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STUDII

DESPRE NECROPOLELE TUMULARE
DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT

Săpăturile în tumulii din Banat şi Transilvania (fig. 1) sunt mai
puţine şi au fost efectuate la distanţe mari în timp şi spaţiu. Primele
cercetări din Transilvania au fost făcute de Herepely şi Fenichel în zona

Aiudului (VLASSA-TAKACS-LAZAROVICI 1985-1986; 1987), apoi ele
Şt. Ferenczi la Câmpia Turzii (RepCluj 1992, p. 117), V. Vasiliev la
Răscruci (RepCluj 1992, p. 326). Mai recent s-au reluat cercetările clin
zona Munţilor Apuseni prin săpăturile lui N. Vlassa din Cheile Aiudului (VLASSA-TAKACS-LAZAROVICI 1985-1986; 1987) şi Horia Ciagudean (1991). In ultima perioadă se mai adaugă la acestea cercetările
noastre şi ale colaboratorilor, din Munţii Petrindului, Dealurile Feleacului, Valea Hăşdatelor (LAZAROVICI-KALMAR 1985-1986, 723 şi urm.;
1987-1988; MORARIU-JALOBEANU 1984; DRAGOMIR & 1990; DĂ
RABAN & 1988) şi Valea Someşului (MAXIM 1985-1986; 1987-1988).
Cercetări

sistematice de teren

şi

cartografie (Fig. 2).

Cercetarea sistematică a tumulilor, cartografierea lor este preocuparea permanentă a unei echipe de la Cluj formată din Gh. Lazarovici,
Z. Maxim şi D. Ursuţ, V. V. Moraru şi M. Meşter. In cadrul ~mor proiecte
de îmbunătăţiri funciare (LAZAROVICI-KALMAR-MAXIM 1987-1988,
966-969; 997 şi urm. harta p. 999; KALMAR-MAXIM 1987-1988) s-au
marcat, prospectat sau cartografiat numeroşi tumuli din judeţul Cluj
(fig. 2,6-9).
Formaţiuni.Le naturale. Intr-o serie de puncte, mai ales, în zonele
nisipoase, apar movile ascuţite, de dimensiuni diferite, ce par a fi un rezultat al jocului naturii. Caracteristicile lor sunt: aşezarea în linie, forma
foarte ascuţită, înălţimea mare în raport cu baza, conţinutul nisipos.
Asemenea complexe apar la Mintiul Gherlii (cercetare M. Meşter şi
Gh. Lazarovici: RepCluj 1992, 278 în punctele Ciuleneş şi Mănăstireni),
Stejăriş -- ob. 4 (KALMAR-MAXIM 1987-1988, 1055, III/4; RepCluj
1992, p. 369 la Gâlmeie), Feiurdeni (cercetări bazarovici-Kalmar 19881989; 272-275, fig. 4; RepCluj 1992, 196).
Prospectări

magnetometrice în tumuli (Fig. 3-9, 10--11 A)

In cadrul unor proiecte, iniţiate de V. V. Morariu, de la ITIM ClujNapoca, au fost prospectate, prin magnetometrie gama şi de neutroni,
mai mulţi tumuli din zona Tureni (pentru metodă vezi MORARIU-JALOBEANU 1985-1986; MORARIU & 1988; DĂRĂBAN & 1988), obţi-

