1 /2).
Jimbor, juâ. Braşov, punct necunoscut, L = 140 mm, I tăiş= 49 mm, 1 muchie
= 38 mm, D = 29 x 32 mm, G = 640 g. Foarte bună, de culoare arămie. Patina i-a
fost înlăturată prin curăţare. Piesa are gaura de înmănuşare transversală, corpul
masiv, ceafa rotunjită şi face parte dintr-o primă variantă a toporului cu un singur tăiş şi manşon. Tipologic, se înscrie în cele de tiJ) Dumbrăvioara, strat Glina
III - Schneckenberg A, epoca timpurie a bronzului. Se încadrează în grupul Gorodsk - Usatovo. Muz. Odorheiu Secuiesc, nr. inv. 41. ErdRep, p. 271, nr. 191,
pi. 325; Al. Vuire, PBF, IX, 2, 1970, p. 31, pi. 4/53.
2. Topor (p . 2/2).
20 M. Petrescu-Dâmboviţa, Depozitele de 1,ronzuri din Româ11ia, Bucureşti, 1977, p. 21.
21 Localitlllile fiind aproape toate din judelUI Harghita se va trece judellJ] numai acolo unde este cazul
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Şoimuşu Mic, comuna Săcel, punct necunoscut. L = 160 mm, l tăiş= 62 mm,
D = 25 x 25 mm, G = 760 g. Foarte bună, cu patina verde închisă cu nuanţe albăstrui. În jurul manşonului (partea dinspre coadă) este ornamentat cu trei nervuri. Se poate încadra în tipul Pătulele, cultura Wietenberg, epoca bronzului
mijlociu. Muz. Crisţuru Secuiesc, nr. inv. 1707 (2699). Al. Vulpe, PBF, IX, 2, 1970,
p. 38, f!l. 7 /99.
3. Topor (pi. 2/1).
Tomeşti, comuna Cârţa, panta de deal numită "Cărbunar'' ("Szenegeto"). L =
129 mm, l tăiş = 40 mm, D = 22 x 22 mm, G = 390 g. Foarte bună, cu patina verde
deschisă cu pete mai închise. Manşonul este ornamentat în jurul găurii de înrnă
nuşare cu câte două nervuri bine pronunţate. Pe mijloc, între cele patru nervuri,
este o altă nervură în formă de spirală. Piesa se încadrează în tipul Pădureni,
Bronz mijlociu. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 269. La nr. inv. 269b figurează o
copie. P. Janos, D. Kovacs, Marisia, II, 1967, p. 49, pi. XXVl/171; Al. Vulpe, PBF,
IX, 2, 1970, p. 45, pi. 56, CS nr. 129 a.
4. Topor cu disc (pi. 2/3).
Miercurea Ciuc, cartierul Şumuleu, punct necunoscut. L = 170 mm, l tăiş= 30
mm, D = 21 x 21 mm, d disc = 50 mm, G = 480 g. Bună, cu patina verde închisă.
Toporul este de tip Drajna, Bronz mijlociu. Acest tip este răspândit pe o arie foarte largă, dar se cunosc un număr redus de exemJJlare. Muz. Miercurea Ciuc, nr.
inv. 2177. Pentru analogii, vezi M. P. Dâmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, pi. 14/1- Turda; Al. Vulpe, PBF, IX, 2, 1970, pi. 23/325 Tg. Mu~eş; !'-1· Nov?tna, PBF, IX, 3, 1970, pi. 191348-Krasna Horka, pi. 19/349
- Vcelmce, E. Lako, ActaMP, XI, 1987, p. 77---81, pl.1/1 - Crasna.
III. Bronz târziu -Hallstatt A1

a. Dqiozite:
1. Miercurea Ciuc, cartierul Şuta, descoperire întâmplătoare (pi. 3/1-7). Depozitul este format din patru celturi de tip transilvănean, o seceră cu cârlig, cu
vârful rupt, un vârf de lance cu lama lăptă la bază şi o daltă, cu secţiune rectangulară. Piesele s-au păstrat în stare foarte bună. Depozitul se poate încadra în seria celor de tip Uriu - Domăneşti, Bronz D. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 279
- 281, 2174, 2175, 278, 277. Z. Szekely, SCIV, XXI, 3, 1970, p. 473 (cu ilustraţie);
A. Mozsolics, Bronze und Goldfunde des Karpatenbeckens, Budapesta, 1973, p. 126;
M. Petrescu-Dâmboviţa,op.cit., p. 63, pi. 54i'l-7.
2. Sâncrăieni, punct necunoscut (pi. 4/1~).
Depozitul este compus din opt brăţări de picior, două întregi şi şase fragmentare, patru fragmente de seceri cu limbă la mâner, (trei mânere şi un vârf).
Se păstrează în stare foarte bună. Două mânere de seceri sunt ornamentate cu
câte trei nervuri, care la rândul lor, au fie crestături, fie alveole. Se poate încadra
în Hallstatt A 1, perioadă din care, pe teritoriul localităţii Sâncrăieni, se cunosc
mai multe puncte cu descoperiri arheologice. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv.
282-287. M. Petrescu Dâmooviţa, op.cit., p. 150, pi. 365/6---15; pentru aşezări
hallstattiene vezi P. Janos, D. Kovacs, op.cit., p. 48, S. Morintz, A[uta, I, 1970, p.
94; C. Preda, Materiale, VI, 1959, p. 825.
2a. Seceră cu limbă la mâner (pi. 8/1).
Sâncrăieni (?), punct necunoscut. L = 133 mm. Bună, cu patina verde închisă.
Piesa este fragmentară, cu o parte din lamă ruptă. Mânerul este cu limbă, iar lama are, de-a fungul părţii ascuţite, o nervură. Fragmentul de seceră se poate încadra în Hallstatt A 1 şi este pc>sibil să facă parte din depozitul de la Sâncrăieni.
Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 273.
3. Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, punctul "Csordajar6" (pi. 4/7-9).
Depozitul este format din cinci celturi, în stare bună, ornamentate cu nervuri orizontale şi verticale. Piesele au fost încadrate în grupa depozitelor de tip
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Sângeorgiu de Pădure - Fizeşu Gherlii, Hallstatt B 2. Din acelaşi punct, autorul
descoperirii, Janos Pal, a cules şi numeroase fra~ente ceramice aparpnînd primei varste a fierului. Muz. Miercurea Ciuc, nr. mv. 274-275. Doua celturi se află în Muzeul Judeţean Satu Mare. P. Janos, D. Kovacs, op.cit., p. 47, pi.
XIX/99-106; M. Petrescu Dâmboviţa, op.cit., p. 141, pi. 345/5-8 (lipseşte desenul piesei cu nr. inv. 276 de la Miercurea Ciuc). Piesele nr. 7--8 sunt la Satu Mare.
b. Piese izolate
1. Topor cu disc şi spin (pi. 5/9).
Loc necunoscut. L = 2'15 mm, 1 tăiş= 31 mm, D = 25 x 25 mm, d disc= 60
mm, G = 400 g. Piesa este în stare bună. Mallşonul este puţin rupt la capete. Lama este arcuită şi are marginile ridicate. Cronologic aparţine epocii bronzului
târziu, varianta Târguşor. Muz. Odorheiu Secuiesc, nr. inv. 43. Al. Vulpe, PBF,
IX, 2, 1970, R· 88, pi. 34/481.
2a-d. Seceri cu cârlig (pi. 6/1--4).
Luduş, jud. Mureş, descoperire întâmplătoare 1959 în hotarul (?) localităţii.
Au fost găsite patru seceri, în stare bună, cu patina verde deschisă, aspect pră
fos, început de corodare. G = 140 g/bucată. Se pot încadra în Bronz D - Hallstatt A 1. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. T. 1254-1257. M. Petrescu Dâmboviţa,
op.cit., p. 148, pi 364/6.
3. Seceră cu cârlig (pi. 5/7).
Mujna, punct neprecizat. L = 235 mm, G = 260 g. Piesa este ruptă în două
bucăţi. Patina i-a fost ştearsă prin curăţare. Se poate încadra în Bronz D - Hallstatt A 1. A făcut parte gin colecţia Liceului catolic. Muz. Odorheiu Secuiesc, nr.
inv. 45. J. Hampel, ArhErt, XVIII, 1898, p. 37; ErdRep, p. 269, nr. 182 (fără ilustraţicl.
.
4. Seceră cu cârlig (pi. 5/5).
Ciucsângeorgiu, grădina "Potowski", pe malul pârâului Fişag (1964). L = 225
mm, l = 40 mm, G = 180 g. Secera este ruptă în două bucăţi şi nu are patină. Se
p_oate încadra _în Bro~ D - Hallstatt A 1. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 2172. P.
Janos, D. Kovacs, op.cit., p. 44, pi. XIII, nr. 32-33.
5. Seceră cu cârlig (pi. 5/8).
Sântimbru, corn. Sancrăieni, "Dealul Mic" ("Kis Hegy"), descoperire întâmplătoare. L = 200 mm, G = 170 g. Piesa are vârful rupt, patina verde închisă şi o
stare de conservare foarte bună. Se poate încadra în perioada de sfârşit a epocii
bronzului. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 2181. Pentru analogii, vezi M. PetrescuDâmboviţa, op.cit., pi. 188, pi. 36/6- Corund.
6. Seceră cu cârfig (pi. 514).
Nu se cunoaşte locul de descoferire. L = 80 mm, 1 = 33 mm, G = 40 g. Secera
este fragmentară, are doar mâneru şi o parte din lamă. Patina este verde deschisă. Foarte posibil să aparţină epocii finale a bronzului. Muz. Cristuru Secuiesc,
nr. inv. 0285.
·
7a-b. Celturi (pi. 5/2-3).
Firtuşu, corn. Lupeni, dintr-un punct necunoscut. Piesele se află într-o stare
de conservare relativ bună. Partea dinspre tăiş este ruptă. Patina a fost îndepăr
tată prin curăţare, culoarea este arămie. Cele două cefturi sunt de tip transilvă
nean şi fac, probabil, parte dintr-un depozit. Se pot înscrie în seria celor de tip
Uriu - Domăneşti. Muz. Odorheiu Secuiesc, nr. inv. 42, 44. ErdRep, p. 93-94,
nr. 99; M.Petrescu-Dâmboviţa, op.cit., p. 155, pi. 372/9-10; M. Rusu, Sargetia, IV,
1969, p. 36, nr. 59.
8. Celt (pi. 6/16).
Satu Mare, punct necunoscut. L = 95 mm, l tăiş= 45 mm, G = 260 g. Piesa
are partea superioară ruptă, probabil, din vechime. Culoarea este arămie. După
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formă şi mărime se poate încadra în Bronz D - Hallstatt A 1. Muz. Odorheiu
Secuiesc, nr. inv. II. 7487. G. Ferenczi, I. Ferenczi, ActaMN, XV, 1978, p. 90 (fără
ilustraţie}.

9. Celt (pi. 8/9).

Băile Homorod, oraşul Vlăhiţa,

loc necunoscut. L = 135 mm, 1tăiş = 54 mm, D
= 27 x 33 mm, adâncime = 80 mm, G = 390 g. Celtul este în stare foarte bună şi
are culoarea verde-maronie. Se poate înscrie în seria celor de tipul Uriu - Domăneşti. A fost donat de către cetăţeanul Rafain Gabor Muzeului din Miercurea
Ciuc, nr. inv. 3494.
10. Celt (pi. 5/1).
Şimvneşt,, loc neprecizat. L = 125 mm, 1 = 40, D = 21 x 30 mm, adâncime= 71
mm, G = 360 g. Starea este foarte bună, culoarea este verde-maronie. Piesa are
tortiţa lipită de corp printr-o membrană fără orificiu. Este de tip transilvănean şi
se încadrează în epoca târzie a.bronzului. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. T. 420.
11. Celt (pi. 5/6).
Fără loc âe descoperire. L = 83 mm, I = 37 mm, D = 22 x 18 mm, adâncime =
43 mm, G = 110 g. Piesa are culoarea verde-maronie şi este în stare foarte bună.
Se înscrie în cele de tip transilieănean, seria Uriu - Domăneşti, epoca bronzului
final. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. 218.
12. Vârf de lance (pi. 6/8).
Tulgheş, grădina JJarohiei ortodoxe. Piesa a fost descoperită în anul 1988 de
preotul Vasile Şuteu. Din spusele localnicilor, în acelaşi loc, au mai fost găsite,
cu ani în urmă, şi alte obiecte de bronz. Foarte posibil să fi fost un depozit. Vârful de lance are lama corodată şi partea de jos a tubului ruptă. L = 180 mm, 1= 26
mm, G = 70 g. Se poate încadra în Bronz D - Hallstatt A 1. Muz. Miercurea Ouc,
nr. inv. 4313.
13. Vârf de lance (pi. 6/9)
Mereşti, punct necunoscut, probabil, Cheile Vârghişului. L = 181 mm, D = 22
x 22 mm, G = 110 g. Piesa este în stare foarte bună. Patina i-a fost ştearsă prin curăţare. Se poate încadra în Hallstatt A 1. Muz. Odorheiu Secuiesc, nr. inv. 7488.
G. Ferenczi, I. Ferenczi, ActaMN, XVI., 1979, p. 415 (fără ilustraj::îe}.
14. Vârf de lance (pi. 6/10).
Inlăceni, comuna 1.upeni, punctul "La spânzurătoare". L = 120 mm, D = 25 x
25 mm, G = 100 g. Starea de conservare este bună, culoarea este verde-maronie.
Se încadrează, probabil, la începutul primei vârste a fierului. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv: 399.
15. Celt (pi. 6/11).
Conmd, foc necunoscut. L = 127 mm, I tăiş= 53 mm, 0 = 31 x 22 mm, adâncime = 60 mm, G = 365 g. Starea este relativ bună, patina i-a fost îndepărtată
prin curăţare. Piesa are tortiţa ruptă, precum şi o parte din tăiş. Ornamentele,
sub formă de nervuri, sunt dispuse onzontal sau vertical, în formă triunghiulară. Se poate încadra în Hallstatt A 1. Muz. Odorheiu Secuiesc, nr. inv. 7484. (Nu
face_ parte din depozitul cunoscut de la Corund; vezi M. Petrescu Dâmboviţa,
op.cit., p.55, pi 36/3-11).
16. Celt (pi. 6/12).
Jacodu, comuna Veţca, jud. Mureş, punct necunoscut. L = 121 mm, 1 = 35
mm, adâncime= 68 mm, D = 26 x 21 mm, G = 209 g. Celtul este în stare bună.
Patina este verde deschisă cu aspect prăfos şi început de corodare. Tortiţa este
ruptă. Corpul este ornamentat cu nervuri verticale dispuse în formă triunghiulară. Pe baza analogiilor, credem că, piesa se poate încadra în seria celor de tip
Cincu - Suseni, Rallstatt A 1. Este posibil să facă parte din depozitul de la Veţ
ca. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. 209. Pentru analogii, vezi M. Petrescu Dâm-
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op.cit., p 244, pi. 148/5---6 -Guşteriţa II, idem, p. 152, pi. 366/1 -

Veţ

17. Celt cu plisc (pi. 8/8).
Sânsimion, loc necunoscut. L = 55 mm, D = 49 x 16 mm, G = 95 g. Piesa a fost
ruptă în vechime şi are doar partea superioară. Patina este verde închisă. După
formă, se poate încadra în Hallstatt A 1 (?). Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 955.
18-f8a. Celturi (pi. 6/1~14).
Fără loc de descoperire. Nr. 13; L = 80 mm, l tăiş= 38 mm, D = 24 x 19 mm,
adâncime= 50 mm, G = 95 g. Nr. 14; L = 65 mm, l tăiş= 36 mm, D = 21 x 18,
adâncime = 47 mm, G = 45 g. Piesele s-au păstrat în stare bună. Patina este verde-albăstruie cu pete de corodare. Celtul nr. 14 are buza perforată longitudinal,
element realizat prin defect de turnare. Cele două celturi par să aparţină aceluiaşi defozit. Se pot încadra în Hallstatt B. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. T. 1706
şi T. 709.
19. Piese îmP.rumutate
În jurul arulor 1950 au fost preluate, pentru expozipa Muzeului din Miercurea Ciuc, mai multe piese arheolo~ce de la muzeele din Târgu Mureş şi Sfântu
Gheorghe. Acestea au fost, mai târziu, înregistrate în colecţia de arheologie a
Muzeului din Miercurea Ciuc. Printre aceste obiecte se află mai multe piese de
bronz a căror provenienJ;ă am încercat să o aflăm. Cu toată strădania noastră, nu
am reuşit să identificăm decât câteva piese, care provin din depozitul de la Susen~ (vezi J:-.· Filimon, Dacia, I, 1924, p. 343 - 358, ilustraţie; M. Petrescu-Dâmbov1ţa,op.c1t., p. 107-108, pi 188-192).
a. Brăţară (pi. 7 /6).
Suseni (?). D = 62 mm, G = 35 g. Piesa s-a păstrat în stare foarte bună. Patina
este verde închisă. Forma brăţării este circulară, secpunea rotundă şi partea exterioară este ornamentată cu linii incizate. Se poate încadra în Hallstatt A 1. Nu
am identificat-o printre piesele publicate din depozitul de la Suseni. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 290.
b. Brăţară (pi. 7 /3).
Suseni (?). Piesa este fragmentară. D = 62 mm, l = 12 mm, G = 30 g. Brăţara
are culoarea verde închisă, este formată dintr-o placă cu secţiunea dreptunghiulară, ornamentată spre exterior cu trei benzi în relief. Se încadrează în Hallstatt
A 1. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 299. M. Petrescu-Dâmboviţa, op.cit., p. 268,
posibil, pi. 191/13.
c. Brăţară (pi. 7 /1).
Fără loc de descoperire. Bună, patina verde închisă. Brăţara este formată din
trei spirale cu secţiunea rombică. Nu este ornamentată. Se poate încadra la mijlocul primei vârste a fierului. Muz. Gheorgheni, nr. inv. 60. Pentru analogii, vezi
M. Petrescu-Dâmboviţa, op.cit., p. 315, pi. 283/3 -Saconţâ.
d. Fibulă (pi. 7 /5).
Suseni. Bună, patina verde închisă. D = 40 mm, G = 25 g. Fibula este de fapt
un fragment, spirâ!_a, de I~ tipul '~passementerie". Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv.
295. M: Petrescu-DamboV1ţa, op.ci{., p. 268, pi. 191 /17.
e. Cuţit (pi. 7 /7).
Suseni. L = 106 mm, I = 21, G = 20 g. Bun, patina verde închisă. Cuţitul, cu
limbă la mâner, are de-a lungul muchiei şi a tăişului o linie şănţuită. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 294. M. Petrescu-Dâmboviţa, op.cit., p. 267, pi. 189 /9.
f. Vârf_ de lance (pi. 7 /9).
Suseni (?). L = 162 mm, I= 35 mm, G = 110 g. Bună, cu marwnile corodate şi
vârful rupt. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 2176. M. Petrescu Darnboviţa, op.cit.,
p. 267, posibil pi. 190/3.
g. Celt (pi. 7 /10).
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Loc necunoscut. L = 91 mm, 1 tăiş = 27 mm, D = 22 x 22 mm, adâncime = 50
mm, G = 293 g. Bună, patina verde cu nuanţe albăstrui. Tortiţa celtului este lipită
de corp printr-o membrană fără orificiu. Sub bordură şi în apropierea tăişului
are câte un orificiu. Se poate încadra în Hallstatt A 1. Muz. Miercurea Ciuc, nr.
inv. 293.
h. Celt (pi. 8/10).
Loc de descoperire necunoscut. L = 113 mm, 1 tăiş = 40 mm, D = 20 x 14
mm, adâncime = 45 mm, G = 155 g. Piesa are corpul Zvelt, orificiul de la tortiţă
foarte mic şi în apropiere de tăiş se remarcă o perforaţie. După formă este posibil să facă parte din acelaşi loc cu cel precedent. Se poate încadra tot în Hallstatt
A 1. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 2201.
i. Celt (pi. 7 /8).
Fără loc de descoperire. L = 100 mm, G = 150 g. Se încadrează, probabil, în
Hallstatt A 1. Muz. Gheorgheni, nr. inv. 102.
j-k. Două seceri (pi. 7 /11,4).
Fără loc de descoperire. L = 60 mm, 250 mm, G = 160 g, 265 g. Prima este
fragmentară, iar a doua este ruptă în două bucăţi. Piesele fac parte din tipul secen7or cu cârlig. Nu au putut fi identificate nici la Suseni, nici în altă parte. După
formă, se pot încadra în Bronz D - Hallstatt A 1. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv,
296 şi 297.
l. Celt (pi. 6/15).
Fără loc de descoperire. L = 107 mm, 1 tăiş = 43 mm, D = 30 x 24 mm, adâncime = 62 mm, G = 240 g. Bună, patina verde închisă. Celtul are CO!J)Ul ornamentat cu nervuri verticale. Se poate încadra în Hallstatt A 1. Muz. Miercurea Ciuc,
nr. 292. Împrumutat de la Sfântu Gheorghe.
20. Pumnal(?) (pi. 8/3).
Leliceni, comuna Sâncrăieni. Bună, patina verde deschisă. L = 135 mm. Piesa
este formată din două părţi: una subţire cu vărful ascuţit, de forma unui stră
pungător, secţiunea pătrată şi alta mai scurtă, cu secţiunea rectangulară (lama?).
Analizând cele două părţi, putem crede că piesa a avut o dublă funcţionalitate:
de pumnal şi de străpungător. Nici una din părţi nu pare să fi servit de mâner.
Nu i-am găsit analogii. Se poate încadra, probabil, în lironz D - Hallstatt A 1.
Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 3215.
21. Lamă de sabie (pi. 2/4).
Topliţa Ciuc, oraşul Miercurea Ciuc, punct necunoscut. Fragment, patină
verde. Se poate încadra în Hallstatt A 1. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 371.
22. Cuţit (pi. 8/2).
Jiţodin, oraşul Miercurea Ciuc, l'unct "Pământul Morii". A apărut în anul
1986, m săpătura efectuată la cetatea dacică Jigodin I (S. VI, caroul 07, adâncimea
0,40 m). Piesa se află în stare foarte bună, are patina verde închisă. Este un cuţit
cu limbă la mâner şi gaură de nit. Ea provine din aşezarea hallstattiană aflată
sub cetatea dacică, de care a fost, de altfel, deranjată. Se încadrează la înceP.utul
primei vârste a fierului. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 4570. ·Pentru analogii, vezi M. Gumă, ActaMN, XVI, 1979, p. 481, pi. 1/1; piesa a fost comunicată de P.
Roman, V. Şoiom, C. Beldiman, A XXI-a Sesiune Naţională de Rapoarte, Timişoara
1987.
. 23 a-d Brăţări (pi. 8/ 4-7).
Tuşnad Băi, "Dealul Cetăţii". În timpul cercetărilor arheologice efectuate pe
cetatea hallstattiană au fost descoperite patru fragmente de brăţări realizate din
plăci cu secţiunea rectangulară şi ornamentate cu patru benzi în relief şi trei caneluri. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 300a, b, c, d. K. Horedt, Befestigte siedlungen der Spătbronze und der Hallstattzeit in Mitteleuropa, Bratislava, 11974, p. 210,
fig 226 nr. 25, fig 311.
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Seceră cu buton (pi. 6/5).
Crăciuneşti, jud. Mureş, punct necunoscut. L = 147 mm, 1= 24 mm, G = 85 g.
~ună, patina verde deschisă. Piesa face parte din tipul secerilor cu buton. Lama
este despărţită de muchie printr-o nervură pronun~tă. Se poate încadra în

24.