'
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nându-se o hartă cu anomalii (DRAGOMIR & 1987-1988, p. 923, fig. 4:
1990; RepCluj 1992, p. 409 şi urm. nr. 4).
TURENI. „Turnului Mare" a fost prospectat ca magnetometrul cu
protoni (MORARU-JALOBEANU 1985-1986 fig. 3-4) şi prin măsura
rea rezistivităţii (DRAGOMIR & 1990). Din studiul hărţilor obţinute s-a
constatat existenţa mai multor zone cu anomalii. Unele din aceste anomalii erau cauzate de existenţa unor grupări regulate de piatră, altele
însă nu au putut fi însă clar descifrate. Cercetările arheologice au confirmat întinderea si forma anomaliilor.
COMŞEŞTI. in cadrul proiectului de cercetări etno-arheologice s-au
făcut studii de teren şi prospectări cu magnetometrul cu protoni, semnalându-se mai multe anomalii la unii tumuli de pământ. Unele dintre
aceste anomalii ar putea indica fie gropi, grupări de cenuşă şi cărbune,
fie aglomerări de pietre. Precizări mai exacte nu se vor putea face decât
după săparea lor (fig. 6-7) sau prin prospectări pedologice prin carotare.
SÂNNICOARĂ-APAHIDA. Între Sânnicoară şi Apahida, pe stângo.
drumului spre Gherla, se află o necropolă formată dintr-un turnul mare
şi doi-trei tumuli mici. Turnului mare a fost prospectat cu magnetometrul cu protoni (fig. 10), sesizându-se mai multe anomalii ce par a indica
o cameră mortuară (fig. 11A). Turnului ar putea aparţine epocii cneolitice târzii, fie epocii marilor migraţii, cum sunt şi alţi twnuli în zonă
(RepCluj p. 34 nr. 42 vezi bibl.). Tmulii mici au fost nivelaţi şi acoperiţi
de unele depozite ale CFR-nlui.
AnaHze pedologice în tumuli

TURENI - „TUMULUL MARE". In timpul săpăturilor, din caroul
de S-E, din profilul E-V, au fost luate probe de sol din mantaua turnului. Din analiza diagramei rezultă existenţa a doua nivele în care
sunt valori ridicate ale fosforului şi potasiului (LAZAROVICI-PICIU
1987-1988, p. 297, diagrama 9 şi 3). Pedologii socotesc straturile respective ca fiind aduse din aLbia unui râu, iar arheologii ca provenind
dintr-o aşezare- Coţofeni, din vecinătate. In turnului 2 au fost făcute mă
surători pe axele cardinale, sesizându-se mari anomalii, indicând grupări
de pietre, unele sesizabile chiar şi cu ochiul liber.
Săpături. Munţii

Petrindului

In Munţii Petrindului sunt două unităţi arheologice mai bine cunoscute: a). Cheile Turzii, cercetări vechi (ROSKA 1942, 284-285 şi
bibl.), cercetări recente (VLASSA 1970, 11; 1974, 168; 1974a, 12, 13/14;
1977, 27-45: .:PAUL 1965, 300; ROMAN 1969, 68); b). Cheile Turenilor
(ROSKA 1942, 285-286), săpături reluate recent în cadrul unor cercetări de salvare (LAZAROVICI-KALMAR 1985-1986).
Necropole mai importante sunt cele de la Tureni, dealul „Ghicenghe"
cu un turnul mare în punctul „La Furci". Necropola, situată la limita
de nord a masivului calcaros, este formată din 7-8 tumuli, din care
trei cu mantaua din pietre. Doi tumuli izolaţi au fost sesizaţi la limita
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de sud a crestei calcaroase, care domină depresiunea Săndnleştilor, unul
in vecinătatea fermei de vaci, la cumpăna văii de la Cicău, al doilea la
intrarea din amonte în Cheile Turzii, pe stânga văii, în dreptl'.11 „Morilor
sparte". /l'umulii au lăţimea de 10-12 m, iar înălţimea de 0,50 m!.
Toate aceste necropole şi tumuli izolaţi an câteva caracteristici comune: sunt aşezaţi pe cumpăna apelor, în locurile cele mai vizibile; la
încrucişarea unor creste mai lungi: iar la punctele de trecere se găsesc
tumuli de mari dimensiuni. In zonele cu calcare toti tumulii au mantaua
din pietre de ·calcar. Pe şeile mai largi se găsesc ·2-6 tumuli formând
câte o necropolă.
Cercetările etno-arheologice, etnografice, bio-ecologice, pedologice,
geografice din Munţii Petrindului ş.a. au dus la o abordare complexă a
problemei, având menirea de a reconstitui cât mai veridic procesul istoric care s-a desfăşurat în zonă.
Munţii Petrindului, de un aspect stâncos, sunt de fapt nişte dealuri care au altitudinea medie de 750 m, având doar două vârfuri mai
înalte: la „Dealul Bisericii" (793,2 m) şi la „Dealul Sândului". Munţii
Petrindului sunt tăiaţi de către două văi, formând canioane Cheile Turzii
şi Cheile Turenilor.
Cercetările etno-arheologice româno-engleze, desfăşurate în vara anului 1986, au avut ca obiectiv identificarea şi cartarea necropolelor şi a
tumulilor izolaţi în Munţii Petrindului. Dealul Feleacului (LAZAROVICIKALMAR 1985-1986; 1987), precum şi în zona satelor Ceanu Mic, Aiton,
Copăceni, Comşeşti, Miceşti, Vâlcele şi altele.
NECRpPOLA

TUMULARĂ

DE LA

PETREŞTII

DE SUS

Săpături arheologice s-au efectuat doar: în tumulul 2 din punctul
„Pe Grădini(( (obiectiv 3), din Petreştii de Sus; la Tureni - „Tumulul
Mare" şi Cheile Turzii „La moara spartă" (săpături M. Rotea, cu descoperiri Coţofeni şi hallstattiene).
La. sud de Cheile Turzii, pe culmea calcaroasă, care străjuie satul
Petreştii de Sus, în punctul „Pe Grădini((, situat la nord de lacul [„La
alace((, de ambele părţi ale drumului de culme, se află o necropolă formată din trei tumuli, toţi cu mantaua din bolovani de calcar. Doi dintre
tumuli au fost aşezaţi în cutele unei falii de calcar, lată de 8·-10 m,
foarte dantelaţ?, un al treilea turnul găsindu-se ceva mai spre sud, formând cu cei doi, un triunghi. Turnului din mijloc (T2; fig. 12) a fost
cercetat începând cu anul 1987, vreme în care au fost săpate două din
cadranele opuS.e, N-V şi S-E. In anul următor s-au cercetat celelalte cardane. In turnul au fost descoperite 7 schelete (fig. 11) şi trei
vase ca inventar (fig. 13). Mantaua tumulului era formată din bolovani
de calcar adunaţi de pe creastă.
Defuncţii au fost aşezaţi pe stânca acoperită, uneori, cu un strat
subţire de sol de câţiva centimetri între crestele de stâncă, alteori, la
mormintele mai târzii, scheletele au fost depuse pe stânci, deoarece nu
se cunoşteau întotdeauna direcţiile fisurilor din calcar. Peste aceştia au
fost depuşi bo]ovani foarte mari. Intr-un caz, sub defuncţi, s-a găsit un
strat de pietricele rulate.
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In mantaua tumulului nu an fost găsite materiale arheologice. Ccîteva fragmente. ceramice dispersate au fost depistate sub nivelul de bolovani, fără însă a proveni de la morminte in situ sau de la cele deranjate. Unul singur dintre acestea, cu ornamente, poate fi atribuit fazei
a III-a a cnlturii Coţofeni, celelalte două sunt de factură Coţofeni, neavând însă motive decorative.
MORMINTELE. In profilul N-S al cadranului 4 au fost semnalate
fragmente de oase în zona centrală şi spre mijlocul caroului. In cam·pania anului 1987 a fost preparat un schelet şi au fost semnalate oasele
unui alt schelet (M 2). Cercetările din anul 1988 au dus la descoperirea
a încă 5 schelete, dispuse foarte apropiat sau suprapuse. Deoarece scheletele se găseau sub bolovani şi nn au fost înmormântate în aceeaşi vreme, multe din oasele mari s-au amestecat, încât nu întotdeauna a fost
uşor de separat oasele şi de identificat indivizii. Analizele antropologice
fiind neterminate, iar oasele foarte slab păstrate, nu putem emite păreri
privind sexul şi vârsta indivizilor.
Mormântul 1, situat spre mijlocul caroului, lângă profilul N-S al
caroului, se afla în poziţie chircită, c11lcat pe dreapta, cu privirea în sus.
(250° N, fig. 11 B). 1n vecinătatea genunchilor a fost găsit un fragment
ceramic, lucrat din pastă cărămizie, nisipoasă.
Mormântul 2, era situat în centrul tumulului, în poziţie chircit[i
(fig. llB), culcat pe dreapta (275° N). In dreptul feţei a fost depus un
văscior, o amforetă, disrtusă de un bolovan mare, aşezat peste partea
superioară a scheletului. Vasul este lucrat din pastă cărmizie, de factur[i
Coţofeni târzie, av;md sub buz[1 un brâu, decorat cu apăsări alungite,
acelaşi decor apărând şi pe umăr, dispus pe două rînduri (fig. 13/13),
Mormântul 3, situat între M 1 şi M 2, (fig. llB), a fost deranjat cu
prilejul înhumării lui M 7, avea în vecinătatea capuk1i câteva fragmente
ceramice, care provin de la un vas depl!ls ca inventar funerar, spart
ritual (fig. 13/2). A fost înhumat în poziţie chircită, pe dreapta. Membrele sale inferioare şi, foarte probabil, ale unui alt schelet M 7, au fost
deranjate la înhum9rea lui M 4, Orientarea sa este 25° N (fig. 3/13).
Mormântul 4, situat în centrul grupării de morminte, este, după
cât se pare, cel mai recent (fig. 1 lB). A fost aşezat în poziţie puternic
chircită, pe stânga, fiind orientat 240° N. Capul său a fost aşezat pe
o piatră.
Mormântul 5, de copil, foarte rău păstrat, sitaat în M 1 şi M 2, culcat pe dreapta, orientat 25° N, avea în vecinătatea capului o măsea de
vită (fig. llB).
Mormântul 6, adult, culcat spre stânga, puternic chircit (fig. llB)
avea în dreptul feţei fragmentele unui castron din pastă neagră, nisipoasă (fig. 13~!). O parte din vasul spart se găsea deasupra creştetului,
alte fragmente erau înspre M 4. Ca inventar, au mai fost depuse un
vârf de săgeată din cuarţit, un gratoar pe cap de lamă şi 01 pies<1
trapezoidală.