Hallstatt A 1. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. 0284. Pentru analogii, vezi M. Petrescu Dâmbovi~, op.cit., p. 270, pi. 196/8, - Şpălnaca II.
25. Seceră cu limbă la mâner (pi. 6/6).
Loc de descoperire necunoscut. L = 85 mm, 1 = 29 mm, G = 85 g. Fragment,
patina verde închisă. Secera, cu limbă la mâner, este ornamentată pe marginea
mânerului şi a muchiei cu o bandă în relief alveolată. Partea dinspre vârf i-a fost
ruptă din antichitate. Se poate încadra în Hallstatt A 1. Muz. Cristuru Secuiesc,
nr. inv. 0286. Analogii, vezi la M. Petrescu Dâmboviţa, op. cit., pi. 197-198 Şpălnaca II.
·
26. Seceră (pi.

6/7).
Loc necunoscut. L = 61 mm, l = 25 mm, G = 20 g. Fragment, o bucată de lamă fără patină. Provine, probabil, de la o seceră cu buton. Aparţine, pare-se,
epocii de început a primei vârste a fierului. Muz. Odorheiu Secmesc, fără nr. inv.
IV. Hallstatt A 2 - B
1. Celt (pi. 9 / 6).
Şimoneşti, punct necunoscut. L = 64 mm, I tăiş = 49 mm, G = 80 g. Fragment, partea de sus lipseşte, iar JJatina i-a fost ştearsă prin curăţare. Partea existentă are formă trapezoidală. Se poate încadra în Hallstatt A2-B1. Muz.
Odorheiu Secuiesc, nr. inv. II. 7485. Analogii, vezi la M. Petrescu-Dârnbovi~,
op.cit., Rl. 291 /10 - Jupalnic.
2. Celt (pi. 9 /2).
Nicoleşti, comuna Frumoasa, donaţie 1980, punct necunoscut. L = 85 mm, l
tăiş = 48 mm, D = 20 x 19 mm, adâncime = 44 mm, G = 115 g. Bună, cu patina
verde deschisă. Se poate încadra, credem, în Hallstatt A2-B1. Muz. Miercurea
Ciuc, nr. inv. 3214. Analogii-la M.Petrescu Dârnbovi~, op.cit., pi. 288/14 - Dezmir.
3. Celt (pi. 9 / 15).
Tomeşti (?) comuna Cârţa, punct neprecizat. L = 118 mm, G = 270 g. Fragment, partea superioară a fost ruptă în vechime. Patina este verde închisă cu pete mai deschise. Piesa este ornamentată cu nervuri verticale. Se poate încadra în
Hallstatt A2-B1. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 270. Analogii la M. PetrescuDâmbovi~, or.cit, pi. 309/8 - Josani.
4. Celt (p . 9 /1).
Loc de descoperire necunoscut. L =82 mm, l tăiş =53 mm, G = 90 g. Bună,
cu patina verde închisă. Piesa este ornamentată cu nervuri verticale şi orizontale. Se poate încadra în Hallstatt B. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 291. A făcut
parte din Colecţia Liceului romano - catolic. Analogii la M. Petrescu Dâmboviţa, op.cit., pi. 299 /13-14 - Bădeni.
5. Celt (JJI. 9/16).
Topliţa Ciuc, oraşul Miercurea Ciuc, punct necunoscut. Bună, patina verde
închisă. L = 117 mm, I tăiş= 51 mm, D = 31 x 27 mm, adâncime= 74 mm, G =
340 g. Piesa este ornamentată cu trei nervuri orizontale, dispuse sub manşon. În
dreptul tortiţei buza este ruptă. Se poate încadra în Hallstatt B. Muz. Miercurea
Ciuc, nr. inv. 272. Analogii la M. Petrescu-Dâmboviţa, op.cit., pi. 298/9- Bancu.
6. Celt (pi. 9 /9).
Bancu, comuna Ciucsângeorgiu, loc necunoscut. L = 71 mm, G = 110 g. Bună, patina verde. Piesa este ornamentată cu patru nervuri orizontale. Ea face
parte, probabil, din depozitul cunoscut deja şi care se află, în bună parte, la Muzeul dm Sfântu Gheorghe. Din acelaşi depozit, la Miercurea Ciuc, sunt amintite
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două celturi. Nu am putut identifica decât unul. Se încadrează în Hallstatt B2.
Muz. Miercurea Ciuc, nr. 2179. ErdRep, p. 58, nr. 44, aminteşte două celturi de la
Bancu în colecpa Gimnaziului; M. Petrescu-Dâmboviţa, op.cit., p. 126, pi.
298/6-11, pi. 299/1-10.
7. Celt (pi. 9/14).
Porumbenii Mari, comuna Mugeni, punct necunoscut. L = 131 mm, D = 37 x
31 mm, adâncime= 76 mm, G = 355 g. Bună, cu început de corodare a metalului.
Celtul este ornamentet cu nervuri verticale, orientate unghiular cu vârful înspre
tăiş. A fost încadrat în Hallstatt Bl. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. 1704 sau 45.
M. Petrescu-Dâmboviţa, op.cit., p. 133, pi. 314/15.
8.a-b. Celturi (pi. 9 /11-12).
Loc necunoscut. L = 98 mm, 83 mm, D = 31 x 25 mm, 30 x 27 mm, adâncime
== 61 mm, 54 mm, G = 205 g, 180 ~- Bune. Cele două celturi sunt ornamentate cu
nervuri verticale, ce urmează linii curbe sau unghiulare. Posibil, să provină tot
de la Porumbenii Mari. Se pot încadra în Hallstatt B2.
9. Celt (pi. 9/13).
Şoimuşu Mic, comuna Săcel, punct necunoscut. L = 76 mm, l tăiş= 41 mm, D
= 28 x 22 mm, G = 150 g. Bună, patina verde-albăstruie. Nu este ornamentat. Se
poate încadra în Hallstatt B2. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. T. 552. Analogii la
M. Petrescu-Dâmboviţa, op.cit., pi. 298/ 6- Bancu.
10. Celt (pi. 9 /7).
Loc necunoscut. L = 72 mm, l tăiş = 43 mm, D = 21 x 25 mm, adăncime = 43
mm, G = 120 S· Bună, patina verde-albăstruie. Posibil, să provină tot de la Şoi
muşu Mic. Se mcadrează cronologic la fel ca piesa anterioară. Muz. Cristuru Secuiesc, nr. inv. T. 1270. Pentru analogii, ibidem.
11. Celt (pi. 9/8).
Loc de descoperire necunoscut. L = 69 mm, D = 23 x 23 mm, G = 100 g. Bună, fără patină. Tortiţa i-a fost ruptă, probabil, din vechime. Este ornamentat cu
trei nervuri orizontale. se încadrează în Hallstatt B2. Muz. Odorheiu Secuiesc,
nr. inv. II. 2805.
12a-b. Celturi (pi. 9/5,10).
Loc necunoscut. Două celturi, unul întreg şi altul fragmentar. L = 101 mm,
63 mm, l tăiş = 50 mm, 55 mm, D = 33 x 25 mm, adâncime = 57 mm, G = 255 g,
140 g. Patina le-a fost înlăturată prin curăţare. Nu sunt ornamentate. Se pot încadra în Hallstatt B2. Muz. Odorneiu Secuiesc, fără nr. inv.
13. Celt (pi. 7 /2).
Loc necunoscut. L = 97 mm, l tăiş = 48 mm, D = 30 x 26 mm, G = 230 g. Bună, cu patina verde închisă. Se P.Oate încadra tot în Hallstatt Bl-2. Muz. Miercurea Ciuc, nr. inv. 2180. (Probabil, de la Târgu Mureş).
14. Lamă de sabie (probabil cu cupă la mâner) (pi. 2/5).
Loc necunoscut. L = 65 mm, I= 31 mm, G = 60 g. Fragment, bine păstrat. Sabia a avut secpunea rombică şi a fost ornamentată, pe ambele părp, cu motive
din puncte incizate. Ca fonnă, se aseamănă cu cea de la Corneşti, localizată de
M. Petrescu-Dâmboviţa în Muzeul din Odorheiu Secuiesc (op.cit., pi 306/16), dar
aceasta din unnă nu este ornamentată. Pentru că altă piesă nu am găsit în această colecţie, credem că este fie o altă J)iesă, fie o eroare de desen la cea deja publicată. Se încadrează, probabil, în Hallstatt Bl. Muz. Odorheiu Secuiesc, fără nr.
de inv.
15. Celt (r,I. 9 / 4).
Mereşti, 'Dâmbul Pipaşilor". Piesa are tortiţa şi o parte din buză rupte. Este
de mici dimensiuni şi nu are ornamente. A apărut în săpăturile din 1988, pe terasa nr. 11, la 0,40 m adâncime. Alte materiale contemporane nu au fost descoperi-
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te până acum. Se încadrează, probabil, în Hallstatt B 3. Muz. Miercurea Ciuc, nr.
inv. 5248.
16. Pumnaf2 (pi. 1/1).
Caşinul Nou, punctul "Vasod", 1970, descoperitor Borbath Mikl6s. Bună, patina verde închisă. Piesa este un unicat, neavând analogii printre descoperirile
din Transilvania şi nici din restul ţării. Tipologic (lama cu secµunea în trepte şi
mânerul de formă ovală, cu secţiunea lenticulară) pumnalul ar putea fi încadrat
printre cele aşa-numite de tip Peschiera. Lama, inclusiv tăieturife laterale de sub
g___ardă, este apropiată de exemplarul prezentat de R. Peroni pentru tipul Verona
(R. Peroni, Zur Gruppierung mitteleuropăischer Grif[ungendolche der Bronzezeit, Badische Fundberichte, 20, 1956, pi. 1/13). Acesta, la randul său, este asemănat cu tipul Bertarina (R. Peroni, op.cit., pi. 1 /2-3), datorită amintitelor tăieturi (la
acestea din urmă ele fiind mai puţin accentuate). Limba mânerului, din tipul Verona, este realizată însă altfel, iar repartipa găurilor de nit este diferită. Forma
limbii, dacă luăm în considerare tot tipologia lui R. Peroni, ar fi întrucâtva asemănătoare cu a tipului Donawitz (idem, op.cit., pi. 1/9), care posedă însă o singură gaură de nit. Aranjarea pe verticală a trei găuri de nit se regăseşte la un
număr mare de exemplare (vezi A. Mozsolics, Some Remarks on "Peschiera" Bron-

zes in Hungary. The European Community_ in Later Prehistory, Studies in Honour of
C.F.C. Hawkes, London, 1971, p. 57-76, fig. 4-5; M. Petrescu-Dâmboviţa, op.cit.,
pi. 241- Uioara de Sus; Al. Vulpe, PZ, 52, 1977, pi. 26 b/2). De asemenea, pentru
secţiunea În trepte a lamei pumnalului, se poate lua în considerare fragmentul de sabie
de la Cad, comuna Ciac.ova, jud Timiş (M. Petrescu Dâmbaviţa, op.cit., pi. 1'14/12).
Cronologic, piesa se poate încadra în Bronz D - Hallstatt Al. Muz. Miercurea
Ciuc, nr. inv. 2553.
Piesele prezentate mai sus, sunt doar o parte a descoperirilor de pe teritoriul judej:ului Harghita, şi anume, cele aflate în colecµile muzeelor locale. Celelalte, şi nu puţine la număr, se află în diferite muzee din ţară sau străinătate.
Sperăm ca un studiu viitor să prezinte repertoriul complet al tuturor descoperinlor de cupru şi bronz din această parte a ţării.
VIORICA

CRIŞAN

Multumim şi pe aceast!! cale d-lui Karol Kacs6 pentru sprijinul ce ni la acordat în det~area piesei
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COPPER AND BRONZE OBJECTS IN THE COLLECTIONS OF
THE MUSEUMS PROM HARGHITA DISTRICT
(Summary)

The work presents copper and bronze objects from the following Museums
Miercurea Ciuc, Gheorghieni, Odorheiu Secuiesc and Cristuru Secuiesc, all of
them in Harghita district.
A part of these objects were published, others are unpublished. Our informations conceming the place ancf archaeological features of them are very concise. Some of them proceed from the collections of the Museums SfântuGheorghe, Braşov or Târgu Mureş (they were lended many years aga), others
were part of ancient collections which d1d nat even mention the place of the discovery.
The objects being both of copper and bronze can be dated in a very large
period of time, beginning from the eneolythic (excavations from Mereşti, Bancu,
Sândominic, Tomeşti, Mugeni etc.) untiI the late phases of the Hallstatt period
(see, the discoveries from Porumbenii Mari, Delniţa, Mereşti etc.).
The mast beautiful and uncommon of the unpublished pieces is the dagger
from Caşinu Nou, a piece which it is unique of its kind and it can enclosed in the
Peschiera type.
The great number of copper and bronze objects discovered in Harghita district is in unison with the number of settlements and they together, proove anintense and frosperous inhabitation of the Eastern area of Transylvania in
prehistorica time. We today know that the minerals from Bălan were exploited
from ancient time, accordingly to the analysis on the copper objects.
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O VERIGĂ CU CAPETE PETRECUTE ŞI ÎNFĂŞURATE DIN
CETATEA DACICĂ DE LA COSTEŞTI (JUD. HUNEDOARA)
Cetatea de la Costeşti-Cetăţuie, cercetată prin săpături sistematice timp de
peste o jumătate de secol (cu întreruperi), a furnizat informaţii semnificative
pentru cunoaşterea civilizapei daco-getice1• Meritul primelor investigaţii arheologice (efectuate între anii 1924-19I9) aparţine lui D. M. Teodorescu, profesor
al Universităţii Daciei Superioare din Ouj. Cercetările au fost reluate după mai
bine de un deceniu de un colectiv condus de C. Daicoviciu.
Potrivit consemnărilor acestuia, săpăturile din 1942 au avut scopul "de a
deslega anumite probleme nelămurite încă în legătură cu valul de pămînt... În al
doilea rînd am urmărit (cu bogat rezultat) şi o recoltă de obiecte (ceramică, arme, obiecte de podoabă, etc.) aacice ieşite din săpături sistematice conduse cu
2
observaţia strictă a stratigrafiei" • Din aceste săpături provine şi piesa pe care o
voi JJrezenta în cele ce urmează 3 •
Este vorba de o verigă de bronz descoperită în secţiunea a III-a (din 1942),
în partea dinspre bastionul nr. 1, la cca. 10 cm. adîncime. Ea a fost executată
dintr-o sîrmă de bronz, care, pentru a fi adusă la diametrul dorit, a fost îndoită
circular de două ori, iar capetele au fost înfăşurate pe corpul piesei astfel obţinu
te. Unul dintre capetele îniăşurate s-a rupt din antichitate, păstrîndu-se doar 13
spire (în total erau probabil 19). Celălalt capăt înfăşurat rămas întreg, formează
13 spire. Ulterior, probabil tot pentru a micşora diametrul verigii, în apropierea
ca patului înfăşurat rămas intact, corpul piesei a fost îndoit sub forma unei bucle.
La fel ca în cazul altor obiecte de acest gen sîrma din care a fost confecţionată veriga este mai groasă în zona mediană ş1 se subUază SJJre capete. Dimensiuni: diametrul interior - 5,1 cm.; diametrul exterior - s;s cm.; &_rosimea maximă a
sîrmei - 0,2 cm.; grosimea minimă --0,1 cm. Piesa se aflăm Muzeul din Cluj
Napoca sub nr. inv. 7903. Se datează pe toată durata de funcţionare a cetăţii.
Veriga descrisă mai sus a fost confecţionată, foarte probabil, în cetatea dacică de la Costeşti unde o serie de unelte, urme de zgură, creuzete, piese nefinisate
sau cu rateuri de turnare, etc.4, indică existenţa unui important atelier de prelucrare a bronzului. Revelatoare în acest sens este descoperirea unei filiere utilizată
. pentru obtjnerea sîrmei destinate unor piese de bronz sau argint de felul verigii
m discuţie5 •

.

1
Pentru istoricul co,rcetărilor de la Costeşti-Cetăţuie şi bibliografia problemei vezi H. Daicoviciu, St. Ferenczi, I. Glodariu, Cetăţi şi fU/ezări dacic,, În sud-vestul Transilvat1iei, I, Bucureşti, 1989, p. 140, 141-142, 156--157, 163,
166, 16f:::-170, 178--180.
C. Daicoviciu, Dare de seam4 asupra c,rrc.etărilor de la cetăţile dacice, Raport asupra activităţii ştiinţifice" Muzeului
Naţiorl!JI de At1ticltitifţi În a,iii 1942 şi 1943, Bucureşti, 1944, p. 14.
Piesa mi-a fost pusă la dispoziţie de d-l prof. I. Glodariu, căruia îi mulpunesc cA!duros şi pe această cale.
4
5. Cociş, A telitrre de /Jro,izitrri În Dacia preromană, Sargetia, XV I-XVII, 1982-1983, p. 140; I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci, Cluj Napoca, 1979, p. 98, fig. 53/7; I. Glodariu, "Brăţările" cu nodozităţi 1.Atene tÎr.:ii
În Dacig, AdaMN: XXI, 1984, p. 65,_ nr. 5/0, fig. 5/7.
.
I. Glodanu, E. laroslavsch1, op.cit., p. 101-102, fig. 54/6.
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Fig. 1; 1. Verigă de bronz cu capete petrecute şi înfăşurate, din cetatea de la
de orfevrerie d escoperite la Costeşti (după I. Glodariu, E. laroslavschi).

Costeşti

(se. 1/1); 2-3. Unelte
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Fig. 2 Verigi cu capete petrecute şi înfăşurate din tezaure de argint dacice: 1-11. "inele" tip Horedt E2a (Poiana-Gorj); 12-17. brăţări tip Horedt D3a (12. Coada Malului; 13-15. Senereuş; 16--17. Poiana- Gorj).
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Fig. 3 Modalităţi de utilizare a verigilor cu capete petrecute şi înfăşurate. 1. Fragment de "centură" (Tilişca); 2,4.
Verigi cu pandantive (Ocniţa, Răcătău); 3. "pudrieră" (Pădu:rertl); 5. Lanţ cu verigă şi pandantive - cui (Mediaş).
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Verigile cu capete petrecute şi înfăşurate au apărut în spaţiul mediteraneean la sfirşitul secofului II î.e.n. şi în sec. I î.e.n. De aici ele s-au răspîndit în Europa "barbară", fiind utilizate apoi de-a lungul mileniului întîi al erei noastre6• O
serie de exemplare din argint sau din aur, descoperite în spaj:iul celtic, în tezaure
sau izolat, au fost considerate ca fiind importun sudice. Este cazul exemplarelor
de la Lauterach7 şi Schalunen8• Piesa din ultima localitate menj:ionată a fost confecj:ionată din aur. Analiza metalografică a evidenţiat faptul că aurul nu se încadrează în grupurile central-europene ale acestei perioade, de unde concluzia
că inelul ar putea proveni din zona mediteraneeană .
Mai numeroase şi probabil realizate în ateliere locale, sînt exemplarele din
bronz şi din fier descoperite în oppida celtice de la nord de Alpi 1°. În ceea ce priveşte verigile cu capete Retrecute şi înfăşurate executate din argint şi aflate în tezaurele din Pen. Iberică I şi Dacia preromană 12 - aşa cum s-a mai remarcat13 constituie creaţii locale apărute datorită abundenţei resurselor argintifere locale
şi a influenţelor mediteraneene care s-au manifestat în ambele zone în aceeaşi
perioadă.