Mormântul 7, chircit pe stânga, orientat 330° N, conţine cel mai
recent schelet înhumat, deranjând M 3 şi M 4 (fig. llB).
Cele 7 schelete, reprezintă mai multe perioade de înhumare, marcând o continuitate de folosire a turnului. Cel mai vechi schelet pare a
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fi M 2, care se găsea în centrul tumulului. Cel mai recent pare a fi M 7.
Pentru M 1, M 5 şi M 6 nu sant observaţii de stratigrafie. M 3 pare a
fi şi el mai vechi. Toate cele 7 schelete, deşi cu variaţii în privinţa orientării, au fost înhumate în aceeaşi epocă, dovadă fiind păstrarea cadranului în care au fost dep~şi. In acelaşi timp se pare că cei care înhumau
ştiau locul unde se găsesc celealte schelete, mai puţin în (:azul ultimului schelet. Nici unul dintre schelete nu par a face parte din mormintele duble.
Necropola de la Petreştii de Sus şi mormintele din tumulul 2 se
încadrează în grupa de înmormântări în tumult de la sfârşitul culturii
Coţofeni şi începutul bronzului timpuriu. In privinţa ritmului şi inventarului :funerar cele mai bune analogii, prin toate caracteristicile
sale, pentru descoperirile de la Petreştii de Sus, sunt în necropola de
la Cheile Aiudului - „Dealul Velii" (VLASSA - TAKACS - LAZAROVICI 1985-1986). Pentru aceste analogii pledează toate trăsăturile
caracteristice ale necropolei (ritual, dimensiuni, formă inventar). Având
în vedere discuţiile care s-au ridicat în privinţa necropolei de pe „Dealul Velii", am urmărit cu mare atenţie prezenţa oricărui ciob, în afara
celor depuse ca inventar. Cu excepţia unui singur fragment cu decor caracteristic culturii Coţofeni, aflat la circa 30 cm de capul lui M 6, motiv
pentru care nu îl considerăm că ar aparţine mormântului, celelalte fragmente nu au decor încât ele nu pot constiui argumente sigure în privinţa
datării. Fragmentul are analogii în descoperirile de fază Coţofeni IIIb
de la Piatra Ilişovii sau poate mai târziu (KALMAR - BAGOTSKI t.AZAROVICI 1987), având în vedere îndelungata evoluţie de acolo, fără
a cnnoaşte elemente Vocedol. Mai precizăm că în vecinătate nu se găseşte
vreo staţiune Coţofeni. Cea mai apropiată staţiune este la circa 700 m
sud-est, pe terase mici şi joase spre satul Petreşti. In vecinătate nu se
găsesc nici un fel de materiale, care să demonstreze vreo locuire în
zonă.