În tezaurele de argint daco-getice se remarcă prezenţa verigi)or avînd diametre cuprinse între 1,5 - 4 cm. (tip Horedt E2a) 1 , precum şi ar unor verigţ cu
diametre de geste 5 cm., acestea din urmă fiind utilizate probabil ca brăţăn (tip
Horedt D3a) . În general, exemplarele cu diametre mici au fost utilizate- în tezaurele din grupele timpurie şi mijlocie 16 - la închiderea lan~rilor din zale pliate sau împletite strtns, de verigi fiind prinse, în numeroase cazuri,
pandantive-cui (vezi tabelul). Este vorba de tezaurele de la Moigrad (jud. Să
laj)17, Mediaş (jud. Sibiu) 18, Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud) 1 ~ Gura Văii (jud.
Arad)2°, Someşu Cald (jud. Cluj)21, Ghelniţa (jud. Covasna) , Tilişca (jud. Sibiul', Oradea III (jud. Bihor)24 • Există şi situaţii în care aceste piese au primit o
funcţionalitate originală. Astfel, în tezaurul de la Clipiceşti (jud. Vrancea) verigile cu capete petrecute şi înfăşurate au fost prinse unele de altele cu sîrme răsuci6

J. Dechelette, Ma1111e1 d'archeologie pre'historique, ce1tique et gallo-romaine, II, 3, Paris, 1914, p. 1227, fig. 520/14; D. Popescu, Tezaure de argint dacice, BMI, XLL 1, 1972, p. 6; W. Kriimer, Silbeme Fibelpareaus dem letzten vorchrislic/ren Jahrl,undert, Genna11ia, 49, 1971, p. 115-116; H. Guiraud, Bagues et anneauxa l'epoque romaine en Gaule, Ga/lia, 46,
1989, 193, fi_~· 38 (tipul 6b).
W. Krămer, op.cit., p. 111-116, pi. 22/3.
8
Idem, op.cit., p. 115, pi. 27 /2.
Q Die Kelten i11 Mitteleuro,-i. Kultur-Kunst Wirtschaft, Salzburger La,idesansstellung 1 mai-30 sept.1980 im
Kelten,n61seum Ha/lein OstemicJ1,Salzburg, 1980, p. 290, nr. 193.
1
J. Decheletle, loc.cit.; idem, Le Hradischt de Stradonilz en Boheme et /,s fouill,s de Bibracte. ttude d'archeologie
compar(r,extrait du Congres archeologique d_e Macon (juin 1899), Macon, 1~1, p. ?1; W. ~amer, op.cit., p. 116.
K. Raddatz, D,e ScJ,atzfun,ie der /benschen Halbmsel vom fauie des driHen bJS zur Mitte des ersten /ahrhunderts
vor Chrfeb., Berlin, 1969, pi. 1/4-6, 25/2, 32/4, 51/10, 52/7, 65/2, 66/1,3.
1
D. Popescu, Tezimre de argint dacice, BMI, XL, 4, 1971, p. 19-32; XLL 1, 1972, p. 5-22; K. Horedt, Die Dakischen Silberfunde, Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 127-167; L. Mărghitan, Tezaure de argint dacice. Catalog M11zeul de Istorie al RrJublicii Socialiste Româ11ia, Bucureşti, 1976, pa.s;im.
K. Horedt. op.cit., p. 156--162.
•: Idem, op.cit., p. 139.
1
Idem, op.cit., p. 141.
16
Pe baza analizelor combinalorice, K. Horedt a împărţit tezaurele daco-getice în trei grupe cronologice:
grupa ~purie (125-75 î.e.n.), grupa mijlocie (75-25 î.e.n.) şi grupa tîrzie (25 î.e.n .. -25 e.n.). Idem, op.cit., p. 151.
Idem, op.cit., cal. 35.
18
L. Mărghitan, op.cit., p. 36, nr. 4, pi. XI.
19
N. Fettich, Archliologische Beitrifge zur Geschichte der Sarmatische-dalcischen Beziehungen, AetaArchBp, 3, 1953,

'7

p. 154, 1. XXIII.
10 K. Horedt, op.cit., cal 28.
2
~ G. Florea, Descoperirile de epocă dacică din jud. Cluj,ActaMN, XXII-XXIIL 1985-1986, p. 761, nr. _21.
2
lJ N. Fettich, op.cit., p. 156-157, pi. XXVlll/1-2.
N. Lupu, D0114 morminte dacice descoptrite la Tilişca, Thraco-Dacica, li, 1981, p. 199-200, fig. 3/1; idem, Tiliş
ca. AşefJrile arheologice de pe Căţilnaş, Bucureşti, 1989, p. 33--34, fig. 8/1.
N. O1idioşan, I. Ordentlich, Un nou tezaur de argint descoperii la Oradl!Jl, Crisia, III, 1973, p. 98, nr. 8, pi. 11/4.
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te avînd la capete bucle, formînd în acest fel un lanf-5. În tezaurul descoperit
într-unul din mormintele de incineraţie de la Tilişca (jud. Sibiu), în afară de lanţul prevăzut cu verigă şi pandantive-cui, se aflau şi fragmentele unui cordon din
segll)ente de tablă de argmt prinse unele de altele cu verigi 26.
În ceea ce priveşte verigile cu diametre mai mari, care au putut fi utilizate
ca brătări, se remarcă asocierea lor - mai ales în grupa tîrzie a tezaurelor de
argint daco-getice - în special cu colane. Este voroa de tezaurele de la Şărmă
şag (jud. Sălaţ}27 , aparţinînd grupei timpurii, Cerbăl (jud. Hunedoara) 28 şi Săliş
te (jud. Alba) 9, apartinînd grupei mijlocii, Senereuş (jud. Mureş)3°, Hetiur (jud.
Mureş) 31 , Colteşti (jud. Al6a) 3 , Şimleu Silvaniei (jud. Sălaj) 3 3, Tekja (Iugoslavia)34 şi Poiana (jud. Gorj) 35 , aparţinînd gt"!lpei tîrzii. Se cuvine a fi remarcat şi
faptul că în tezaurele grupei tîrzii (Şimleu Silvaniei, Tekija, Poiana) apare asocierea verigilor cu diametru mic cu brăţările de acelaşi tip. Mai mult, m cazul tezaurului de la Poiana (jud. Gorj) ar putea fi vorba şi de utilizarea verigilor mici
într-un mod original. De unul din exemplare este prins un inel care nu are capetele înfăşurate, ci doar aeropiate. Avînd în vedere faptul că din tezaur mai
făceau parte alte zece verigi cu capete petrecute şi înfăşurate, avînd aproximativ aceleaşi dimensiuni, nu ar fi exclus ca toate aceste piese să fi format un lant,
legăturile dintre verigi fiind asigurate prin inele simple ca cel menţionat în cazul primei piese. Situaţia este oarecum analogă celei a lanţului de
la Recaş (jud.
36
Tinuş) format numai din verigi cu capete petrecute şi înfăşurate .
Verigi cu capete ~trecute şi înfăşurate se găsesc în număr mare şi în aşezări şi
necropole geto-dacice. În sanctuarul circular clin aşezarea de la Pecica (jud. Arad),
lîngă vatra de foc centrală, a fost descoperit un exemplar clin aur avînd diametrul
exterior de 2,3 cm.37 Referindu-se la semnificapa inelului, I. H. Crişan arăta că ar putea reprezenta un obiect de ofrandă, pnînd cont de raritatea obiectelor de aur descoperite în aşezările daco-getice. Acelaşi cercetător sublinia însă că ar putea fi vorba tot atît de bine - de un obiect pierdut38. Sanctuarul aparţinea primului nivel de locuire care se încheie la sfirşitul sec. II î.e.n. sau începutul celui următor. Verigi de argint avînd aceleaşi dimensiuni reduse au fost descoperite şi în aşezărife de la
Popeşti 39, Sprincenata (jud. 0lt)40, Sighişoara (jud. Mureş)41 , Răcătău (jud. Bacău)42
25 I. Mitrea, Un no11 tezaur de tetradrahme thasiene şi podoabe dacice din argint descoperit în Moldova, SC/V, 23, 4,
1972, Pii42, fig. 3.
.
.
.
.. .
.
Lupu, Dou4mormmte... , p. 200, fig. 3/2-14; idem, T1l1ŞCJI,p. 33--J4,f1g. 8/2-16.
27 I.N.Glodariu,
Tezaurul dacic de la S4rmify,g, ActaMN, V, 1968, p. 411, fig. 1/4-5.
;: ErdRep, p. 57, nr. 23, fig. 59/6; N. Fettich, op.cit., p. 155-156, pi. XXVl/8.
L. Mărghitan, Tezaurul de podoabe dacice din argint de la S4/iştt11, SC/V, 2o, 2, 1969, p. 319, fig. 2.
30 Idem, Tezaure de argint dacice. Catalog, Bucureşti, 1976, p. 47, nr. 4--o, pi XXIl/1-3.
31 K.
Horedt, op.rit., cal. 29.
~~ N. Fettich, op.rit., p. 149-150, pi. XXl/1.
Z. Szekely, Teza11rul dacic de la Şimleu/ Silvaniei, Materiale din campania de s4p4turi din 1949, Bucureşti, 1951,
p.43-54.
~: llliri şi daci, Ouj- Bucureşti, 1972, p. 193, nr. 275-281.
C.S. Nicolăescu-Plopşor, l.e trisor dace de Poiana-Gorj, Dacia, VII-VID, 1937-1940, p. 205,215, fig. 1/3,
6/1; L. rărghitan,op.cit.,p. 42, nr.~- pi. XV /1-2.
3 K. Horedt, op.cit., cal. 51. În legătură cu acest lanl, trebuie reµnutA şi particularitatea că-la fel ca în tezauntl d5Ja Poiana-de unele verigi atîrnă pandantive în formă de secure. Vezi mai jos.
I. H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978, p. 102, fig. 40.
38 Idem, op.cit., p. 102-103. Avînd în vedere faptul că în spaliul mediteraneean exist.! astfel de verigi din
aur, nu ar fi exclus să fie vorba de un import (vezi supra, nota 9). Analiza metalografică a acestui obiect ar fi de natură sâ 1/murească problema.
3 M. Turcu, Geto-darii di11 cîmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, p. 211, pi. XXXIII/ 4.
:o C. Preda, Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava dt la Sprincmata, Bucureşti, 1986, p. 66, 98, pi. U/12, Lil/10.
1
K. Horedt, C. Seraphin, Die pra'historische Ansied/ung auf dem Wietenberg bei Sighişoara - Scht1ssl1Urg, Bcinn,
1971, p.b_ 64/22.
V. Olpitanu, Pri11cipalele rezultate ale s4p4turilor arheologice în aşezarea geto4acic4 de la R4c4t4u, Carpica, VIII,
Bacău, 1976, p. 66, fig. 43 / 1,5.
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şi în număr mare la Poiana (jud. GalaJi)43, fără ca prin contextele de descoperire
să poată

fi precizată funcţionalitatea lor exactă. De asemenea, o serie de exemplare similare din bronz provin din ~zările de la Bîzdîna (jud. Dolj)44, Răcătău
{jud. Bacău)45 , Tinosu (jud. Prahova)46, Poiana Qud. GalaJi)47 •
În unele cazuri de o serie de verigi sînt pnnse fandantive de forme diverse.
În tezaurul de la Poiana (jud. Gorj) se află o astfe de verigă de care atîmă un
pandantiv în formă de secure48, iar din aşezarea de la Răcătău provin mai multe
verigi cu pandantive similare executate din argint, bronz, şi fier, aceste obiecte
fiind încadrate de V. Căpitanu în categoria pieselor cu semnificaj:ie de cult49 • Alte verigi din bronz prevăzute cu pandantive din bară profilată executate din ace50
laşi metal au fost desco~rite în aşezările de la Poiana Qud. Galaj:i.) , Omiţa (jud.
51
Vîlcea) şi în morminte de copii din necropola de la Brad (jud. Bacău)52 •
Numărul mare de astfel de piese din aşezările şi necropolele daco-getice ca
şi prezenta lor în secolele următoare
în mediul carpic53, în cîmpia munteană54 şi
55
în provincia romană Dacia , au suscitat diverse opinii privind funcţionalitatea
lor. Abordînd această problemă Gh. Bichir considera că este vorba de cercei
pentru că de unele atîmă J:>andantive din bronz. În continuare cercetătorul bucureştean admite (la fel ca M. Turcu56), că aceste piese puteau fi purtate şi ca inele
d,e buclă, dar că în nici un caz n-au fost utilizate ca inele pentru degete deoarece
partea înfăşurată, fiind mai groasă, nu permitea o fixare adecvată pe deget5 7• În
ceea ce mă priveşte, deşi observaţiile de mai sus mi se par juste, consider că în
cazul în care verigile în discuţie au fost utilizate ca "cercei", este gi_:eu de explicat
modul în care ele erau fixate în urechi, dat fiind faptul că extrenutăj:ile erau înfă
şurate pe corpul pieselor. Atît în morminte daco-getice, cit şi în morminte carpice, există cazuri cînd au fost descoperite cîte doua veri~ în acelaşi corn.plex, însă
sînt mai numeroase mormintele în care s-a găsit doar cite un exemplar=m. De aceea nu este exclus ca aceste piese să fi fost ublizate şi în alte moduri.
De altfel, diverse obiecte de podoabă sau de uz cotidian oferă o serie de alte
exemple de utilizare a verigilor cu capete _P.etrecute şi înfăşurate. Faptul este foarte
firesc avînd în vedere simplitatea execuţiei lor. Aceasta este şi exphcaţia perpetuării pieselor respective într-un interval de timp foarte lung. Un lănţişor descoperit în aşezarea de la Poiana (jud. Galaţi) este prevăzut cu astfel de verigi şi a fost

!! L.C.Mărghitan, op.cit., p. 37-38, geto-dacicii
nr. 2-10, pi. Xll/2-10.
fortificat4 de la Bîzdîna.

Mărgărit-Tătulea, Aşezarea
Consideraţii preliminare, Thraro-Dacica, V,
1-2, B~cureşti, 1984, p. 109, fig. 7 /9.
V. Căpitanu, loc.cit.
:~ R. Vulpe, E. Vulpe, L"". fouilles ~e Tinosu, Dacia, L 1924, p. 217, fig. 43:
Idem, Les fourlles de Porana, Dacra, III-IV, 1927-1932, p. 320, nr. 5, fig. 109/12, 14, 15, 18--20.
~ C. S. Nicolăescu-Plopşor, op.cit., p. 205, fig. 1/5; L. Mărghitan, op.cil., p. 42-43, nr. 7, pi. XV /5.
V. Căpitanu, op.cil., p. 65, fig. 43/6; idem, Obiecte cu semnificaţie culturală descoperile în dava de la RiJalliirt,
Carpica, XVIII-XIX, Bacău 1986-1987, p. 85. O interpretare din perspectivă etnologică a semnifica):iei verigi.lor cu
pandaţi~ve, la R. Vulcănescu, M(lologie rom4n4, B_ucureşti, 1985, p. 305--306.
R. Vulpe, E. Vulpe, op.cil., p. 329, nr. 2, fig. 109 /9-11.
51
D. Berdu, Buridavadacial, Bucureşti, 1981, p. 77, 110, 115, pi. 17/2, 71/7, 72/11, 87 /4, 91/12-14.
52
V. Ursachi, Riluri şi ritualuri de înmonnînlare la populaţia din celalea de la Brad, Memoria antiquitatis, XII-XIV,
1980-ll82 (1986), p. 114, pi. XVl/14, 15, XXl/1-2.
Gh. Bichir, Cultura airpicil, Bucureşti, 1973, p. 120.
Idem, Celo-dacii din Muntenia în epoca roman4, Bucureşti, 1984, p. 56.
Vezi de exemplu piesele de la Porolissum: N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de ~ord a Imperiului Roman, voi. I, AclaMP, X!Il, 1989, p. 715, pi. CCXLIV /26-28.
6
M. Turcu, op.cil., p. 155. În mormîntul sarmatic de la Timişoara - Pădurea Verde s-au găsit - printre alte
obiecte de inventar - '1ipili de o parte şi de alta a maxilarului inferior, ... doi cercei circulari, lucrali clin sîrmă de
argint, în compozi):ia căreia este multA aramA; cerceii au capetele petrecute şi răsucite în spirală pe verigă". Pentru
motivul pe care n voi preciza mai jos, sînt de părere că, în acest caz, este vorba de inele de budă. Vezi O. Radu,
Monnîg,r,I sarmatic de la Pifdurea Verde, Timişoara, în Materiale, X, 1973, p. 147, fig. 1 /la-b.
Gh. Bichir, Cultura airpicil, p. 120.
58
Cf. V. Ursachi, loc. cil.; Gh. Bichir, loc.cil.
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purtat probabil pe piept prins cu fibule59 • Lanţurile care susţin "candelabrul" de
bronz (import roman) de la Piatra Roşie sînt prinse tot cu o verigă cu capete înfăşurate60, iar exemplarul din bronz găsit în cetatea de la Căpîlna (jud. Alba) a
aparJ,:inut unui obiect casnic61 • Din necropola carpică de la Pădureni provine o
"pudrieră" ce constă dintr-o cutiuţă cilindrică, lucrată din tablă de bronz, avînd
prinse de corp şi capac cîte un inel pentru a putea fi închi~ şi atîmată de o trusă. Obiectul provine dintr-un atelier provincial roman62 • lntr-o altă necropolă
carpică (Poieneşti - jud. Vaslui) a fost descoperit un tub pentru ace, prevăzut
cu acelaşi sistem de atîmare63 •
Pentru alte spaţii geografice sînt de amintit verigile din oppidumul celtic de
la Stradonitz64 şi ain mormîntul A din necropola germanică aparţinînd secolelor
IV-V e.n. de la Granstedt65, de care atîrnă pensete mici de bronz. De asemenea,
tot de la Stradonitz66 provine o verigă de care atîrnă un lanţ (ambele din fier) utilizat~ în scopuri casmce.
In ceea ce priveşte verigile cu diametre mari, afirmam, cînd am discutat piesele de acest fel aflate în tezaurele de argint daco-getice, că ele au putut fi utilizate ca brăţări. Exemplare similare, dar executate dm bronz, au fost desc~erite şi
într-o serie de aşezări: Brad, Răcătău (jud. Bacău) 67, Poiana (jud. Galaţi) , Popefi
ti (jud. Ilfov )69, în necropola de la Brad7°. Ele se întîlnesc şi în epoca romană 1•
Semnificativă pentru modul de utilizare în epoca romană este situaţia întîlnită în
mormîntul 3 din S 1 /1968 din necropola Suc1davei, în care defunctul avea pe antebraţul stîng trei astfel de brăţări 72 •
Cu toate acestea, contextele de descoperire din diverse zone ale Europei sugerează şi alte posibilităţi de utilizare. Astfel, în necropola de la Jezerine a fost
descoperită o fibulă puternic profilată de acul căreia erau prinse trei brăţări de
tipul m discuţie73, iar în mornuntul 26 din necropola germanică aparţinînd secolelor IV-V e.n. de la Cortrat au fost găsite opt brăţăn de argint, care erau purtate pe piept74. De asemenea, în cazul ''brăţărilor'' trebuie avută în vedere şi
posibifitatea folosirii acestora la atîmarea unor obiecte de utilizare curentă, mai
ales cînd este vorba de piese din fier75•
La capătul acestei analize referitoare la verigile cu capete petrecute şi înfă
şurate se poate remarca faptul că, datorită construcţiei lor simple, acestea au pu: R. Vulpe şi colab., Activitatea şantierului arheologic Poiana-Tecuci, SCIV, II, 1, 1951, p. 208, fig. 25/2.
C. Daicoviciu, Cetatea dacic4 de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 114-117, fig. 35--36; I. Glodariu, Relaţii
comerc~leale Daciri cu lumea elenistic4 şi romană, Ouj, 1974, p. 238, cal. B, nr. 19/4, pi. XLVII.
~ I. Gl~ariu, V. '."1oga, Cetatea dacic4 de la Ctfpîlna, Bucureşti, 1989, p. 102, fig. 86/3.
6 Gh. B1ch1r, op.cit., p. 111-112, pi. CLXll/3, CLXIIl/11.
63
R. Vulpe, Stfptfturilede la Poieneşti, Materiale, L 1953, p. 397, fig. 300/2. Gh. Bichir, op.cit.,p.120, este de ptfrere
că nu e&frba de tuburi pentru ace, ci de pandantive-amulettf (citind în acest sens şi descoperirile de la Plldureni).
Em. Simek, Velka Gern,anie Klaudin Ptolemaia, Bmo, 1953, fig. 190/15.
65
H. W. Bohme, Gennanische grabfunde des 4 bis 5 jahrhunderts Zwischen unterer Elbe und l.oire, Miinchen, 1974,
p. 127,Jt 18/13.
·
J. Dechelette, Le Hradischt de Stradonic en Boheme et Ies fouilles de Bibracte, Macon, 1901, p. 51, pi. IV /14.
67
V. Ursachi, Cercrltfri arheologice afectuate de Muzeul de istorie din Roman, Carpica, I, Bacău, 1968, fig. 53/2, 6,
7; V. Ctfitanu, V. Ursachi, Descoperiri geto-dacice în jud. Bac:411, Crisia, II, 1972, fig. 17 /4,6.
R. Vulpe, E. Vulpe, Les fouilles de Poiana, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 328, nr. 2, fig. 110/17.
~o9 M. Turcu, op.cit., p. 153, fig. 26/1.
V. Ur,;achi, Rituri şi ritualuri ... , Memoria antiquitatis, XII-XIV, 1980-1982 (1986), p. 115, pi. XXVl/1,
XXVII~fVezi, de exemplu, piesa din M 220 de la Locusteni: G. Popilian, Necropola daco-romanit de la l.ocusteni, Craiova, 196Jt p. 96, pi. XXX.
C. C. Petolescu, O. Onea, Cercetări în necropola Sucid/ll)ei, Materiale, X. 1973, p. 126, 129, fig. 2/b, 4/1-3. O
altll brălaril asemănătoare, în necropola tumulm de la Callatis: C. Preda, Dlcvuvertes ricentes dans la necropole tumu-

laire d•~1eb11t de l'epoque romainea Callatis, Dacia,N. 5., IX, 1965, p. 247, fig. 10/2.
· J. Decheletle, manuel d'archeologie ... , p. 1227, fig. 520/3.