Analizând vasele descoperite: amfora (fig. 13/3), după cum am mai
spus, este lucrată pe o pastă Coţofeni târzie, post Coţofeni IIIa, vreme în
care dispare slipul de culoare brună, castanie, la mai toate categoriile
ceramice. Decorul din apăsări. este caracteristic descoperirilor Coţofeni
târzii din zonă (la Tureni în mai multe obiective LAZAROVICI - KALMAR 1985-1986, 731 şi urm.), ca, de altfel, şi pasta. Aceleaşi trăsături
le au materialele din tomulii de la Cheile Aiudului - „Dealul Velii"
(Turnul VIM 8 = VLASSA - TAKACS - LAZAROVICI 1985-1986,
pl. XII/4, IX/1, 3, IX/6; idem 1987, iX/4; şi vasele din VII/-12, IX/5)~
vasul (fig. 13/2) pare a fi un fragment din micile ceşti globulare cu toarta
TAKACS supraînălţată, ca cele de la „Dealul Velii" (VLASSA LAZAROVICI 1985-1986, XI/1, 3; şi T V M3). Uneltele din silex, fără
a fi microlite, deşi sunt de dimensiuni mici, sunt lucrate din aceleaşi
materiale ca cee de a Cheile Aiudului - „Dealul Velii« (fig. iX/1) sau
oele de la Cuciu (Tl M5; CIUGUDEAN 1977, 5/4).
In concluzie, descoperirile de la Petreştii de Sas - „Pă Grădini'<
fac parte din seria de înmormântări în tumuli cu mantaua din pietre din
faza finală a culturii Coţofeni, evoluţia for mergând spre bronzul timpuriu.
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Cercetările arheologice de la Petreştii de Sus (fig. llB, 12, 13) aduc
noi dovezi ccr privire la geneza bronzului timpuriu din zonă, ca rezultat
al evoluţiei fenomenelor locale, aparţinând epocii eneolitice târzii.
La circa 100 m sud de acest turnul, în apropierea tumulului I, la
marginea de nord-est a faliei, se găsesc trei pietre megalitice, unele de
circa 200-300 kg. Pietrele sunt pe aceeaşi falie de calcar pe care este şi
tumulul 2. Aceste pietre formau o casetă de piatră, cu dimensiunile
aproximative de 1,10 X 0,70 m, posibil, să fi fost iniţial ceva mai mare.
Blocul cel mare, care forma capacul, a fost deplasat spre vest împreună
cu piatra lateralc1. U'mgă acele pietre a fost găsit un fragment de vas
cu buza în formă de pf1lnie, din pastă gălbuie, lustruit de o factură caracteristică bronzului timpuriu sau celor din grupul Jigodin ori din grupele cu ceramică şnurată (Cheile Turenilor, Copăceni).
Cât priveşte pietrele megalitice ale unui eventual mormânt ele s-ar
încadra în grupa mormintelor cu cutie de piatră, fără a fi însă identic
cu acestea, mai ales cu cele din cultura Schneckenberg B, acele morminte
cu ciste (BERCIU 1966, 137; FLORESCU 1959, 227; ROMAN 1975, 152;
1980, 18; 1986, 36, 40; CIUGUDEAN 1986, 72). Nu insistăm asupra acestei probleme deoarece în campaniile viitoare intenţionăm să întreprindem o săpătură pentru a vedea dacă nu s-au păstrat şi alte materiale,
în vecinătatea complexului.
TURENI. In „Tumulul Mare<' s-a săpat în două cadrane: Cadran I
(S-E) şi Cadran IV (S-V). In mai mulţi ani de cercetări s-a constatat cc'i
tumulul, uriaş ca dimensiuni (40 ,X 4 m), este format din mai multe
suprapuneri de tumuli, toţi cu mantaua din pietre, precum şi complexe
de cult legate de înmormântările în tumuli. In acest turnul sunt şi înhumări medievale tc:îrzii (probabil, tătari şi spânzuraţi), tumulul fiind folosit în Evul Mediu ca loc de execuţie, după cum se afirmă ele către
tradiţia orală, de unde şi denumirea de „La Furci".
La baza turnului, mai ales, în zona centrală, mai puţin sub cercurile
exterioare, s-au găsit, în stratul de humus, fragmente ceramice aparţi
nând unei faze timpurii a culturii Coţofeni.
Tumulul vechi din piatrei. se află în zona centrală a „Turnului Mare". Pare să aib<I. o formă rotundă, plată, format din bolovani rulaţi. Pe
marginea platformei s-a găsit o bază de craniu uman.
Cer:cul exterior din bolovani, sesizat în prima campanie, avea o
lăţime de 1,50 m şi o înălţime de 0,60 m. Pietrele erau împrăştiate neregulat. Nu a fost prea sigur marcat în plan cercul interior, ce era ceva
mai mult înalt, apărând clar în profilul N-S din cadranul 1, av;înd o
diferenţă de nivel de circa 50 cm.
Casetele de piatră. În marginea cercului exterior au fost găsite doui'.i
grupări dreptunghiulare, formate din bolovani mari. Una se găsea lângă
profilul N-S din Cadranul I, alta în vecinătatea ei, spre centrul cadranului. Caseta 1 a fost semnalată în marginea cercului exterior, av;înd
înâlţimea de 1,40 m. Caseta se compunea din pietre de calcar plate, de
mari dimensiuni, având un capac tot din pietre plate (pl. 1/B.D). În
casetă s-au descoperit bucăţi de cărbune şi ce:îteva oscioare de pasăre.
Dimensiunile interioare ale casetei corespund lungimii corpului uman.
Platforma 2 era o construcţie masivă din pietre de râu, aranjate cu
grijă. Interiorul era umplut cu pământ. Avea o formă ovală. Partea
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superioară