7
. .
.
.
7: H. W. !lohme,op.cil., p. 45,_pl. 1_19/1--8.
Un exemplar din fier proVUle din aşezarea de la Sighişoara: K. Horedt, C. Seraphin, Uţ•.Clt., pl 68/12.
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tut fi utilizate în cele mai diverse moduri şi că datorită aceluiaşi fapt au cunoscut

o perioadă de întrebuinţare îndelungată. Din această cauză departajările tipolo-

gice şi cronologice sînt dificil de reahzat.
Anumite distincţii se pot face doar în cazul descoperirii lor în tezaure de argint, putîndu-se observa câ verigile de mici dimensiuni se utilizau în special cu
fan~ri şi pandantive - cui (în perioada timpurie şi mijlocie a acestor tezaure),
iar verigile cu dimensiuni mari se purtau ca 6rătări, împreună cu colane, în special în perioada tîrzie. Însă şi în cazul tezaurelor daco-getice se observă adoptarea unor soluţii funcţionale originale, după cum denotă descoperirile de la
Clipiceşti, Tilişca şi poate Poiana - Gorj.
Cele spuse îndemnă ca la interpretarea funcţionalităţii acestui gen de obiecte să se ţină seama de contextul de descoperire şi de eventualele sugestii oferite
de descoperiri similare din alte locuri.
...
Referindu-mă din nou la veriga descoperită în cetatea dacică de la Costeşti,
trebuie subliniat faptul că diametrul piesei (deşi nu suficient de mare) ar putea
sugera utilizarea sa ca brăţară (purtată de un copil?). Avînd însă în vedere particufarităţile tehnice (diametrul mic obţinut în mod intenţionat prin dubla îndoire
circulară, deşi lungimea sîrmei de bronz permitea obţinerea unei ''brătări" cu dimensiuni mai mari; bucla executată pentru reducerea şi mai accentuată a diametrului piesei), pare mai probabilă utilizarea acestui obiect într-un. scop
utilitar.

AUREL RUSTOIU
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Tabelul combinatoric al verigilor cu capete petrecute şi înfăşurate din tezaurele de argint dacice.
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EIN RING MIT UBEREINANDERGELEGTEN UM DEN RING
GEWICKELTEN ENDEN, AUS DER DAKISCHEN BURG VON
COSTEŞTI (KREIS HUNEDOARA)
(zusammenfassung)

Das Studium prasentiert ein Bronze Ring mit iibereinandergelegten, um
den Ring gewickelten Enden, der in der dakiscnen Burg von Costeşti in 1942 gefunden wurde.
·
Um seine Funktionalitat festzustellen, hat man ahnliche Stiicke die aus dakischen Silberschatzfunden, Siedlungen, Burgen oder Graberfelder stammen,
sowie einige Funden des keltischen, germanischen oder romischen Raumes,
analysiert.
Der Ring von Costeşti wurde warscheinlich als Armring gebraucht.

POSIBILE FORTIFICAŢII DACICE DIN VAL DE PIATRĂ ŞI
P ĂMÎNT LA PUI ŞI FEDERI (JUDEŢUL HUNEDOARA)

După cum se ştie1, în ultimii ani, a fost descoperit la Ponor (fost Ponorâciu),
jud. Hunedoara, un grandios sistem de fortificapi dacice, format din valuri de
piatră şi pământ, structurat pe trei aliniamente succesive, utilizând în chip ingenios morfologia terenului.
Aceste fortificapi aveau menirea de a interzice accesul inamicului pe axa generală Pui - Ponor - Sarmizegetusa Regia. Studiul acestor amenajări defens1 ve
poate răspunde multor întrebări care privesc arta militară dacică. Axa generală
Pui - Ponor este formată din cel puţin trei drumuri, dintre care unul cfe culme
(plai), Pui - Măgura - Murgoi - Ponor, ni se pare a fi fost cel mai important
ş1, posibil, utilizat în antichitatea dacă. Un argument în acest sens îl constituie
existenţa la Pui, în locul numit "Grădişte", a unui castru roman de marş (inedit),
situat chiar pe emergenţa căii spre Grădiştea Muncelului. Drumul utilizat de localnicii din rederi, Murgoi şi numeroase cătune trece actualul pod peste râul
Strei şi taie oblic o prelungire spre sud a Măgurii. Prima linie de apărare o formează cursul mijlociu al Streiufui, orientat sud-est - nord-vest, iar la circa 120
metri de acesta se vede pe teren o amenajare antropică de forma unui val, orientat est-vest şi măsurâncf200 m, ridicat perpendicular pe calea de acces. Lăţimea
actuală măsoară 2,50 m, iar înălpmea păstrată este de 0~0--0,80 m. El uneşte două puncte greu accesibile mergând pe curba de nivel. În mai multe locuri este
rupt de torenţi şi nu poate fi pus în legătură cu micile împrejmuiri ale loturilor
agricole de altădată. Se pare, că există J.In singur şanţ în spatele valului de unde
s-a luat pământul necesar ridicării lui. In faţa valului nu se mai vede vreun şanţ
poate dm pricina pantei abrupte şi a scurgerii pămîntului de-a lungul vremii.
Mai sus, la o distantă de aproximativ 70 m, se poate vedea o altă amenajare asemănătoare. Valul, cu aceeaşi lăpme şi cu aceeaşi înălţime, urmăreşte curba de nivel, aducând în sprijinul apărării şi două promontorii pe care le fortifică. El
porneşte dintr-un punct stâncos, trece peste calea de acces şi se tennină, printr-o
curbă largă, la baza unei mici râpe. Măsoară circa 300 m lun~me şi este paralel
cu primul val. Demn de remarcat este că, urmare a alunecării pământului pe o
porţiune de 50 m, se observă structura nucleului (miezului), format din piatră
locală şi pământ. Ot priveşte modalitatea constructivă, mai precis, a excavării
pământului şi punerea în operă, se P,Oate observa în faţa valului un şanţ adânc şi
larg, iar în spatele valului altul mic. În dreapta şi în stânga drumului par să existe ş1 alte amenajări defensive ce abia urmează a fi cercetate.
După un traseu de circa 4 km drumul trece de pe versantul nord-vestic al
Măgurii (orientată sud-est - nord-vest) pe cel estic; el îşi schimbă direcţia spre
Murgoi, apoi Ponor. În punctul obligatoriu de trecere se ridică un val construit
numai din pământ, lung de 280 m. Dacă extremitatea nordică porneşte din umă
rul unei înălţimi, cealaltă se opreşte la marginea unei mici râpe şi tot aici din valul aflat pe creastă coboară alte două, care măsoară 70 şi 50 m lungime.
Inălţimea păstrată ·a valului este de circa 1 m, iar lăţimea de 2,50-3 m. Ruperea
valului de bază cu ajutorul utilajelor moderne, în vederea lărgirii drumului, a
1
H. Tatu, V. Moraru, Dispoziti1,u/ dacic de la Po11orâciu (ju,I. Hunedoara), SargrtiJJ, XVI-XVII, 1982-1983, p.
151-164.
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prilejuit constatarea că la edificarea sa nu a fost utilizată piatră, care, de altfel, nici
nu există în apropiere.
Nici unde nu s-au găsit urme de arsură pe traseul acestor fortificaţii. Lipsesc, de asemenea, materialele arheologice care ar fi permis datarea şi atribuirea
lor. Eventual, s-ar putea presupune existenţa unei palisade care nu putea lăsa
urme decât dacă ar fi fost incendiată.
Ce argumente se pot aduce în sprijinul ipotezei construirii acestor întărituri
de către daci? Principalele ar fi: modalitatea constructivă, ridicarea lor pe calea
de acces spre Ponor, unde se află un uriaş complex de acest fel, orientarea spre
vest a apărării, maniera dacică de a antropiza morfologia terenului. Se adaugă
constatarea că la Federi fortificaţia amintită este înzestrată, ca şi la Ponor, cu valuri perpendiculare, a căror menire nu putea fi alta decât aceea de a sparge frontul de atac al inamicului. La opinia noastră cu privire la rostul valurilor
perpendiculare şi al altor întocmiri defensive pe firul marelui val de la Ponor,
exprimată mai demult2, s-a raliat Ioan Glodariu, care spune: "Pe acest zid ... se află altele perpendiculare sau oblice şi mari bastioane menite să spargă frontul de
atac al formaţiilor inamice" 3• Fărîmij:area frontului de atac cu aJutorul "dinţilor
de pieptene" creează numeroase flancuri şi uşurează lupta apărării. Este de remarcat că, întocmai ca la Ponor, cele două valuri au fost ridicate vis-a-vis de un
teren în pantă lină, unde urcuşul era lesnicios şi efortul pentru a ajunge la creastă minim.
După cum am amintit, la cercetarea de suprafaţă nu am găsit materiale capabile să ofere informaţii suplimentare, dar ţinând seama de elementele pomenite, credem posibil ca toate aceste amenajări defensive să fie legate constructiv,
cronologic şi utilitar de existenţa complexului ponorean şi, implicit, de a capitalei dace. Fireşte, alcătuirile defensive de aici sunt mai simple decât acelea de la
Ponor şi poate misiunea lor era mai limitată (hărţuirea, ooosirea şi demoralizarea oştirii inamice). Se pare că fortificaţiile nu au fost locuite, iar sfârşitul conflictelor daco-romane le-a păstrat întregi. Nutrim convingerea că întreg1.1l lanţ de
fortificaţii cu val Pui - Ponor a fost ndicat înaintea conflictelor dintre Decebal şi
Traian. De altfel, posibilitatea ca ele să fie ridicate în anii 102-105 estE;~u de admis pentru că în primul război romanii atinseseră Streiul. Dacă amenajările genistice preexistau războiului din anul 101, rezultă că una dintre condiţiile păcii din anul
102 - demantelarea fortificaţiilor - nu a fost adusă la îndeplinire cu totul.
Dacă la Ponor în două din fortificaţiile închise (Dealul Robului şi Dealul
Troianului) se observă certe urme de activitate umană (mici blocuri de zgură de
fier şi numeroase picături sticloase), urmare a existenţei unor cuptoare ăe redus
minereul de fier, micile fortificaţii de la Pui - Federi nu conservă urmele unei
asemenea activităţi.
În general, se poate trece chiar la o clasificare a acestor fortificaţii cu val:
unele închise, celelalte deschise, la rândul lor simple ori cu "dinţi de pieptene".
Studiul acestor amenajări oferă măsura teribilei rezistenţe antiromane a dacilor.
O problemă delicată a mai tuturor fortificaţiilor dace o constituia accesul la
o sursă apropiată de apă. La Ponor, în ţinut carstic, sărac în apă, singura sursă
de suprafaţă, Valea Călienilor, a fost inclusă în interiorul fortificaţiei, iar la Federi
fortificaţia cu val se găseşte la circa 200 metri, respectiv 400 metri distanţă până la
două izvoare bogate, aflate pe versantele de est, respectiv de vest ale înălţimii.

I VIOREL MORAR~ -HRISTACHETATU
2

V. Moraru, Opinii referitoare la funcfionalitatfJJ complexului defensiv dacic de la Ponorâci (jud. Hunedoara), SargetiJJ, XV}II-XIX, 1984-1985,p.114-115.
I. Glodariu, Cariere şi exploatarea pietrei in Dacia preromanif, ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 101.
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POSSIBLE DACIAN FORTIFICATIONS FROM STONE AND
EART WALLS AT PUI AND FEDER! (HUNEDOARA DISTRICT)
(Abstract)

The authors refers to an important descovery, in mention places, three straight fortifications from stone and earth walls, built on axis from·Pui-Federi-Sarmizegetusa Regia .
. The articles about the same kind of fortifications, but more grandiose, were
already published by them (see bibliography and explanations în English and
German).
The aim of those defensive works was to protect the Capital of Dacien State,
Sarmizegetusa Regia, against a hostile attack from West.

FIBULE ROMANE DIN MUZEUL DE ISTORIE
A TRANSILVANIEI (II)

Studiul de fa~ continuă prezentarea fibulelor romane aflate în colecţ:ia muzeului clujean1 provenite din acfiizipi, cercetări mai vechi sau mai noi2. Lotul propus
spre d1scupe provine din următoarele localităp: Alba Iulia 11 exemplare (10 Partoş),
A.pahida 1, Caşolt 1, Cetea 1, Chinteni 2, Ouj-Napoca 2, Creaca 3, Feldioara (Alba)
l, "Hoghiz 1, Ilişua 8, Jibert 2, Micia 27, Moigrad 10, Necunoscut (probabil din Transilv:an1a) 16, Pianu de Jos 1, Sărăţeni 3, Sîngeorgiu (Harghita) 1, Soporu de CunJ>ie 3,
Şimleul Silvaniei 1, Tihău 1, Turda 6. Localităţile mai sus menţionate sînt foarte bine
cunoscute în literatura de specialitate privitoare la istoria Daciei romane.
Cele 102 fibule au fost confecponate din bronz (96), argint (2), fier (3), bronz
aurit (1).
Ca tipuri, fibulele romane sînt foarte variate, însaiindu-se cronologic între începutul secolului II e. n. şi începutul secolului N e.n. A vînd în vedere că la cele mai multe - 98% - nu se cunoaşte contextul arheologic, datarea s-a făcut pe baza analogiilor
din Dacia şi Imperiu. Prin prezentarea acestui lot, un număr de aproximativ 420 ae fibule3, respectiv 93%4 din colecţia muzeului au fost puse în circulape aj_utînd pe specialişti pentru studierea acestui gen de materiale la scara întregii provinai.

*

*
*

CATALOG5
1. Fibulă (pi. I, 1). Bronz, turnare. Fragmentară. L =5,5 cm, 1=2,1 cm. Corpul este
curbat, la mipoc se află o nodozitate. Resortul este format din 8 spire, coardă exterioară. Piciorul se termină într-un buton. Fibulă puternic profilată; analogii: Porolissurn6,
Augst7. Prima jum. a sec. II e.n. CaşoJt necropolă. MITr, nr.inv. v / 463. Inedită.
2. Fibulă (pi. 1/2). Bronz, turnare. Fragmentară. L =5,1 cm, 1 = 1,8 cm. Corpul este curbat avînd la mijloc o nodozitate. Resortul lipseşte. Piciorul se termină în buton. Fibulă puternic profilată; analo~i Porolissum8, Augst9. Prima jum. a
sec. II e.n. Turda MITr, nr. inv. II. 6698. Inedită.
3. Fibulă (pi. 1/3). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5,6 cm. Corpul curbat,
avînd o nervură mediană şi o nodozitate. Piciorul se termină în buton. Fibulă
puternic profilată; analogii: Porolissum10, , Augst11 • Prima jum. a sec. II e.n. Ilişua, castru(?), MITr, nr. mv. v. 6041. Inedită.

!I. H. Crişan, AdaMP,
III, 1977, p. 275---320, S. Cociş, ActaMN, XXII-XXIII, 19&5-1986, p. 527---,535.
pe
cale colegei Ana Maria Sz6k~ pentru ajutorul dat în depistarea materialului.
3

Mulţu~ şi

~ceastă

I. H. Cnşan, .,,,.c1t., p. 276, S. Coaş, op.ci!.; p. 527; Coaş-E. Nemeş, AdaMN, XX, 1983, p. 432-449, D. Protase, Un cimitir dade din eţJOOJ romanii la Soporu de Cîmpie, Bucureşti 1976, p. 58; N. Gudea, AdaMP, XIII, 1989, p. 594623; S. _fociş-R Ardevan-R.Pintea, AdaMP, XVI, 1992,pl. 1/11.
Au rămas inedite fibulele de la Sighişoara şi Micăsasa (cercetător I. Mitrofan).
5
Piesele vor fi prezentate dup;!I sistemul Corpus Signorum Imperii Romani.
6
N. Gudea, op.cit., pi. CLXXXIIl/2.
7 E. Riha, Die rlimischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst, Augst, 1979, pi. 9 /244.
8
N. Gudea, op.cit., pi. CLXXXIIl/12 .
9
Riha, op.cit, pi. 9 /256.
1
N. Gudea, op.cit., pi. CLXXXIII.
11
E. Riha, op.cit., pi. 11.

.f:
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4. Fibulă (pi. 1/4). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5 cm. Corpul curbat, avînd
incizii şi o triplă nodozitate. Piciorul se termină în buton. Fibulă puternic profilată;
aceleaşi analogii ca şi la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Ilişua, castru (?). MITr,
nr. inv. v/6043. Inedită.
5. Fibulă (pi. 1/5). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5 cm. Se păstrează o
parte din corp cu o nodozitate şi piciorul ce se termină cu un buton. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv. D. 782. Inedită.
6. Fibulă (pi. I/ 6). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,2 cm. Se păstrează o
parte din corp cu o nodozitate, piciorul ce se tennină cu un buton. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Tihău.
MITr, nr. inv.1. 3177. Inedita.
7. Fibulă (pi. 1/7). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,1 cm. Corpul are o nodozitate. Piciorul are o nervură mediană şi se termină în buton. Fibulă puternic
profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Turda, MlTr,
nr. inv. v/6031. Inedită.
8. Fibulă (pi. 1/8). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,3 cm, l = 1,5 cm. Corpul este puţin curbat avînd o nodozitate. Resortul avea 8 spire. Piciorul are o
nervură mediană şi se termină în buton. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Necunoscut. MITr, f.n. Inedită.
9. Fibulă (pi. 11/9). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,8 cm. Corpul piesei
este puternic curbat fiind străbătut de o nervură mediană ce continuă ş1 pe picior
are o nodozitate. Piciorul se termină cu un buton. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv II.
8804. Ineaită.
10. Fibulă (pi. 11/10). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,4 cm, l = 1,5 cm.
Corpul piesei este curbat avînd la cap două incizii şi o nodozitate triplă. Piciorul
se termmă în buton. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3.
Prima jum. a sec. II e.n. Ilişua. MITr, nr. inv. v /6042. Inedită.
11. Fibulă (pi. 11/11). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,7 cm, l = 1,5 cm.
Corpul este curoat la mijloc o nodozitate. Piciorul lipseşte. Fibulă puternic profilată; analogii aceleaşi ca la piesa nr 3. Prima jum. a sec. II e.n. Porolissum, MITr,
f.n. Inedita.
12. Fibulă (pi. 11/12). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,8 cm, l = 1,3 cm.
Corpul piesei puternic curbat cu o nodozitate. Piciorul lipseşte. Fibulă puternic
profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Necunoscut.
MITr, nr. inv. v/1207. Inedită.
13. Fibulă (pi. 11/13). Bronz, turnare. Fragrrientară. L = 3 cm, l = 1,4 cm. Corpul piesei lăţit la cap se îngustează spre picior. Fibulă puternic profilată; aceleaşi
anafogii ca la fiesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Smgeorgiu (jud. Harghita).
MITr, nr. inv. I . 5933. Inedită.
14. Fibulă (pi. 11/14). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,7 cm, l = 1,5 cm.
Corpul piesei este curbat avînd o nodozitate pe cap. Piciorul se termină cu un
buton. Portagrafa are un orificiu. Fibula puternic profilată; aceleaşi analogii ca şi
la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. llişua. MITr, nr. inv. I. 8809. Inedită.
15. Fibulă (pi. If/15). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,7 cm. Corpul piesei
este traversat de o nervură mediană şi la mijloc de o nodozitate. Piciorul se termină cu un buton. Fibula puternic profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3.
prima jum. a sec. II e.n. Ilişua. MITr, nr. inv. v /6005. Inedită.
16. Fibulă (pi. 11/16). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,3 cm. Se păstrează
o nodozitate şi piciorul se termină într-un buton. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii ca şi la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Porolissum. MITr, nr. inv.
5526. Ineaită.
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17. Fibulă (pl. 11/17). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,4 cm, 1 = 1,4 cm.
Corpul puternic curbat cu o nodozitate accentuată. Fibulă puternic profilată;
aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Creaca. MITr, nr. inv.
v /6037. Inedită.
18. Fibulă (pl. 11/18). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,5 cm. Piesa are o
nodozitate pe corp. Fibula puternic profilată; aceleaşi analog!i ca la piesa nr. 3.
Prima jum. a sec. II e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv. D. 791. Inedită.
19. Fibulă (pl. 11/19). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,9 cm. Piesa are corpul lăţit spre cap avînd şi o nodozitate. Fibulă în formă de ancoră (varianta timpurie). Prima jum. a sec. II e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv. IV. 4559. Inedită.
20. Fibulă (pl. 11/20). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5,5, 1 = 3,5. Corpul
piesei lăţit spre ca{> are o nodozitate. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii
ca la piesa nr. 3. pnma jum. a sec. II e.n. Veţel. MITr, nr. inv. v /6028. Inedită.
21. Fibulă (pl. III/21). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,7, 1 = 0,8 cm. Corpul piesei prezintă două nodozităţi. Fibulă puternic profilată, varianta cu două
nodozităţi; analogii: Augst 12• Prima jum. a sec. II e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv.
v /6016. Inedită.
22. Fibulă (pl. III/22). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4 cm. Corpul piesei
prezintă două nodozităţi. Fibulă puternic profilată variantă cu două nodozităţi,
aceleaşi analo~i ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Veţel. MITr, nr. inv.
v /8170. Inedită.
23. Fibulă (pi. III/23). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,2 cm, 1 = 1,6 cm.
Corpul piesei prezintă două nodozităţi, arcul este compus din 6 spirale. Fibulă
puternic profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 21. Pnma jum. a sec. II e.n. Alba Iulia (Partoş). MITr, nr. inv. v/6013. Inedită.
24. Fibulă (pl. III/24). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 1,6 cm, 1 = 1,7 cm.
Corpul păstrat parţial, resortul este format din 8 spire. Fibulă puternic profilată;
aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n.; Veţel. MITr, nr. inv.
v I 6028. Inedită.
25. Fibulă (pl. III/25). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 1,8 cm, 1 = 2,2 cm. Se
păstrează resortul din 8 spire şi o parte din corp. Fibulă cu genunchi; nu se poate
determina varianta. A doua jum. a sec. II - mceputul sec. III e.n. Porolissum.
MITr, nr. inv. IN. 2653. Inedită.
26. Fibulă (pl. III/26). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,3 cm, 1 = 2 cm.
Corpul păstrează o nodozitate. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii ca la
piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Sărăţeni. MITr, nr. inv. v /6045. Inedită.
27. Fibulă (pl. III/27). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 1,8 cm, 1 = 1,8. Capul îndoit avînd două nodoziţăţi, sistemul de închidere prin balama. Fibulă Aucissa tîrzie; analogii: Gallia 13 • Inceputul sec. II e.n. Turda. MITr, nr. inv. II 6702.
Inedită.

28. Fibulă (pi. IIl/28). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4 cm. Se păstrează o
parte din corp şi o nodozitate aplatizată. Fibulă puternic erofilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Pianu de Jos (jud. Hunedoara).
MITr, nr. inv. 5941. Inedită.
29. Fibulă (pi. III/29). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,4 cm, l = 1,8 cm. Se
păstrează arcul din 8 spirale şi o parte din corp. Fibulă puternic profilată; aceleaşi
analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Porolissum. MITr, f.n. Inedită.
30. Fibulă (pl. IIl/30). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,7 cm_., 1 = 1,6 cm.
Se păstrează o parte din corp. Fibulă puternic profilată; aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Creaca. MITr, nr. inv. v /6037. Inedita.
1
;

1

Ibidem, pi. 10, nr. 264---265.
M. Feugere, Les fibules e11 Gaule meridionale, Paris, 1985, pi. 143/1780.
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Pl. lll. - Fibule puternic profilate (nr. 21-30); fibule Aucissa (nr. 31-32); fibulă cu balama (nr. 33);
fibule cu genunchi (nr. 34-35).
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31. Fibulă (pi. III/31). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5,5 cm. Corpul în
formă de bandă este puternic curbat. La cap se află un ornament realizat din trei
cerculeţe incizate. Porta~afa este scurtă. Sistemul de închidere frin balama. Fi-

bulă de tip Aucissa; analogii: Răcari 1 4, Gallia15 Începutul sec. I e.n. Alba Iulia
(Partoş). MITr, nr. inv. v/6014. Inedită.
32. Fibulă (pi. III/32). Bronz, turnare. Fra~entară.

L = 1,4 cm. Se păstrează
o parte din corp. Fibulă tip Aucissa. Începutul sec. II e.n. Cetea. MITr, nr. inv.
v /6000. Inedită.
33. Fibulă (pi. III/33). Bronz, turnare. Bună. L = 3,3 cm, I = 0,9 cm. Coq)UI
puternic curbat, sistemul de închidere prin balama, pe corp două crestături. Fibula puternic profilată, variantă cu balama; analogii: Singidunum16, Slimnic17•
Sec. II e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv. IV. 4559 Inedită.
34. Fibulă (pi. IIl/34). Bronz, turnare. Frasmentară. L = 3 cm, 1 = 1,7 cm.
Corpul îndoit, capul sernirotund, arcul din 8 spire.18 Fibulă cu genunchi,
varianta
cu capul în formă de evantai; analogii: Lauriacum , Porolissum19 • A doua jum. a
sec. II-prima jum. a sec III. e.n. Albalulia. MITr, nr. inv. v /6010. Inedită.
35. Fibulă (pi. IIl/35). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,4 cm, I = 1,5 cm.
Aceeaşi descriere, tipologie şi datare ca la piesa nr. 34. Alba Iulia (Partos). MITr,
nr. inv. v /1893. Inedită.
·
36. Fibulă (pi. IV /36). Bronz, turnare. În curs de prelucrare. L = 5,8 cm. I = 1,4
cm. Piesa are capul puternic curbat, portagrafa scurtă şi înaltă. Pe corp se mai păst
rează urmele de la turnare. Fibulă cu genunchi, varianta cu capul senucircular. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 34. Ilişua. MITr, nr. inv. v /411048. Inedită.
37. Fi6ulă (pi. IV /37). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4 cm, l = 1,4 cm. Piesa are 4 spire la cal? şi o nodozitate la mijlocul corpului. Fibulă puternic profilată. Aceleaşi analogii ca la piesa nr. 3. Prima jum. a sec. II e.n. Cluj-Napoca, Piaţa
Muzeului (cercetari 1990, într-un strat datat cu monetă de la Antorunus Pius 0•
MITr, f .n: Inedită.
38. Fibulă (pi. IV /38). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4 cm, I = 1 cm. Corpul este curbat iar capul este semirotund. Piciorul se termină într-un buton. Fibulă cu genunchi, varianta cu capul semirotund. Aceeaşi datare şi analogii ca la
piesa nr. 34. Veţel. MITr, nr. inv. v /6027. Inedită.
39. Fibulă (pi. IV /39). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,7 cm, I= 0,9 cm.
Corpul curbat, capul lăţit în formă de evantai, Portagrafa este scurtă. Piciorul se
termină într-un buton. Fibulă cu genunchi, vananta cu capul liber. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 34. Porolissum. MITr, nr. inv. v/6055. Inedită.
40. Fibulă (pi. IV /40). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3 cm, I = 1,4 cm.
Corpul curbat, capul lăţit în formă de evantai, portagrafa scurtă. Fibulă cu genunchi, varianta cu capul liber. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 34. Porolissum. MITr, nr. inv. v/6039. Inedită.
41. Fibulă (pi. IV /41). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,6 cm, I= 1,6 cm.
Capul curbat, corpul este alcătuit dintr-o rolă în care se află arcul. Piciorul scurt
se termină într-un buton. Fibulă cu genunchi, varianta cu capul în cutie; analogii: Lauriacum21 , Alba Iulia22 A doua jum. a sec. II - prima jum. a sec. III e.n.
Veţel. MITr, nr. inv. v /5828. Inedită.
14
·
D. Popescu,
15

Dacia IX-X. 1941-1944, p. 489, pi. 3/21.
M. Feugere, op.rit. p. 183, nr. 22 a.
D. Bojovic, Rimske fibule Singdunuma, Belgrad, 1983, pL XVII, 153, 154
17
1. Glodariu, Aşezări dadce şi daoo-romane la Slimnic, Bucureşti, 1981, p. 123, fig. 31/18.
:: W. Jobst, Dit riimischen Fibel11 aus l.auriacum, Llnz, 1975, pi. XX/145
N. Gudea-V. Ludicei, AdaMP, III, 1977, p. 361, pi. X. 104-113.
~O Piesa ne-a fost cedată spre publicare de colegul Mihai Wittenberger, căruia îi muliumim şi pe această cale.
~ W. Jobst, op.rit., pi. 18/124.
2 I. H. Crişan, AdaMP, III, 1977, p. 288, pi. VII/2.
16
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42. Fibulă (pi. IV/ 42). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,8 cm, I = 1 cm.
Corpul curbat ş1 faţetat, piciorul se termină în buton, portagrafa scurtă. Fibulă
cu genunchi, varianta cu capul în cutie. Aceeaşi datare şi analogii ca la piesa nr
41. Veţel. MITr, nr. inv. v/6028. Inedită.
43. Fibulă (pi. IV/ 43). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 1,2 cm, I = 2 cm. Se
păstJ:eaz~ piciorul şi portagrafa înaltă. Fib'!,lă cu genunchi(?). A doua jum. a sec.
11-pnma 1um. a sec. III e.n. Veţel. MITr, nr. mv. I. 8172. Inedită.
44. Fibulă (pi. IV/ 44). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,7 cm, I = 1 cm.
Corpul curbat, capul în formă de cheie, piciorul se termină în buton. Portagrafa
în formă de cîrli~. Fibulă cu şenunchi, varianta cu capul în formă de cheie; analogii: Lauriacum 3• Sf. sec 11-mceputul sec. III e.n. Veţel. MITr, nr. inv. I. 8174.
Inedită.

45. Fibulă (pi. IV /45). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2 cm, I= 1,1 cm. Capul în forma de cheie, sistemul de închidere prin balama. Fibulă cu genunchi,
varianta cu capul în formă de cheie; aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 44.
Veţel. MITr, nr. inv. 5640. Inedită.
46. Fibulă (pi. IV/ 46). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,8 cm, I = 2 cm.
Corpul curbat avînd 4 rînduri de incizii, resortul în cutie. Fibulă cu genunchi,
varianta cu capul în forma de cheie. În bibliografia care ne-a fost accesibilă nu
am găsit analogii apropiate. Sf. sec. II-începutul sec. III e.n. Necunoscut. MITr,
nr. inv. IV. 4395. Inedită.
47. Fibulă (pi. IV /47). Bronz, turnare. Bună. L = 5,3 cm, I= 3,6 cm. Corpul
puternic curbat cu 2 nervuri, iar capul este în forma unei bare avînd şi un buton.
Piciorul se termină în buton. Portagrafa în formă de cîrlig. Sistemul de închidere
prin balama. Fibulă cu genunchi, varianta cu buton la cap; analogii Singidunum24, Alba lulia25 • Sf. sec. II-începutul sec. III e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv. IV.
4549. Inedită.
48. Fibulă (pi. V /48). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,1 cm, I= 1 cm. Corpul piesei este drept avînd 3 incizii spre picior. Fibulă cu genunchi, varianta cu
corpul drept; analogii: Lauriacum26, Porofissum27• Sf. sec. If-începutul sec. III e.n.
Soporu de Cîmpie, necropolă. MITr, nr. inv. f.n. Inedită.
49. Fibulă (pi. V/ 49). Bronz, turnare. FraS!f\entară. L = 3,1 cm, I = 0,5 cm.
Corpul piesei este drept avînd ornamente atît la cap cit şi la picior. Portagrafa
scurtă ş1 înaltă. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 48. Şimleu) Silvaniei.
MITr, nr. inv. v /6029. Inedită.
50. Fibulă (pi. V /50). Argint, turnare. Fragmentară. L = 3 cm, I = 0,4 cm.
CoTul curbat este ornamentat cu incizii liniare. Portagrafa scurtă. Piesa reprezintă o formă hibridă a fibulelor cu genunchi. Sf. sec. II-începutul sec. III e.n.
Hoghiz: MITr, nr. inv. v/6034. Inedită.
51. Fibulă (pi. V /51). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,6 cm, I =1 cm. Corpul piesei plat sub forma unui dreptunghi avînd două incizii perpendiculare la
mijloc. Pic10rul retezat, portagrafa îngustă şi înaltă; tip de fibulă necunoscut în
lumea romană. Fără analogii apropiate. Sec. II-III e.n. Creaca. MITr, nr. inv.
v /6036. Inedită.
52. Fibulă (pi. V /52). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,4 cm, I = 0,3 cm.
Corpul piesei îndoit. La cap o nodozitate, piciorul lăţit, portagrafa scundă
şi lată.
Piesa este catalogată de unii cercetători în seria tipurilor sarmatice28, de alţii în

~!

W. Jobst, op.cil., pi. XVII/119.
D. Bojovic, op.cit., pi. XXVI, 249.
I. H. Crişan, op.cit., p. 288, pi. VIl/10.
~~ W. Jobst, op.cit., pi 16/11 ..
N. Gudea-V. Lucacel, op.cit., pi. Xl/128.
28
W. Jobst, op.cit., pi. 26/193.
25

278

NOTE SI

DISCUŢII

48

53

PI. V. - Fibule cu genunchi (nr. 48---50); nedeterminabilă(nr. 51); fibulă în formă de T (nr. 52); fibule în form!l de
trompetă (nr. 53--54); fibulă în formă de ancoră (nr. 55); fibulă în formă de omega (nr. 56); fibulă plată (nr. 57).
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seria fibulelor arbaletă29, sau în seria fibulelor în forma de 1'3°. Analogii: Britannia31, Porolissum32 . Prima jum. a sec, III e.n. Veţel. MITr, nr. inv. v /6025. Inedită.
53. Fibulă (pi. V /53). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,8 cm, l = 1,6 cm.
Capul piesei este decorat cu perle mici. Pe corp se află de asemenea mici perle.
33
Fibulă cu capul în formă de trom~tă; analogii: Lauriacum . A doua jum. a sec.
II e.n. Porolissum. MITr, f.n. Inedită.
54. Fibulă (pi. V /54). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,6 cm, l = 1,7 cm.
Corpul are o noaozitate prin răsucirea unei sîrme argintate, piciorul are 2 incizii
în forma literei V şi se termină în buton. Fibulă cu capul în formă de trompetă.
Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 53. Porolissum. MITr, nr. inv. I. 2224.
Inedită.

55. Fibulă (pi. V/55). Argint turnare. Fragmentară. L = 3,7 cm, l = 2,4 cm.
Capul piesei are un ornament realizat din mici perle, unul din braţe lipseşte. Pe
corp o nodozitate. Fibulă cu capul în formă de ancoră; analogii: Sing1dunum34,
Turda35 Sf. sec. II-începutul sec. III e.n. Alba Iulia. MITr, nr. inv. v /95f6. Inedită.
56. Fibulă (pi. V/56). Bronz, turnare. Fragmentară. D = 4,5 cm. Piesa de forma
rotundă are capete îndoite şi âte o nodozitate la capete. Fibulă în fomlă de omega;
analogii: Bern-En6e36, Turda37. A doua jum. a sec. II-prima jum. a sec. III e.n. Soporu
de Crmpie, morrrunt 181. MITr, nr. inv. IN.23391, D. "Frotase, Un cimitir dacic din epoca romană la Sopont de Cîmf.ie, Bucureşti, 1976, p. 42, pi. X:XXV /5.
57. Fibulă (pi. V/57. Bronz, turnare. Fragmentară. D = 2,7 cm. Corpul piesei este plat fiind traforat în forma unei cruci, J?Ortagrafa scurtă. Fibulă plată, varianta cu corpul traforat; analogii: Lauriacum 8, Gilău 39 . Sf. sec. II-prima jum. a
sec. III e.n. Soporu de Crmpie. MITr, nr. inv. IN.13563.
58. Fibulă (pi. Vl/58). Bronz turnare. Fragmentară. D = 3 cm. Corpul avea forma circularăm interior bombat, iar în extenor în trepte demarcate 40de cercuri
incizate umplute cu email. Fibul~ în formă de disc; analogii: Alesia , Porolissum41. Sec. II e.n. Veţel, MITr, nr. inv. 4862. Inedită.
59. Fibulă (pi. Vl/59). Bronz, turnare. D = 3,2 cm. Corpul piesei este în forma unui disc avmd două protuberanţe şi un buton central. Fibulă plată în formă
de disc; analogii: Augst42, Vetel 43 . A doua jum. a sec. II e.n. Vetel. MITr, nr. inv.
3289. Inedită.
60. Fibulă (pi. VI/6O). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 9 cm. Corpul piesei
în formă de bandă, portagrafa scurtă. Fibula este probabil de tipul arbaletă. O
variantă dunăreană aşa cum remarca D. Bojpvic44, dar nu poate fi exclusă nici o
variantă autohtonă45; analogii: Singidunum , Ulpia Traiana47 . Prima juma sec.
III e.n. Porolissum. MITr, nr. inv. I. 6367. Inedită.
'

i~l-N.K.Gudea-V.
Haalebos, Fibule uit ~aurik, 1968 p. 99, fig. 49/176.
Ludlcel,op.nl., pi. IV /34-35.

31 R. Hattatt, Iro11 Ageand Roman Brooches, Oxbow Books, 1985,p. 127, pi. 54/493.
32 Vezi
nota 30 ..
33 W. Jobst,
pi. 8/54-56.
34 D. Bojovic,op.c,t.,
pi. XXVII, 146.
35 I. H. Crişan,op.cit.,
op.cit., pi. IIl/1.
36 E. Etlli_nger, Die rlimischen Fibeln in der Sdtweiz, B_em, 1976, p. 132, pi. XV /12.
37 A. Oltmaş-M. Bărbulescu, ActaMN, XVI, 1979, fig. 13/10-11
38
jobst, op.cit., p. 117, pi. 47 /326.
39 W.
Informaţie amabilă D. )sac.
40 L Lerat, Les fibules D'Alesia dans Ies Musees d' Alise-Sainte-Reine, Pro Alesia, VII, 1979, pi. XXX, 316.

4~ N. Gudea-V. Luc.ăcel, op.cit., nr. 333.
4
E. Riha, op. cit., pi. 61/1621.
~3 I. H. Crişan, op.rit., pi V/2.

D. Bojovic, op.cit., p. 17, pi. 18/163.
5
: D. Alicu-5. Cociş, Ap11l11m, XXV, 1989, p. 227, IV /3S-39.
6
Vezi nota 44.
47 Vezi nota 45.
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Fibulă

tip arbaletă (nr. 64); fibule, cu piciorul întors pe dedesubt (nr. 65---67).
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61. Fibulă (pi. Vl/61). Fier, ciocănire, laminare. Fragmentară. L = 6,7 cm. Fitip arbaletă. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 60. Feldioara. MITr,
nr. inv. 1.9242. Inedită.
62. Fibulă (pi. Vl/62). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,9 cm. Corpul piesei puternic curbat, piciorul lăţit şi ascuţit, portagrafa scurtă şi retezată. Fi6ulă
hibridă între tipul sarmatic şi fibulele în formă de T. Fără analogţi apropiate. A
doua jum. a sec. II-prima jum. a sec. III e.n. Ilişua. MITr, nr. inv. v/6004. Inedită.
63. Fibulă (pi. Vl/63). Fier, ciocănire, laminare. Fragmentară. L = 5,4 cm.
Coi:pul piesei curbat, portagrafa scurtă şi lată. Fibulă tip arbaletă. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 60. Necunoscut. MITr, nr. inv. D. 3160. Inedită.
64. Fibulă (pi. VII/64). Fier, ciocănire, laminare. Fragmentară. L = 6,2 cm.
Corpul piesei curbat cu o nervură mediană, din resort se pâstrează 4 spire, piciorul fat ş1 scurt. Fibulă în formă de arbaletă. Aceeaşi analogie şi datare ca la piesa
nr. 60. Chinteni48, villa rustica. MITr, f.n. Inedită.
65. Fibulă (pi. VII/65). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 7 cm. Corpul fibulei este în formă de bandă, piciorul este întors pe dedesupt, portagrafa este tubulară. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Analogii: Singindum49, Ilişua5°. Sf.
sec. II-prima jum. a sec. III e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv. D.776. Inedită.
66. Fibulă (pi. VIl/66). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 9,1 cm. Piesa executată dintr-o singură bucată avea un resort„ corpul semirotund era ornamentat cu
proeminenţe circulare, portagrafa scurtă. In provinciile Imperiului nu avem analogii pentru asemenea tip de fibulă. Ea nu poate fi încadrată în formele de fibule
romane clasice, provine probabil de la nord de Imperiu (fibulă nord-europeană).
Sec. II-III e.n. Alba Iulia (Partoş), MITr, nr. inv. 1.145. Inedită.
67. Fibulă (pi. VII/67). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 7,4 cm. Capul fibulei lăţit în forma literei T, sistemul de închidere prin balama. Corpul piesei lăţit
de forma unui trapez ce se în~stează spre picior. Ornamentaţia este realizată
prin incizii paralele precum ş1 o bandă m zig-zag. Fibulă cu piciorul întors ~e
âedesubt, varianta cu capul în forma literei T; analogii: Singindum51 , Turda. 2•
Prima jum. a sec. III e.n. Necunoscut. MITr, nr. inv. IV)l552. Inedită.
68. Fibulă (pi. VIII/68). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,2 cm. Corpul piesei este îndoit puternic, se mai păstrează două spire rezultate din răsucirea piciorului. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Aceeaşi analogie şi datare ca la
piesa nr. 65. Necunoscut. MITr, nr. inv. D.780. Inedită.
· 69. Fibulă (pi. VIII/69). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,5 cm. Corpul piesei
este curbat avînâ o nervură mediană. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Aceeaşi
analogie şi datare ca la piesa nr. 69. Alba Iulia (Partoş). MITr, nr. inv. 5157. Inedită.
70. Fibulă (pi. VIIl/70). Bronz, turnare. Fraşmentară. L = 5,7 cm. Corpul piesei dreptunghmlar în secţiune este răsucit, avmd piciorul întors pe dedesubt.
Fibulă cu pic10rul întors pe dedesubt. Aceleaşi anafogii şi datare ca la piesa nr.
65. Veţel. MITr, nr. inv. 5643. Inedită.
71. Fibulă (pi. VIIl/71). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,8 cm. Corpul piesei
puternic curbat, avînd la bază şi trei spire. Fibulă cu piciorul întors pe âedesubt.
Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 65. Jibert. MITr, nr. inv. v /28725. Inedită.
72. Fibulă (pi. VIII/72). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5,5 cm. Corpul piesei în formă de bandă cu trei spire la baza lui. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 65. Ilişua. MITr, nr. inv. v/6003.
bulă

Inedită.
48

Cociş.
!~ Cercetări
D. Bojovic, op.cit., pi XXXII/310.
K. Hore<:lt, Apulum XVI, 1978, p. 221, fig. 7/2-4.
inedite D. Alicu, 5.