era acoperită pe jumătatea axei lungi cu 2-3 rânduri de
mari de piatră (pl. 2; fig. 14). Înălţimea casetei era de circa 2,10 m,
lăţimea 2,20 m, iar pe axa lungă a fost parţial distrusă.
Razele E-S-E şi V-S-V. Într-o fază târzie au fost adăugate unele
grupări de pietre, mai înalte, ce porneau din centru spre exterior în
forma unor raze.
Groapa Coţofeni Illb-IIlc. In Cadranul II (N-V) sunt mai multe
albieri. Într-una dintre acestea, cu fundul drept, s-au găsit mai multe
fragmente ceramice din acelaşi vas, dat?md din fazele târzii ale culturii
Cotofeni.
· Cercul mic de piatră se află cu centrul undeva pe axa N-S, în Cadranul I, fiind construit din bolovani de calcar, formc'mc.l o grupare densă,
plăci

înaltă.

Cercul central se află în centrul turnului mare, fiind aşezat după o
amenajare a vcîrfului tl~mului prin nivelare. Mortul a fost depus pe spate
cu genunchi ridicaţi, tip „broască". Lângă umăr s-au găsit două aşchii de
silex local, cioplite neîndemc'matic. Scheletul a fost acoperit cu 1-2
nînduri din bolovani de calcar (săpături M. Rotea, M. Wittenberg şi Z.
Maxim).
Platforma romCLnă. V;îrful turnului a fost nivelat, prilej cu care mai
mulţi bolovani ajung pe pante şi formeaz<'i o platformă dreaptă, ce acoperea o parte din tumulul central târziu. Pe platformă s-au găsit c;îteva
fragmente ceramice romane. Tumulul servea, probabil, ca loc de veghe
şi de supraveghere, poziţia oferind o privelişte largă spre drumul roman
Napoca-Potaissa, spre castrul roman Potaisa şi drumul secundar roman
ce lega Potaissa de villae-le rusticae din zona Miceşti.
Mormântul de tătar a fost depus în Cadranul I, spre marginea cercului exterior de pietre. Lungimea şi întinderea coloanei vertebrale pare
a indica o spânzurare şi uscare a individului înainte de înhumare.
Maxilarul inferior s-a găsit în vecin.;1tatea umărului drept, la circa 30 cm
de cap. Lângă piciorul drept avea un vârf de săgeată de fier.
O groapă în stâncă a fost semnalată în afara cercului de piatră din
Cadranul. 1, având dimensiuni de 1,80 ,~. 1,10 X 0,15 m, fiind umplută
cu pământ negru.
Existenţa spânzurătorii medievale era marcată prin descoperirea unor
părţi de schelete îngropate superficial în vârful tumulului şi printr-o
groapă masivă, de stâlp (marcat de bolovani bătuţi), în centrul turnului.
RĂSCRUCI: Intr-un sondaj, efectuat de către V. Vasiliev (în anul
1970), s-a găsit, într-un turnul mai mare din punctul „Gâlmee", un
mormânt cu ocru. Mai multe necropole şi tumuli de creastă sunt semnalate pe „Dealurile Prunilor", „Prodali" (FERENCZI 1962, 50, 58; Rep
Cluj 1992, p. 326-327; cercetări recente Bulbuc, Lazarovici, Maxim).
CHEILE TURZII. Ob. 7, „La moara spartă" (= „La morile din deal"),
la circa 30 m de mori, pe o mică terasă aflată pe stânga Văii Hăşdatelor,
se găseşte un turnul de formă ovală, cu dimensiunile de 11 X 12,50 rn
şi cu înălţimea de 0,5 m. De pe turnul este o bună vizibilitate spre vest şi
sud-vest. Mantaua tumulului este din pietre. Tumulul a fost săpat de
M. Rotea. După părerea sa, în turnul sunt două faze: un turnul mai
vechi din perioada de tranziţie la epoca bronzului timpuriu şi o reînmor2 -
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mântare, în care s-a săpat un puţ, de circa 2,50 m adâncime, având printre alte obiecte un vârf de săgeată de fier cu peduncul, probabil, hallstattiene (informaţii amabile M. Rotea).
BAZINBL ARIEŞULUI. ln localitatea Mihai Viteazu sunt semnalaţi
tumuli la Izvoru Sălciu (RepClaj 1992, 276, nr. 16) şi în vatra satului,
în curtea bisericii (periegheze Lazarovici 1968-1969).
CULMEA FELEACULUI - DEALURILE AITONULUI. în această
zonă au fost identificaţi tumuli izolaţi şi necropole tumulare la: Vâlcele;
Miceşti „Ţâclă", „La Cartofi"; Comşeşti - Dealul Bugleşului, Căstcl.i, La Bălţi - Prunişor; Bărbuţ; Aiton - Cionca; Ceam1 Mic A.căstăi (fig. 6-9); Sălicea; Cluj-Napoca Feleac, aceştia din urmă fiind