51 D. Bojovic, op.cit., pi. XXXll/312.
52
M. Bărbulescu, Potai.ssa, II, 1980, fig. 2/3,4.
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PI. V III. - Fibule cu piciorul întors pe dedesubt (nr. 68--73) .
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73. Fibulă (pi. VIII/73). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5,7 cm. Corpul piesei
turnat este în forma de banda avînd incizii perpendiculare PE; cap. Piciorul repliat.
Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Aceleaşi analogii ş1 datare ca la piesa nr.
65. Necunoscut. MITr, nr. inv. D.778. Inedită.
74. Fibulă (pi. IX/74). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5 cm. Se păstrează
capul cu o nervură mediană. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 65. Chinteni53, villa rustica. MITr, f.n. Inedită.
75. Fibulă (pi. IX/75). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4 cm. Se păstrează
corpul cu o nervură mediană. Fibula cu piciorul întors pe dedesubt. Aceleaşi
analogii şi datare ca la piesa nr. 65. Sărăţeru. MITr, nr. inv. v / 6044. Inedită.
76. Fibulă (pi. IX/76). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4,5 cm. Se păstrează
corpul cu o nervură mediană, piciorul întors pe dedesubt, portagrafă ce setermină cu 2 spire. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Aceleaşi analogii şi datare
ca la piesa nr. 65. Veţel. MITr, nr. inv. 5641. Inedită.
77. Fibulă (pi. IX/77): Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3 cm. Se păstrează
doar corpul piesei. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 65. Veţel. MITr, nr. inv. 1.8175. Inedită.
78. Fibulă (pi. IX/78). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,8 cm. Se păstrează
corpul cu trei nervuri longitudinale. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Aceleaşi analogii şi datare ca fa piesa nr. 65. Vetel. MITr, nr. inv. 1.8176. Inedită.
79. Fibulă (pi. IX/79). Ifronz, turnare. Fragmentară. L = 4,5 cm. Pe marginea
corpului se află 2 rînduri de incizii, piciorul repliat. Fibulă cu piciorul întors pe
dedesubt. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 65. Necunoscut. MITr. nr.
inv. 11.4396. Inedită.
80. Fibulă (pi. IX/80). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4 cm. Se păstrează
corpul. Fibulă cu f>iciorul întors pe dedesubt. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 65. Veţel. MITr, nr. inv. v/6020. Inedită.
81. Fibulă (pi. IX/81). Bronz, turnare. FraS1!lentară. L = 4,5 cm. Fibula are
capul în forma de trapez îngustîndu-se spre picior. Fibulă cu piciorul întors pe
dedesubt, varianta cu braţe. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 67. Vetel.
MITr, nr. inv. v /6022. Inedită.
82. Fibulă (pi. IX/82). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,2 cm, l = 1,9 cm.
Capul piesei are 2 brate, corpul îndoit. Fibulă m formă de T, nu se poate determina varianta. Sf. sec. II-prima jum. a sec. III e.n. Vetel. MITr, nr. inv.1.8173. Inedită.

=

=

83. Fibulă (pi. IX/83). Bronz, turnare. Fragmentară. L 2,2 c:rr., I 1,5 cm. Se
păstrează capuf care are două braţe, iar pe corp două rînduri de incizii longitudinale. Fibulă în formă de T, nu se poate determina varianta. Aceeaşi datare ca
la piesa nr. 82. Veţel. MITr, nr. inv. v /6024. Inedită.
84. Fibulă (pi. IX/84). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,5 cm, l = 2 cm. Capul piesei are două braţe şi o protuberanţă. Fibulă în forma de T, varianta nu se
poate determina. Aceeaşi datare ca la piesa nr. 82. ţ,'eţel. MITr, nr. inv. 5864. Inedită.

85. Fibulă (pi. IX/85). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,2 cm, l = 1,9 cm.
Capul piesei are două braţe şi un buton central. Fibulă în forma de T, varianta
nu se poate determina. Aceeaşi datare ca la piesa nr. 82. Sărăţeni. MITr, nr. inv.
v /6045. Inedită.
86. Fibulă (pi. X/86). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,4 cm, l = 1,8 cm.
\apui piese~ are două brate_. Co~pul păstrat are o nervură. Fibulă ~u genunchi
(.). A doua ium. a sec. 11-pnma JUm. a sec. III e.n. Vetel. MITr, nr. mv. v/5108.
Inedită ..
53

Cercetâri inedite D. Alicu, 5. Cociş.
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cu genunchi(?) (nr. 86); fibule nedeterminabile (nr. 87-94).
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87. Fibulă (pi. X/87). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,2 cm, Corpul piesei
foarte subţiat, se păstrează puţin din picior. Nu se poate determina tipul. Sec.
II-III e.n. Alba-Iulia (Partoş). MITr, nr. inv. 5160. Ineâită.
88. Fibulă (pi. X/88). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2 cm. Pe cap şi pe picior mai multe nodozităţi. Nu se poate determina tipul. Sec. II-III e.n. Turda.
MITr, nr. inv. 6033. Inedită.
·
89. Fibulă (pi. X/89). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3 cm. Pe cap şi pe picior sînt realizate mai multe nodozităţi. Nu se poate determina tipul. Sec. Il-111
e.n. Turda. MITr, nr. inv. v /6032. Inedită.
90. Fibulă (pi. X/90). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 1,7 cm. Se păstrează
piciorul şi portagrafa. Fibulă puternic profilată(?). Sec. II e.n. (?). Veţel.~ITr, nr.
mv. 5637. fnedită.
91. Arc de fibulă (pi. X/91). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 2,2 cm. Se
păstrează resortul din 12 spire. Nu se poate determina tipul. Sec. II-III e.n. Porolissum. MITr, nr. inv. v/6055. Inedită.
92. Arc de fibulă (pi. X/92). Bronz, turnare. Fragmentară. l = 6 cm. Se păst
rează resortul format din şapte spire. Nu se poate determina tipul. Sec. IT-III
e.n. Apahida. MITr, nr. inv. v/6052. Inedită.
93. Arc şi ac de fibulă (pi. X/93). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5 cm, l =
1,5 cm. Se păstrează arcul din cinci spire şi acul. Nu se poate determina tipul.
Sec. II-III e.n. Veţel. MITr, nr. inv. v/o019. Inedită.
94. Arc de fibulă (pi. X/94). Bronz, turnare. L = 1,8 cm, l = 3,1 cm. Se păstre
ază arcul din 14 spire şi o parte din ac. Nu se poate determina tipul. Sec. II-III
e.n. Alba-Iulia (Partoş). MITr, nr. inv. v / 6011. fnedită.
95. Fibulă (pi. Xl/95). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 5,5 cm, l = 1,7 cm.
Capul are două braţe avind un buton central. Pe corp se află o nervură mediană,
spre bază două nervuri unghiulare. Portagrafa este tubulară. Sistemul de închidere prin balama. Fibula în forma de T, varianta cu capul terminat în buton;
analogii: Pannonia54, Turda55 • Prima jum. a sec. III e.n. Veţel. MITr, nr. inv.
v /602~. Inedită.
96. Fibulă (pi. Xl/96). Bronz, turnare. Bună. L = 4 cm, l = 1,4 cm. Aceeaşi descriere, tip, datare ca la piesa nr. 95. Necunoscut. MITr, nr. inv. IV. 4555. Inedită.
97. Fibulă (pi. XI/97). Bronz, turnare. L = 3,5 cm, l = 1,4 cm. Aceeaşi descriere, tip, analogie, datare ca la piesa nr. 95. Alba Iulia (Partoş). MITr, nr. inv.
v /6015. Inedită.
98. Fibulă (pi. Xl/98). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 4 cm. Din capul piesei se păstrează partea superioară ce se termină cu două protuberanţe. Fibulă în
formă de T, varianta cu protuberanţe pe corp (?); analogii: Singidunum56, Gherla57. Prima jum. a sec. III e.n. Cluj-Napoca. MITr, nr. inv. 6051. Inedită.
99. Fibulă (pi. Xl/99). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 3,5 cm. La baza corpului o nodozitate. Fibulă în formă de T, varianta cu nodozitate (?). Aceleaşi
analogii şi datare ca la piesa nr. 98. Veţel. MITr, nr. inv. 5045. Inedită.
100. Fibulă (pi. Xl/100). Bronz, turnare. Fra~entară. L = 4,7 cm. Pe corp piesa are o nervură iar Ia baza lui o nodozitate, piciorul faţetat, portagrafa tu6ulară. Fibulă în forma de T, varianta cu o nodozitate (?). Aceleaşi analogii şi datare
ca Ia piesa nr. 97. Jibert. MITr, nr. inv. I. 9158. Inedită.
.
101. Fibulă (pi. Xl/101). Bronz, turnare. Fragmentară. L = 6 cm, I = 2 cm.
Corpul curbat, faţetat, braţele tubulare se terminau probabil în cîte un buton. La
cap se află un buton. Piciorul dreptunghiular, portagrafa tubulară. Fibulă cu ca;: E. Patek, DissPann,

5

a:

19, 1942, pi. XXIV /7.

op.cit., pi. VIIl/8.
ţ D. Bojovic, op.cit., pi. VIIl/8.
S. Cociş, R. Ardevan, R Pintea, ActaMP, XVI, 1992, pi. V/66.

5

I.H.Crişan,
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pete de ceapă. Analogii: Augst58, Turnu Severin59 • Piesa poate fi datată la sf. sec.
III încep. sec. IV e.n., Turda. MITr, nr. inv. 11.6699. Inedită.
102. Fibulă (pi. Xl/102). Bronz, aurire, turnare. Fragmentară. L = 7,5 cm, I =
1,2 cm. Corpul piesei este semirotund în secţiune, bra~ele rupte, piciorul faţetat
şi ornamentat. Fibulă în formă de T, varianta premergătoare fibulelor cu capete
de ceapă. Aceleaşi analogii şi datare ca la piesa nr. 101. Necunoscut. MITr, nr.
inv. IY.4553. Inedită.
SORIN COCIŞ

~: E. Riha, op.cit., pl 50/1436, 1441.
D. Popescu, Dacia, IX-X, 1941-1944, fig. 7/73.
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ROMISCHE FIBELN AUS OEM MUSEUM FUR GESCHICHTE
SIEBENBURGENS (II)
(Zusammenfassung)

Der vorliegende Aufsatz stellt eine Anzahl von 102 Fibeln aus den Sammlungen des Museums vor, die aus Ankăufen oder ălteren und neueren Forschungen stammen. Sie stammen aus Siebenbiirger Ortschaften, \Jie in der
Fachl1teratur wohlbekannt sind. Da die meisten Fioeln keinen bekannten archaologischen Zusammenhang aufweisen, wurden sie aufgrund der Analogien aus
Dal<:ien und aus dem Reicfl datiert. Sie wurden aus Bronze, Silber (Nr. 50, 55),
Eisen (61, 63, 64), vergoldeter Bronze (102) hergestellt.

EPIGRAPHICA MINORA
(I)

II y a pas tres longtemps, Ies inscrir,tions - autres que Ies "majeures", sur
pierre ou l,ronze - ont ete sinon negliJeeS, en tout cas mises 'de cote. Elles ete
groupees, a la fin des grands corpora, sous le titre instrumenta, comme un simple
catalogue sur lequel on faisait rarement des commentaires historiques1• Seule la
specialisation extreme que la huitieme decennie de notre siecle l'a impose aux
sciences humaines - par la tendence d'enregister et classifier automatiquement
toutes Ies donnees disr<?nibles - a fait que beaucoup de chercheurs reprennent
la publication du materiei epigraphique mineur et qu'ils fassent des considerations plus amples, d'une nature $eneral - historique2• En verite, une collection
sistematique de ce genre de materiei epigraphique apporte des contributions a
l'etude social-economique et religieux mais, surtout, sur la vie privee de la population autochtone dans le monde romain3• Le present etude fait partie de telle
contributions.
.
1. Petit autel votif (pl.1/1-4 et 11/5); calcaire; dimensions: hauteur 14,5 cm,
largeur de la base 8,8 cm (etant legerement decentre, Ies dimensions ne sont pas
identiques sur toutes Ies faces; par exemple, l'hauteur de la face oposee â celle
qui contient l'inscription et qui est donnee plus haut est de 15,3 cm). No. d'inv.
3672. L'autel a trois faces ornees (pi. 1/1-3); elles ont ete bien decrites â l'occasion de la premiere publication de Ia piece4, ce qui me decharge de le faire de nouveau. Mais f insisterai sur la face qui contient l'inscription (pi. I/ 4). La surface
qui lui a ete destinee est de 4,2 x 6 cm et elle est traversee par trois lignes, legerment marquees, pour l'orientation de l'ecriture. On peut encore observer que ces
lignes n'etaient pas paralleles aux bords de la surface, donc, si Ies lettres avaient
suivi Ies lignes directrices, le texte aurait ete oblique. Mais Ies lettres n'ont pas
ete gravees en respectant le reglage. Elles ont.des dimensions entre 0,8 et 1 cm.
On remarque des traces de peinture rouge. Dans la premiere ligne on voit la lettre M, suivie tres probablement d'un H; puis deux lignes verticales. Elles sont
gravees en profondeur, de meme que la lettre M de la demiere ligne. Dans la deuxieme Ii~e, le lapicide n'a rien fait que d'esquiser le commencement d'un mot,
tres probablement apres avoir graver la lettre de la derniere ligne. II semble
qu'on a a faire a un fapicide qui ne savait pas lire et qui copiait s1mplement Ies
textes qui lui etaient commandes, en gravant Ies lettres qui rassemblaient Ies
unes apres Ies autres, n'importe leur position dans le texte. II n'a plus incise Ies
lettres de la deuxieme ligne - ou on peut voir Ies traces d'un L en ligature ante1
•
Dans la litterature roumaine, seule la minutie d'un grand savant romme LI. Russu qui ne cita aucune information sans I' "exploiter" au maximum a fail que, dans le corpus rournain, Inscripţiile Daciei romane, ce materiei mineur "r,efide de commentaires philologiques, linquistiques, onomastiques, historiques.
Pour mettre a la disposilion des spkialisles el du publique un instrument de travail dans ce domaine, de
"Kleininschriften", un colloque a ete organise a Pi!!:s (Hongrie) en 1991: Instrumenta Inscripta Lztina - gesellschaftl i-

r.he und wirtschaftliche Probleme d,s rlimischen Reiches im Spiegel der Gelegenheits - und reproduzierten Inschriften. Les
travaux ont ete publie dans un volume intitule Instrumenta Inscripta Latina. Das rlimische I.eben im Spiegel der Klei11inschriften, Pecs, 1991. 11s se referent au territoire qui constituaient dans l'antiquite Ies provinces romaines de Noricun et ~e la Pannonie el conlient un catalogue de toutes Ies pieces (318) decrites dans Ies articles.
Instrumenta Insmpta L,tina... p. 7.
4 C. Pop, MonumentesculpturaleromanedinTransilwnia,Apulum, IX, 1971, p. 561-563.
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rieure avec un A? -probablement acause du fait qu'il avait commis une erreur
dans la premiere ligne ou, apres MH ii devait graver Ies lettres NI. L'-autel a deja
ete attribue avec probabilite a Men, â cause du bucrane qui est sculpte sur une
de faces (pi. 1/2). Tians cette deuxieme ligne, ii devait se trouver soit le nom du
dedicant, soit eventuellement, une epith~te de la divinite5 et dans la troisieme
ligne une formule finale courte, â cause de l'espace tres restaint. 0n propose,
donc, la lecture suivante: MH [NI]/[AE?] L (ius) ... / M(erito) P(osuit).
Le fait qu'une partie de l'inscription est en gr:ecque et I' autre en latin ne represente pas une nouveaute dans la Dacie6• Panru Ies mscriptions bilin~es (grecques-latines) se trouve aussi une dedieee au dieu Men meme qui porte l'epithete
'avezkfltos; elle a ete decouverte a Potaissa7• II y a un nombre total de quatre ins-8
criptions dediees a Men dans la Dade romaine: une â Ulpia Traiana Sannizegetusa ,
une â Potaissa9, une â Apulum10 et celle qui est J>resentee ici et qui provient aussi
de AP1f-lum. Deux de ces inscriptions - celle de Sannizegetusa et celle de Potaissa ont ete posees par des militaires, l'un d'eux faisant partie de }'office du procurateur financier. Il semble que le nombre des inscriptions â Men en Dade est reduit11
mais ii faut rappeller que la Dacie12 est la province la plus â l'Ouest dans laquelle
le culte du dieu Men est penetre. Dans Ies provinces de l'Occident romain Ies attributions de Men ont ete prises par Cybele. Le fait qu'en Dade on rencontre aussi le
culte de Men, â c6te de celui cfe la Mere deesse represente un de tres rares traits
qui temoigne pour un specific oriental de la rehgion, dans un contexte general ou la relig1on romaine en Dade est foundamentalement de type occidental.
2. Miliarium (pi. 11/3-4) fragmentaire, en calcaire, avec Ies dimensions:
11,5 x 8,6 cm. Les fettres preservees, sur deux lignes, ont une hauteur de 5,5 cm.
Les dimensions reconstitues par l'architecte Sanda Salontai du Musee National
d'Histoire de la Transylvanie sont: diametre aproximatif 34 cm, circonference
aproximative 907,46 cm. II a ete decouvert a Suceag,.J>res de Cluj, dans une fosse
menagere du 4 eme siecle (fouilles inedites S. Cociş-C Opreanu, auxguels je veux
remercier pour m'avoir rnis a disposition la piece). Dans la ligne en naut on peut
voir Ies traces de la lettre M, suiv1e d'une lettre qui commence par une ligne verticale; dans la ligne en bason trouve la lettre f en ligature par surhaussement
avec une lettre qu'on voit plus, puis un M et un P. Les lettres en haut pourrait
faire partie de la titulature finale de l'empereur au temps de qui la route entre
Napoca (Cluj-Napoca) et Optatiana (Zutor) fut construite: ... [i]mp(erator),
co(n)s(ul), proco(n)s(ul), p(ater) p(atriae) et Ies lettres en bas pourrait signifier
l'expresion de la distance: m(ilia) p(assum). Dans ce cas, le I surhausse devant le
MP pourrait faire partie de la chiffre qui representait la distance entre Napoca et
5

Pour Ies epithetes du dieu Men, voir N. Gostar, Men Aneikelos in a bilingual inscription from Dacia, Dacia,
N.S., IV, 1960, p. 521, n. 8 et Al. Popa, Date noi cu privire la cultul lui Men şi Jupiter Amman în Dacia Superioar/1, Apulum, V~ 1967, p. 147.
Voir par exemple I.I. Russu, foscripţiile grectşli din Dacia, SIComSibiu, 12, 1965, p. 64, no. 23.
7
N. Gostar, op.cit. p. 519-522.
8
JDR, lll/2, 267.
9
Voir n. 7. La lecture de N. Gostar est conigee par I. I. Russu, op.cil. p. 71, ou on afume qu'une erreur de lapidde n'est pas exclue. Il est pourtant difficile de croire qu'un lapidde eait M11vf au lieu de cH>..iw comme le propose I. I Russu.
1
~ Al. Popa, op.cit. p. 14S-149 et fig. 1. Meme si l'auteur integre l'inscription avec prudence parmi Ies inscriptions dediees a Men, moi je l'ai aussi inclus a cause du bucrane, syn,bole de ce dieu qui provient d' Asie Mineure.
Pour Ies symboles de Men, voir un superbe sarcophage de Tomis (Constanla), au bord de la Mer Noire: E. Coliu, Un
sarcopl'{'ţe il symboles iJ Tomis, Jslros, /, 1934, p. 81-116.
Al. Popa, Cultele egiptene şi microasiatice, These de doctorat.
12
Ou on rencontre encore un bas-relief fragmentaire de Băile Herculane avec la representation de Men, v. C.
Pop, op.cil., p. 563, n. 14.
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l'etablissement romain de Suceag13 • Dans la region on a encore decouvert un milliarium entier, qui marque la distance de 10 OOO pas romains entre Napoca et
l'etablissement de Mera - sur la rive oposee du ruisseau - et des fragments
appartenant a un ou deux milliaria sans inscription 14•
3. Signaculum 15 (pi. 11/1-2), fragmentaire - lettre(s) brises, - en fer. Longueur 13,5 cm; lettre de 5,9 cm. II provient de Gherla, probablement du camp
auxiliaire. Musee Gherla, sans inv. Une seule lettre est preservee, un C, suivie
d'une autre de laquelle ii ne reste qu'une bare verticale.
II se pourrait qu'il s'agisse d'un instrument a estampiller appartenant a une
unite auxiliaire, une c(ohors) I... mais f>lus probablement la piece a appartenu a
une personne privee, car â Gherla ii n y a pas trace d'aucune nature d'une autre
unite rnilitaire que la ala II Pannoniorum.
4. Signacu/um (pi. IIl/1) fragmentaire - la manche est cassee, - en bronze.
La longueur du cartouche 6, 1 cm, Ies lettres de 1,8-2 cm, en relief; li~ature
T+I+B. II provient de Ulpia Traiana Sarmizegetusa, d'un contexte archeologique pas clair. MNIT, sans inv. Les lettres representent Ies initiales d'un citoyen romain avec tria nomina: Tib(erius) C (. .. ) C( .. .). Meme si Ies deux lettres
qui represent le nomen et le cognomen du personaage sont un peu differents, je
crois qu'il s'agisse de la meme lettre, plutot C gue G, quoique toutes Ies deux
presentent une petite courbure. Le bord droit de l'estampille est brise, mais la
Iettre C est complete, ii ne peut pas etre question qu'il s'agisse d'un O ou
d'un Q. L'instrument a ete utilise pour estampiller des tuiles, dane Ies initiales appartiennent au _proprietaire d'une briqueterie, comme on connait beaucoup a Ulpia Traiana. Jusqu'a maintenant on n'a pas signale des tuiles ou des
briques avec une telle estampille dans la capitale de la Dacie 16 • Je suppose
qu'on a â faire avec un personnage nouveau dont le nomen et cognomen restent
encore inconnus.
5. Fragment d'une lorica (pi. IIl/2), en bronze; 2,7 x 3,2 cm, Iettres de 1-1,5
cm, executees par poin«;onnage. 0n lit ATAS, un cognomen qui a une origine â la
fois asianique et grecque17• Le nom est connu des sources litteraires et ep1graphiques sous diverses formes: Atas, Atax Attas, Atta18 • Cette derniere forme peut
aussi etre d'origine illyrienne ou celte19', ce qui complique beaucoup l'attribution
ethnique du personnage qui le porte alors qu'il est enregistre dans une autre region gue celle ill~enne ou celte. Le nom est tres rare dans Ies provinces de
f'emp1re romain 2 ou, â l'exception de Rome, on rencontre seulement la forme
13

MP.

Qui est de 10,8 km, c'est-a-dire 7200 pas romains, ce qu'on pourrait exprimer par la chiffre VII, donc Vt

'! C.0nDaicoviciu,
Ur, r,ou "miliarium" ;,. Dacia, A[SC, III, 1928-1932, p. 48--53.
a assez peu ecrii sur ce genre de materiei archeologique, probablement a cause du fait qu' on a trouv~

1

un nombre restraint d'exemplaires, voir !DR, II, 227; V. Branga, Urb,mismul Daciei romar,,, Timişoara, 1980, p. 124;
!DR, IIU4, 175 (commentaire ample par I. I. Russu).
Parmi Ies personnages connus a Sarmiztgetu.sa d'autres insaiptions je mentionne Claruiius Gaiar,us, !DR,
IIl/2, 160, dont le prenom manque a cause de l'etat fragmentaire de l'insoiption et Corntlius Corr,e/iar,us, !DR, lll/2,

2~9 et 314 qui ne mentionne pas un prenom, tres probablement parce qu'il ne l'avait pas. Donc ii est vraisemblable
que Ies estampilles a initiales QCC, IDR, IIl/2,550 n'appartiennent pas a Conr,/ius Come/iar,us, comme on l'a suppose.
17
G. Mihailov, dans Ades du 1•• Co11gres des ttudes Balhmiques, 6, Sofia, 1968, p. 550-553 et L. Zgusta, Kleir,asiatWerr Persor,emramerr, Prag, 1964, § 119-2 et 11 ~9.
1 Voir, par exemple, RE, Il/2 [1896), col. 1898; W. Pape, Wiirterbuch der gritchischt Eigerr,ramerr 2, Braunschweig,
1863, p. 172. h,scripticmes Grtcae ;,. Bulgariae Reperlat, I, 145 D; L. Zgusta, /.c. (genitiv Atados, dativ, Alta acuzativ, A t-

ar,).

~~ ~L Russu, fllyrii. Istoria. Limba şi 011omastica. Romar,izarea, Bucureşti, 1969, p. 38 et 170-171.
A Rome on connait seulement trois personnes, dont une femme, voir H. Solin. DiL gritdiische Persor,errr,a-

mm i11 Rom. Eir, Nammbuch, Berlin-New-York, 1982, voi. 11,954.
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Atta .est ces derives21 • Le soldat Attas de Ulpia Traiana a pu venir en Dacie direc-

tement d' Asie Mineure22 ou d'une des provinces balkaruques. La graphie de son
nom, avec un seul T et un S final me fa1t croire qu'il vient â' Asie Mineure.

6. Bouton (pi. IIl/3), en bronze; diametre 3,4 cm. Autour de l'umbo central on a
poirn;onne des lettres de 0,7---0,8 cm. II provient des fouilles du forum de Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Mus. Sarmiz. inv. 24 458. Ce genre de pieces est assez connu dans l'empire23 et dans la Dade24• La lecture pourrait etre soit: [T(urma)J Veri.
M(arcus) Carte{iuş], soit M(arci) Carte li Ş]everi. La premiere variante est la plus
frequente et, pour la Dade, ont connait que, avant la guerre contre Ies daces, le
general romam Tettius lulianus a donne I'ordre aux soldats d'inscrire leur nom
sur Ies boucliers, afin de distinguer ceux qui faisaient bien leur devoir de ceux
gui ne le faisaient pas25 • Mais la disposition du texte sur la piece - Ies espaces
hbres entre Ies mots qu'on peut certainement lire, l'as~t tout â fait semolable
de la lettre presumee etre le T de turma avec la lettre E, clairement visible, du
nom Carteius - me fait pourtant croire que la deuxieme lecture est plus proche
de la verite. La piece a donc af!partenue a un soldat, dtoyen romain avec tria nomina: Marcus Carteius Severus. Le nom d'origine latine Carteius26 n'apparait dans
Ies provinces de l'empire qu'une seule fois et cela de nouveau en Dade: Carteia
Maxima, femrne de C. Iul. Frontonianus, bf. cos. leg. V27 Mac. qui dedie un autel â
Esculape et a Hygie pour la vue qui lui a ete rendue • Dans â'autres regions, on
rencontre des denves de ce nom, surtout en - ilius et - orius28• II faut aµssi faire
mention de la viile Carteia un Betique, sur le bord du
Gibraltar, la premiere colonie en dehors de l'Italie et de la Gaule Cisalpine29 • II est possible que Ies gens
portant le nom Carteius de la Dade proviennent de cette viile de Betique, province qui a fourni d'autres colons â Ulpia Traiana 30 •
7. Manche de passoire ou sauciere (pi. IIl/4), en bronze; dimensions: longueur 8 cm, hauteur maximale 3,3 cm, hauteur minimale 1,6 cm. Decoration OVIforme aux deux extremites; dans la partie oposee â celle qui est proche du
21 Comme, par exemple, Attia et Atacina dans la peninsule iberiqu~, Atias, Atasaon, Ataps dans Ies provinces
danubiennes, Atua (un genilifl a Pompei, Attia, Attusa, Attuso dans le nord de !'I talie, Attus, Attusa dans I' Angleterre. Le ~~m n' est pas coMu dans Ies provinces africaines, en Gaule et en Germanie.
[You on coMait provenir d'autres colons dans la capitale de la Dacie; Q. lanuarius Rufus, flamm et quinquemuilis primus pro imperatore, lDR, 111/2, 112 est originaire de Tavium (Galatia); C. Spedius Hermias, flamm col. Sarmiz., lDR, Ill/2, 164 dedie un autel a Aesculapius Pergamenus et a Hygia; C. Petronius Iustus cornicularius procuratoris
IDR, IIl/2, 267 fait des voeux a Men Cilvastianus, deitee microasiatique dont l'epithete est interprete comme provenant de la locali te Kilbos de Asia; ... Claudianus IDR, IIl/2, 350 est originaire de Khara (Mesopotamie); Antonia,IDR,
Ill/2, 382 vient de Pergamos (Asie). Pour Ies colons microasiatiques a Ulpia Traiana, voir A. Paki, The Pupulation of
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, dans le volume D. Alicu-A. Paki, TCJWn-planning and Populat ion in Ulpia Traiana Sarmizegetusa, sous presse a Tempus Reparatum, Londres. Pour Ies gens qu.i proviennent d' Asie Mineure dans toute Ia Dacie,
Petolescu, Les colons d' Asie Mineure dans la Dacie romaine, Dacia, N.S., XXII, 1978, p. 213-218.
1
Oldenstein, )., Zar Ausrilstung riimischer Auxiliareinheitm, BRGK, 57, 1976, p. 165-211, specialement pour
Ies ''W~enschildchen" portant des inscriptions p. 190---193.
Gudea, N., De;pre câteva donaria şi aplici-disc cu inscripţie din Dacia, ActaMP, VL 1982, p. 53--54, 56 et pi. 4--5.
25
Dio Cassius, LXVII, 10.
26
W. Schulze Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Abhandlungen der kliniglichen Gesellschaft und Wissenschaften zu 2fttingen. Philologisch-historische Klasse, Neue Folge, Band 5, Berlin, 1993, 145,205.
OL, 111, 987 (Apulum). Le personnage peut etre date au debut du III-eme siecle, d'apres une autre inscription, voir V. Moga, O inscripţie inedittI dediCJ1ttI zeiţei Lno şi copiilor Sili, Apulum, XVII, 1979, p. 205-206, datation qui
est ulterieurement confirmee, voir L Piso, EpigraphiCJ1 (XII), ActaMN, XVII, 1980, p. 86, qu.i donne une autre Iecture
de l'in~~ption, p. 84--86.
0n rencontre un nombre reduit (1-4) de Cartilii en !talie, la peninsule iberique et de meme pour Cartorii.
0n rencontre aussi la forme Cartius, CIL, XIV, 246 (Ostie). Comme cognomen on cite Ies formes Cartus CIL, III, 14373
(Raetia) et IX 6311, Cartimillus, CIL, IV, 4938, Cartmus, CIL, VI 13821, Cart ir, CIL, VI, 21522 et IX, 3640 (feminae), Cartull,,s, gL, VIII, 4927 et XIII 1355, 11369, Cartorina,OL, X, 8340 a, Cart/ia, CIL, XI, 2304 et Cartin ... CIL, XI, 3128.
CIL, II, p. 242-243.
30
C. Sentius C. f. Sulp. F/accus, decurion a Sarmizegetusa, CIL, lll, 1196 (Apulum) est originaire de Antiquaria.
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recipient on a aussi dispose quatre petits cercles avec un point au milieu. Le cartouche, d'une longueur de 2 cm est imprime au milieu âe la manche. La piece
provient de Cuzdrioara, pres de Dej. MNIT inv. I. 10437a. Le type de mancfie
est
analogue aux types Radnoti31 16/13, Eggers31 13/159a, voir aussi 1-Iansen33 • Dans le
cartouche on a imprime le nom du proâucteur, au genitif: STAGU APROD (isii).
0n ne connait eas un autre exempfe de ce nom sur des estarnpilles similaires. 0n
cite une estampille avec le nom de Staglius Philocalusl4, un producteur du nord de
l'ltalie dans la periode augusteene. Le producteur, dont le nom apparait sur la
piece de Cuzdrioara appartient probablement a la meme famille, mais on pourrait pas preciser s'il est plus precoce ou plus tardif que Philocalus.
. 8. Fond de recipient (pi. IV /1); ceramique, pâte rougeatre; diametre 9,3 cm;
chiffres de 1,1-2,2 cm. MNIT, inv. v. 32677. Incisee avant la cuisson, la chiffre
XII.
9. Fragment de recipient (pi. IV /2); ceramique, pâte rouge avec angobe brune; lettre de 2,5-2,9 cm. ProV1ent de Ulp_ia Traiana, contexte pas precise. MNIT,
inv. v.32679. Lettres elegantes avec "fioritures". On voit un L sui vi d'un E et, devant eux, la queue d'une autre lettre. <::a pourrait etre le milieu d'un nom comme Diocles, qui est connu a Sannizegetusa aans une estampille
de mortarium IDR
IIl/2 576 et dans une autre estarnpme, sur une lampe35 •
10. Fragment de recipient, avec le bord (pi. IV /3); ceramique, _pâte orange;
lettre de 1,4-1,6 cm. Provient de Ulpia Traiana, contexte pas precise. MNIT, inv.
v. 32680. La fin d'un mot est preservee, probablement AI, quoique le premiere
lettre pourrait aussi bien etre un L1 grecque. Dans la deuxieme lettre, seule la barre
verticale est incisee avant la cuisson, Ies hares orizontales sont des egratinures
ulterieures.
11. Fond de recipient (pi. IV/ 4); ceramique, pâte rouge. Provient de Ulpia
Traiana, contexte pas precise. MNIT, sans inv. II semble etre un M renverse.
12. Fragment de recipient (pi. IV /5); ceramique, pâte orange; lettre de 0,7 et
1 cm . Prov1ent de Ulpia Traiana, contexte pas precise. MNITr, sans inv. On lit:
Ml. Ca ~urrait etre Ies sigles d'un personnage avec tria nomina: M(arcus I(ulius/unius .... )
13. Fragment de recipient (pi. IV /6); ceramigue, pâte grise; lettre de 1,5 cm.
Provient de l.Ilpia Traiana, contexte pas precise. MNIT, sans uw. 0n voit une seule
lettre, M.

ADELAPAKI

!~ H.J. Eggers, ADerPa'lf'6niai
r6mai bronudenyek,
r6mische Import im frein Germanien, Hamburg

A. Radn6ti,
Budapesl, 1938.
1951.
33 U.L. Hansen, R6mischrr Import im Norden, Copenhaga, 1987.
34
R.C. Petrovsky, Studien zu r/imischen Bronzegef,1ssen mit Meisterstemptl. Inaugural-Dissertation zur Erlangung
des D~,gr~es dtr Philosophiean der Ludwig-Maximi/ians Universităt zu Milnchen, p. 256, voir aussi p. 42
D. Alicu-E. Nemeş, Roman lAmps from Sanniugetusa, BAR Supplementary Series 18, 1977, pL Llll/3.

PIESE SCULPTURALE INEDITE ÎN MUZEUL DE ISTORIE
A TRANSILVANIEI

Nota noastră are ca scop punerea în circulaţie, - spre cunoştinţa celor interesaţi - , a unor piese figurate romane, inedite, păstrate în depozitul de antichităţi al Muzeului de istone a Transilvaniei.
Deşi ele nu fac parte din patrimoniul cultural al Daciei, fiind descoJ?E!rite în alte
regiuni ale Imperiului, găsim nimerit prilejul de a le semnala, cu atît ma1 mult cu ât
aceste sculpturi aparţin artei antice. De asemenea, rindurile de fală se vor un imbold,
deoarece smtem convinşi că în depozitele muzeale transilvănene (bunăoară, Brukenthal) se găsesc încă numeroase piese cu locul de provenientă în afara provinciei noastre
traiane, dar ele, cu âteva excepţii', nu au constituit obiectul unor publicaţii .
...

...

...

În cele ce urmează, ne vom ocupa de nouă exemplare figurate, cu funcţio
diferite, ajunse în proprietatea Muzeului de istorie a Transilvaniei prin
donapi2. Cele mai numeroase (în număr de şase) sînt din teracotă, apoi două
sculpturi în marmură şi, în sfîrşit, o statuetă turnată în bronz.
.

nalităţi

PIESE DE TERACOTĂ
1. Antefix. Fig. 1. Inv. nr. 74143•
V eii. D1mensmni: înălţimea 23,5 cm, lăţimea 17,3 cm, înălţimea feţei 12,2 cm.
Partea posterioară este rotunjit lucrată, iar în porţiunea centrală superioară există un orificiu- (diametrul 3,3 cm) de fixare.
Antefixul, restaurat, confecţionat din pastă fină, cărămizie, înfăţişează fiS1;1ra imberbă a unui efeb, plasată pe o placă-suspensor semicirculară, în poziţia
verticală. Fizionomia personajului este bine individualizată: faţa ovală, fruntea
înaltă, ochii larg deschişi, nasul drept, gura cărnoasă, bărbia mică, cu gropiţă., gîtul puternic. Părul scurt, redat prin incizii paralele, longitudinale, este bretonat
pe frunte şi acoperă, în bucleuri, pavilioanele urechilor.
Piesa, cel mai reprezentativ monument din lotul de teracote pe care îl prezentăm, dovedeşte o deosebită măiestrie artistică. Nu ne pu~m pronunţa asupra paternităţii antefixului.
1
C. Pop, Preciz4ri în legr1turi1 cu cîteva piese sculpturale antice din Muzeul de istorie Cluj, ActaMN, IV, 1967, p.
489-493, nr. 1-2; fig. 1---3; Dr. E. Crişan, Ex voto-uri anatomice de la Veii în Muzeul de istorie Cluj, ActaMN, VII, 1970,
489-499, nr. 1-7, pi. 1-11, fig. 1---3; C. Pop, Bronzuri figurate romane în Muzeul de istorie al Transilvaniei, ActaMN,
XX, 19~, p. 480----484, nr. B 1-5, fig. 12-16, ş.a.
·
Donaliile, în special, în Transilvania, provenite în majoritatea cazurilor din colecp.ile unor persoane de aleasă cultură, au îmbogăJ:i t considerabil patrimoniul unor muzee din această provincie istoricA. Păcat însă cA numeroase piese din aşa-numitele '1ăsăminte" au fost distruse în decursul timpului, datorită unor situalii tragice (diferite
frămîntări sociale, cele două războaie mondiale, etc.) Totodată, ne exprimăm profundul regret cA această adevărată
"modă" a donaJjilor (cu o maximă înflorire în a doua jumătate a secolului trecut-primele decenii ale veacului nostru) a scăzut la o cotă îngrijorătoare în timpurile actuale (astăzi, cine mai oferă cadou un obiect preJjos, ând n poate
comercializa la un prel foarte piperat sau să-l înstrăineze peste hotare?). Şi fiindcă cele afirmate mai sus sînt o tristă
realitate, găsim nimerit prilejul să pomenim spre a fi cunoscute, măcar, dteva nume de iluştrii donatori (a se vedea

şi

clasică Finaly Gabor, împreună cu alte ex

notele~o:~~tituie donatia arheologului profesorului de filologie
anatomice etrusce de la Veii (publicate de Dr. E. Crişan, vezi nota 1).

vot,►uri
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Fig. 1. Antefix (Veii).

El poate avea o origine etruscă, - şi dacă afirmăm acest lucru, ne gîndim,
în primul rînd la locul de provenienţă al piesei şi la faptul că meşterii artizani ai
acestei populaţii erau specializaţi în astfel de producţii sculpturale -, sau constituie o copie romană, de excelentă calitate, lucrată într-o manieră de bună
"amintire" artistică etruscă.
Dacă considerăm cea de a doua ipoteză ca fiind viabilă, atunci încadrarea
cronologică a antefixului nu comportă dificultăţi, el neputînd depăşi secolul Id.
Ch. Această constatare se bazează pe justeţea analizei elaborată cfe unii istorici ai
artei romane şi care se datorează faptului că reprezentarea orbitelor statuilor ce
înfăţişează personaje sînt goale, ele avînd aşa-numita "privire oarbă" (tehnică
cunoscută în reprezentările clasice greceşti, elenistice, dar şi cele romane pînă la
sfîrşitul primului secol post), irisul punctat al ochilor fiind o "inovaţie" a veacurilor următoare.
2. Medalion-amuletă(?). Fig. 2. Inv. nr. IV 44864.
Catania. Dimensiuni: diametrul 8 cm, înălţimea feţei 4,4 cm. În partea superioară sînt perfora te două orificii de atîmare, fiecare cu diametrul de 0,8 cm.
Piesa, din pastă cărămizie, de bună calitate, excelent coservată, prezintă figura Medusei-Gorgona, cu elementele anatomice familiare monstrului: faţa rotundă, bucălată, nasul borcănat, gura strînsă, într-un cuvînt, degajînd acel rictus
atît de cunoscut. În părul lung, se observă, cu greutate, şerpii încolăciţi.
Medalionul, posibil, o amuletă (indicii fiind atît cele două perforaţii din partea superioară, cît şi dimensiunile destul de reduse ale piesei), constituie, desi.$ur, o producţie de serie a unei oficine locale siciliano-italiotă, ce fiinţa poate
mtr-un ră s timp cuprins între secolele II î. Ch. - II d. Ch.
3. Lucerna. Fig. 3. Inv. nr. 380?5.
Pompei. Dimensiuni: înălţimea 7,5 cm, lungimea 11,4 cm, lăţimea 4,5 cm.
Lampa este confecţionată din pastă fină, vopsită cu culoare roşiatică, avînd
starea de conservare foarte bună. Tip monolychnis. Forma piesei este circulară;
prezintă o toartă inelară supraînălţată, cu o mică perforaţie transversală şi două
orificii, unul de combustie, plasat pe cioc, celălalt, de alimentare, central, dar
4

5

"Lăsmnîntul" Kuun Geza.
Donaţia Dancs6 Lajos. Piesa a fost descrisă sumar în catalogul expoziţiei internaţionale Civilia romana in Rer

man ia, Roma, 1970, fiind însă gre~i t atribui tă ca descoperire în Transilvania (locali ta te neprecizată).

NITTE ŞI
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Fig. 2. Medalion-amuletă (Catania).

uşor deplasat spre dreapta. Pe disc apare Pegasus, orientat spre stîn~a, în zbor,
imagine artistică încadrată de o canelură şi de două cerculeţe incizate, unite
printr-o linie dreaptă, orizontală, deasupra ciocului. Pe fundul circular, se citeş
te, probabil, ELACH (marca olarului? în cadrul căreia litera Lare o formă arhaică). Datarea opaiţului poate fi atribuită sfîrşitului veacului I d. Ch. - primei
jumătăţi a celui următor.

Fig. 3. Lucernă (Pompei).

4. Opaiţ. Fig. 4. lnv. nr. IV 2666

6

•

Roma-Catac.ombe. Dimensiuni, înălţimea 4,1 cm, lungimea 11,2 cm, lăţimea 4 cm.
Executată dintr-o pastă fină, cărămizie, acoperită cu angobă negricioasă, lucerna, foarte bine păstrată, este de tip monolychnis, cu un orificiu trapezoidal,

Donaţia Borbely Samu. Ne exprimăm gratitudinea faţă de colegul Ooşca Băluţă de la Muzeul Unirii din
Alba Iulia, pentru gentileţea identificării insoip)iei.
6
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larg de ardere (diametrul 1,5 cm) şi altul, mai mic, de alimentare (diametrul 1,2
cm), ornamentat în partea superioară cu un inel în relief. Fundul are o formă
aproximativ ovală, iar în partea posterioară se află o toartă uşor supraînălţată,
avînd trei caneluri adînci.
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Fig. 4, Opaiţ (Roma-Catacombe).

Discul central este decorat cu busturile, în basorelief, a trei personaje, unul
masculin (central), încadrat de cîte alte două feminine, busturi plasate pe o bandă torsionată, lată. Sînt fizionomii juvenile, cu părul ridicat (femeile) sau tunsoare scurtă (bărbatul), înveşmîntate m tunici drapate, avînd tiv lat, răsfrînt pe gît,
în forma literei V. Pe creştetul figurilor feminine este plasat cîte un obiect greu lizibil (posibil urcioare?), iar sub cel central, deasupra orificiului de combustie, în
relief, apare litera M (poate fi, eventual, şi un ornament frînt ziKzagat). Pe fund,
opaiţul poartă inscripţia (înălţimea literelor 1 cm) retroversă FLA/CVS.
Coafura figurilor feminine permite o încadrare cronolo~că (măcar epoca de
debut) destul de exactă a lucernei. Părul mult ridicat, prins mtr-un coc pe creştet
şi legat cu o taenia, indică o datare a piesei începînd cu secolul Id. Ch.
5. Cap de statuetă. Fig. 5. Inv. nr. 38127•
Pompei. Dimensiuni: înălţimea 5 cm, lăţimea 3,3 cm, înălţimea feţei 2,7 cm.
Pastă fină, culoare cărămizie.
Sculptura înfăţişează capul unei statuete feminine. Teracota este fracturată
în partea posterioară. Personajul prezintă o oarecare individualitate a feţei,
dar starea destul de precară de conservare a piesei, a dus la ştergerea unor
trăsături fizionomice. Se remarcă ochii mari, larg deschişi, cu marcarea sprîncenelor, nasul lung, în urechi purtînd cercei glo6ulari, masivi. Părul bogat, ridicat, pieptănat în şuviţe incizate, prins într-un coc cu o taenia, prezintă pe
creştet un rest (greu vizibil) al diademei, detaliu care ar putea identifica personajul ca înfăţişînd o Veneră. Pupilele oarbe ale ochilor circumscrie fragmentul statuar într-o perioadă care se opreşte la finele veacului I d. Cn.
Desigur, posibilul ex vato, fără prea mari pretenţii artistice, face parte dintr-o
variată gamă de reprezentări a Afroditei, divinitate atît de des adorată în Imperiu, în mediul civil, dar şi militar.
· 6. Statuetă antropomorfă. Fig. 6. Inv. nr. 38068•
7

Donaţia Bethlen Gâbor junior.
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Fig. 5. Cap de statuetâ (Pompei).

Pompei. Dimensiuni: înălţimea 10,1 cm, lăţimea 3 cm, înălţimea feţei 1,5 cm. Lut
cu ingrediente, culoare cărămizie. Statueta se păstrează în condiţii mulţumitoare.
Pe un soclu înalt, se află un personaj în picioare, greu de identificat din cau-

Fig. 6. Statuetă antropomorfă (Pompei).

za detaliilor mult estomP.ate, datorate, - credem -, mai degrabă, nefinisării
statuetei decît vicisitudirulor timpului.Oricum, se poate observa robusteţea celui
reprezentat: cap masiv, cu barbă(?), braţe solide, îndoite, trup puternic, cu gambe lungi, personaj, eventual, înveşmîntat într-o haină lungă pmă la pămînt, de
sub care ies vîrfurile picioarelor. Totalitatea acestor elemente duce la ipoteza
prezentării unui bărbat, însă nedîndu-ne posibilitatea de a stabili apartenenţa şi
mcadrarea cronologică a statuetei.
8 Donaţia soţiei lui Radâk Istvan.
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7. Cap statuar. Fig. 7. Inv. nr. IV 4489 9•
Roma-Borghese. Dimensiuni: înălµmea 13,5 cm,
tei 10,6 cm.

lăţimea
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11,5 cm, înălţimea fe-

Fig. 7. Cap statuar (Roma-Borghese).

Fra~entul, bine conservat, a fost ulterior aplatizat în partea superioară,
unde au fost străpunse două orificii. Capul statuar mfăţişează cunoscuta figură a
lui Jupiter "Olimpianul", într-o atitudine senină, maiestoasă, copie romană excelentă, avînd, desigur, ca model prototipul praxitelian. Deoarece portretul divinităţii este atît de familiar cercetătorilor artei clasice antice, nu vom găsi de cuviinţă a
stărui asupra descrierii fi~. Nu putem însă să trecem cu vederea datarea sculpturii, care nu poate depăşi limitele cronologice ale primului secol d.Ch., fiind ajutaţi
în această constatare, iarăşi, de detaliul esenţial al nepunctării irisului.
8. Placă votivă. Fig. 8. Inv. nr. I 472?1°
Necunoscut. Din placa originală, cu scene mitologice, se păstrează doar partea superioară. Fragmentul, confecţionat din marmură de culoare roşiatică, cră
pat longitudinal, are forma unui patrulater neregulat, cu următoarele
dimensiuni: înălţimea 15,8 cm, lăţimea 16,7 cm. grosimea 1,7 cm.
Scena sculpturală, - mărginită sus de un chenar omarnental torsionat -,înfăţi
şează busturile a trei, în profil, orientate spre dreapta, personaje făcînd parte din pantheonul greco-roman. Restul dmpului reliefului este lucrat în tehnica "pmntillee''.
În partea stîngă, într-un plan secundar, este reprezentat, probabil, zeul focului, patronul făurarilor, Vulcanus, din care se păstrează doar faţa bărboasă şi o
mică porţiune din creştetul acoperit cu păr des şi lung. În dreapta lui, în prim
plan, se află stăpînul suprem al Universului, "tatăl zeifor şi al oamenilor'', Jupiter. Artistul l-a surprins într-o atitudine calmă, imperturbabilă . Divinitatea are
faţa încadrată de o barbă stufoasă, cîrlionţată, iar pe capul, acoperit cu păr bogat, buclat, poartă o cunună din frunze de laur. Bustul este acoperit, parţial, de o
mantie, în falduri, arun_f:ată peste umărul stîng şi prinsă într-o fibulă, decorată
cu o rozetă cruciformă. In extremitatea dreaptă a piesei sculpturale este înfăţişată
9

iP,in lăsămîntul" Kuun Geza.

1

Donaµa Kovacs Ede. Placa votivă provine din fosta colecţie a directorului şcolar Nemes Odon (Tg. Mureş),
prin numeroasele obiecte antice achiziţionate din întreg Imperiu şi din Dacia.

colecţie val oroasă
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protectoarea căsniciilor şi a naşterilor, zeiţa Iuno. O diademă semicirculară îi împodobeşte cosiţele, îngrijit pieptănate. Corpul este înveşmîntat într-un chiton drapat.

Fig. 8. Placă votivă (necunoscut).

Interesantul monument figllrat are o execuţie cu totul deosebită . Deşi figurile nu sînt prea mult scoase în relief, lapicidul roman a reuşit ca prin fina şi migă
loasa dăltuire a marmurei să dea viaţă unei adevărate opere de artă, urmînd-ca
exemplu maniera de lucru a artizanilor epocii elenistice. Ingrijita modelare a feţ
_elor ş1 îmbrăcăminţii personajelor, vădită preocupare de a nu se neglija amănun
tele, denotă cunoştinţe artistice avansate.
Relieful, remarcabil prin fineţea şi plasticitatea lui, provine, desigur, dintrunul din numeroasele ateliere ce existau în centrul lumii greco-romane, fiind da. tat în epoca de înflorire artistică a dinastiei Antoninifor. Credem că pentru
această ipoteză pledează însuşi materialul din care este confecţionat, - marmură de cufoare roşcată-, ce pare a fi străin de Dacia şi faptul că piesa sculpturală
făcea parte din colecţia unui particular din Tg. Mureş, care va fi adunat multe
obiecte antice din străinătate •
11

PIESE TOREUTICE
9. Statuetă votivă. Fig. 9. Inv. nr. 4214 12 •
Pompei. Dimensiuru: înălţimea 11,5 cm, lăţimea 6 cm, înălţimea feţei 1,3 cm.
Statueta, bine păstrată, înfăţişează, pe un soclu plat, dreptunghiular (lungimea 2,6 cm, lăţimea 2,1 cm) pe Hercules. Personajul,bărbos, cu părul scurt, buclat, are capul uşor aplecat spre stînga, cu privirea în jos. Eroul mitic, în picioare,
este nud, proporţiile corpului respectînd canonul clasic. Se sprijină cu mîna stîngă pe caracteristica-i măciucă noduroasă, iar peste umărul drept şi braţul respectiv, îndoit, este înfăşurată în chip de hlamida (atîmă pe spate), blana leului din
N emeea.
Mica statuetă toreutică este atent prelucrată, fiind turnată într-o matriţă de
bună calitate. Ea prezintă, - aşa cum afirmam -, pe Hercules, într-o ipostază
cunoscută a tipului "Farnese", tip preluat, aşa cum ne-a parvenit nouă, ain arta
1
~
1

Vezi nota 10.

Donaţia Lazăr J6zsef.
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Fig. 9. Statuetă votivă (Pompei).
elenistică. Are numeroase analogii cu ex vato-uri din piatră şi bronz, întîlnite în
lumea clasică romană. Mai dificilă ni se pare problema datării sculpturii, care se
poate desfăşura - în cazul de faţă-, pe parcursul a mai multor secole, înainte
şi după Christos.

*

*
*

Cele cîteva monumente, prezentate în nota de faţă, credem că vor stimula
interesul cercetătorilor pentru depistarea unor alte piese "străine" de Dacia în
depozitele muzeale ale ţârii noastre, în vederea publicării lor amănunj:ite.
CONSTANTIN POP-CRISTIAN GÂZDAC
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PIECES SCULPTURALES INEDITES DANS LE
MUSEE D'HISTOIRE DE LA TRANSYLVANIE
(Resume)

0n decrit et on interprete un nombre de neuf pieces romaines, provenues
du dehors de la Dade et que sont conservees dans la colection des antiquitees
du Musee d'histoire de la Transylvanie de Ouj.
Elles sont: 1) Antefixe (provenue de Veii,'terre-cuite, fig.1); 2). Medaillon-amulette (?) (Catania, terre-cuite, fig. 2); 3) Lucerne (Pompei, terre-cuite, fig. 3); 4). Lucerne (Rome-Catacombes, terre-cuite, fig.4); 5). Tete de statuette (Pompei,
terre-cuite, fig.5); 6). Statuette antrop_omorphe (Pompei, terre-cuite, fig.6); 7). Tete
statuaire (Rom,e-Borghese, marbre, fig. 7); 8). Placque votive (inconnue, marbre,
fig. 8); 9). Statuette votive (Pompei, bronze, fig.9).

DESPRE UN OPAIŢ DE LUT BIZANTIN CREŞTIN... DIN
MUZEUL DE ISTORIE DIN CLUJ-NAPOCA

În depozitul pentru Istorie veche al Muzeului de istorie din Cluj-Napoca se
de mai mulţi ani, un opaiţ de lut, cu cruce pe disc1• Piesa a ajuns aici, probabil, împreună cu citeva fragmente ceramice şi vase "de factură romană" de la
Feldioara (Marienburg), jud. Braşov. Materialele acestea au fost donate muzeului clujan de către cetăţeanul Martin Liteanu 2•
În cele ce urmează vom prezenta opaiJ;ul în cauză şi vom face citeva, foarte
scurte, observaţii în legătură cu semnificaţia lui.
Opaiţ din lut (fig.1); pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; la suprafaţă, mai ales pe disc, pete de vopsea albă (asemănătoare cu cea de pe amfore);
puternic afumat, aproape înnegrit în jurul orificiului de ardere; piesă întreagă,
âar din toartă (apucătoare) lipseşte puţin din partea superioară; L = 9,5 cm; d = 6
cm; h = 2,8 cm; li toartă = 4,2 cm; corp piriform; rezervorul puţin ovalizat; ciocul
alungit; toarta înaltă, discoidală este puţin proeminentă spre înapoi; elementele
capacului de disc sunt asimetric plasate în raport cu corpul (sau este un defect
general de turnare?); bordură lată, convexă; lăţimea ei diferă; în partea din spate,
spre toartă, este mai lată decît pe laturi; pe fiecare parte a bordurii se află cîte un
vrej de viţă şi cite un ciorchine de struguri; cotorul vrejului se află spre toartă;
lingă capătul cotorului se află cite un cerculeţ; toate motivele decorative menţio
nate mai sus au fost realizate din nervuri subţiri, în relief; spre marginea exterioară a bordurii strugurii din ciorchini sunt aşezaţi în şiruri, ca ruşte nervuri
transversale; între bordură şi discul propriu-zis, se află o nervură care înconjoară
discul; are formă ovală, foarte asimetrică în raf?!)rt cu corpul piesei; ea formează
apoi un canal scurt, îngustat (strangulat) la rrujloc care încadrează şi orificiul de
ardere; disc plat (foarte uşor concav) adîncit; orificiul de alimentare rotund, plasat asimetric; de la orificiu pornesc spre marginile discului patru nervuri duble,
perpendiculare două cite două, distanţate între ele cu 0,25 cm; ele formează o
cruce; bratul crucii dinspre canal este mai lung; orificiul de ardere este mare,
ovalizat; d = 1,2 + 1,6 cm; fund inelar; înălţimea inelului de sprijin= 0,15 cm; de
la inel spre cioc, pe partea de jos a corpului şi ciocului, lingă melul de sprijin, se
află cite două nervuri scurte, paralele, âispuse cite două în forma literei V; tip cu
canal deschis; analogii: R. Forrer, Die friihchristliche Alterthiimer aus der Grăberfel
der von Achmin-Panopolis, Strasbourg i.R., 1893, pi. III, nr. 1-2 (pentru tipul de
cruce, dar alt tip de opaiţ); d. O. Wulf, Altchristliche und mittelalterische, by_zantinische und italienische Bildwerke. I. Altchristliche Bildwerke, Berlin, 1909, pi. LXVI,
află,

• Manuscrisul acesta a fost predat la revistă în anul 1986. Între timp opai\ul a fost publicat (mai pe scurt) în
lucrarea "Din istoria creştinismului la romdni. Mărturii arheologice" Oradea, 1986, p. 150-151 nr. 4) de N. Gudea şi I.
Ghiurco. Ulterior M. Rusu, aprofundînd cercetârile în acest domeniu a stabilit că opaiţul nu provine de la Feldioara
(Braşoy) ci de la Feldioara (Alba) (EphemN11p, L 1991, p. 90, nota 38)
Ţin să aduc aici călduroase mullUJJliri colegului Constantin Pop (M]Tr;) pentru ajutorul dat la identificarea
piesei. Pe fişa întocmită de către dr. Ştefan Ferenczi (MITr,) stă scris: "Farfurie mare, două ulcioare, un opail fără
inscrippe; cuptor cu cenuşă cu multe vase; "sub cetate". Feldioara."
O serie de scrisori trimise la Felctioara (jud. Braşov), fie direct pe adresa donatorului (str. Principală nr.
437), fie la oficialitălile comunei au rămas fără răspuns, ba una clin ele (pe adresa donatorului) a fost returnată cu
specifica)ia că adresa nu mai există. Am ezitat să mai facem alte investigalii pe considerentul că prin publicarea piesei astfel de investiga)ii vor fi făcute de muzeografii din zonă, care au datoria să pecizeze concti~e de descoperire,
locul de descoperire şi donatorul.
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Fig.1.- Opaitul bizan tind.inmuz eul clujean.
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nr. 1339 (pentru forma opaiţului, dar fără cruce); d. H. Menzel, Antike l.ampen im
Romisch-Germanisches Zentralmuseum zu Mainz, Mainz, 1960, p. 97, nr. 624, fig.
79,8 (pentru formă, dar alt tip de cruce); T. Szentleleki, Ancient l.amps, Budapesta, 1%9, p. 133, nr. 258 a-b (pentru tipul de cruce, dar alt tip de opaiţ); p. 99, nr.
637, fig. 81,8 (pentru decorul de pe bordură); probabil, tip microasiatic; sec. VVI; Fefdioara (Marienburg) jud. Braşov; dacă ne luăm după informaţiile din biletul de însoţire într-un cuptor sau lingă un cuptor de vase.
Pe baza acestei prezentări, a datelor din biletul de însoţire şi a materialelor
însoţitoare din depozitul muzeului clujan se pot formula cîteva observaţii:
- forma piesei, tipul de opaiţ, elementele de decor, dispunerea lor sunt cele
obişnuite la opaiţele de import bizantine, deşi asimetria efementelor capacului
este oarecum neobişnuită; analogiile pe care le-am găsit nu sunt prea apropiate,
dar nici nu se poate spune că opaiţul nu poate fi încadrat între tipurile reprezentate de aceste analogii;
- opaiţul are un aspect curios; pare prea nou, iar arsura din jurul orificiului
de ardere este puţin suspectă în sensul că nu suntem siguri că este rezultatul folosirii opaiţului; asimetria nu prea este caracteristică acestui tip de piese; nu sunt
excluse însă nici piese asimetrice, nici piese a căror durată de folosire să fi fost
foarte scurtă încă m epoca respectivă şi acest fapt să dea aspectul acesta curios;
- materialul împreună cu care a fost găsită piesa, prezen~ unui cuptor de
ars vase "romane" (cniar dacă este vorba ae o perioadă mai tîrzie decît epoca
provinciei Dacia)3 ne sugerează un mediu "roman" postaurelian.
Pînă (şi dacă) vom afla date noi, mai sigure, în legătură cu condiţiile de descoperire (date pe care sperăm că muzeografii de la Muzeul de istorie al judeţului
Braşov se vor strădui să le obţină) putem admite că este vorba de un opaiţ bizantin de import, datînd din secolele V-VI, creştin. Prezenţa acestui opaiţ la
Feldioara (Marienburg) jud. Braşov, nu ar avea nimic excepţional în sine, atît doar că ar fi prima piesă de acest gen, de această epocă din întreaga zonă. Bineînţe
les însă că precizarea condiţiilor şi locului de descoperire şi mai ales a
autenticităţii piesei, ar face ca importanţa ei istorică să devină deosebit de mare
pentru zona cotului Oltului.
NICOLAE GUDEA

3 Colegii dr. Florea Costea şi Ioan I. Pop (Muzeul de istorie al judelUlui Braşov) m-au informat că la Feldioara au fost găsite urme ale unor aşezări postromane chiar pe lingă "Cetate"; nu mi-au precizat însă durata acestei
epoci "postromane".
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EINE BYZANTINISCH-CHRISTLICHE TONLAMPE AUS DEM
HISTORISCHEN MUSEUM IN CLUJ-NAPOCA
(Zusammenfassung)

In den Museum fiir die Geschichte Siebenbiirgens in Cluj-Napoca (Klausenburg), gibt es eine byzantinische-christliche Tonlam~ mit Kreuzverzierung im
gescnlossenem Spiegel (Abb. 1). Das Stiick war eine Stiftung des Herm Martin
Liteanu aus Feld10ara - Marienburg (Kreis Braşov) es wurde am "Unter Burg=
sub Cetate" genannte Stelle, im einer Feuerstelle (?), Brennoffen (?) zusammen
mit einer Schtissel, einer Karme und anderen Kerarnikfragmente gefunden.
Das Typus, die Form, die Verzierungselemente der Tonfampe sind fiir
byzantiniscn-christliche Tonlampen der 5.--6. Jh. charakteristisch.
Das Fehlen einiger sicheren Daten iiber die Fundstelle und Fundcomplex,
sowie einiger technischen Kennzeichen des Stiickes, veranlassen aber den Verfasser einige Zweifel beziiglich die Echtheit und die Herkunft der Lampe zu behegen.

Lucrarea executată la
Casa de Editură şi Tipografia GLORIA Cluj
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