doar semnalaţi.
In VALEA SOMEŞULUI MIC s-an identificat tumuli în Ianca Someşului, în localitatea Floreşti. In aval de Cluj, la Someşeni, Sânnicoară,
Apahida, Răscruci şi Bonţida sunt semnalaţi atât tumuli de creastă, cât
şi tumuli în luncă. Alţi tumuli au fost descoperiţi pe dealurile care separă
afluenţii Someşului Mic în: Valea Caldă, Valea Largă, Valea Borşei şi
Valea Lonei, constatându-se existenţa unor necropole tumulare, orientate pe distanţa est-vest. La Dej sunt semnalaţi pe Dealul Bela, 8 tumuli (RepCluj 1992, p. 179, nr. 1).
VALEA CHINTAULUI. Pe crestele dealurilor, ce străjuiesc localităţile Chinteni, Deuşu, Vechea, Sălişte, au fost identificaţi mai mulţi
tumuli. La Deuşu tumulii au fost semnalaţi pe Dealul „Spânzuratului"
(Acăstăi) (RepCluj 1992, p. 182-183). O necropolă, formată din 5-6
tumuli, se află la nord de sat (RepCluj 1992, p. 182 fig. 89 în zona punctului 1).
BAZINUb MUREŞULUI. Pe dealurile din zona Şăalia de Câmpie
şi Zau de Câmpie au fost descoperiţi mai mulţi tumuli de creastă (informaţii V. Crişan).
TUMULII DIN BANAT. Un studiu masiv, o adevărată monografie,
de circa 110 pagini şi 47 de figW"i a fost realizat de către Fl. Medeleţ
(MEDELEŢ-BUGII:.AN 1987).
,
In această lucrare, vom insista numai asupra unor informaţii noi
despre tumulii din Banat pentru a aduce eventuale completări.
MOLDOVA VE~HE - OSTROVU MARE „t..A SPIŢ". P. Roman a
cercetat doi tumuli cu mantaua din pietre. Unul avea un cerc din pietre de râu, Aceştia aveau în centru o platformă de pietre sab care se
aflau resturile unui mormânt de incineraţie, cu un !inventar ceramic şi
obiecte de bronz. Ceramica aparţine culturii Coţofeni - Vucedol (Coţofeni III c).
!LIDIA - SCAMNEb. Pe drumul, ce duce din sat spre complexele
medievale de la Oblita, se află o stâncă mai înaltă, numită „Scămnel".
In imediata ei vecinătate, în marginea drumului. D. Ţeicu a săpat un
turnul, având în centru un puţ adânc, de circa 2,50-2,80 m. In fundul
puţului s-au aflat câteva fragmente ceramice, printre care unul hallstattian, cu decor caracteristic culturii Basarabi. Asemenea puţuri, dar cu
un b·ogat inventar ceramic, se cnnosc din perioada imediat anterioară la
Remetea - „Gomila lui Gabor" din Ha. B2-B3 (informaţii amabile Fl.
Medeleţ).
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VALEA TIMIŞULUI prilejul unor periegheze, făcute pe Valea Timiîn zona Caransebeşului, au fost localizaţi o serie de tumuli. Nici
unul din tumuli nu a fost săpat. O încercare de a săpa un tcrmul a fost
efectuată lângă halta C.F.R., de către M. Macrea, cu ajutorul Muzeului
din Caransebeş (informaţii amabile Liviu Groza). Din păcate, cercetarea
a fost abandonată.
şului,
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A PROPOS DES NECROPOLES TUMULAIRES DE LA TRANSYLVANIE
ET DU BANAT
(Resume)

L'analyse des principales problemes des tumulus de cettes zones a represente
plus recemment l'object de quelques etudes et preocupations, basees sur les nouvelles recherches entreprises dans le sud-est (GIUGUDEAN 1977; 1986; 1991), l'est
(VLASSA - TAKACS - LAZAROVICI 1985-1986; ~987; r.AZAROVICI .;_ K1AI:.MAR 1985-1986; 1987-1988; 1987-1988 a) et le nord-est des Carpathes Occidentaux
(BRUDIU 1992), ainsi que dans le Banat (MEDELEŢ - BUGILAN 1987).
Nos recherches se sont concentrees sur; las fouilles (Cheile Turenîlor, Munţii
Petrindului); la prospection (resîstivite, rayons gamma et protons: MORARIU JALOBEANU 1985-1986; DRAGOMIR - LAZAROVICI - TARNOVAN 1987-1938;
1990); l'identification et la cartation de certains tumulus, situes sur Ies versante
des affluents de la riviere Someş, de la Valee des Hăşdate et de la Valee des
Tureni (ROSKA 1942, 33, 82-83; FERNECZI 1962; LAZAROVICI - KALMAR
„987-1938; REPCLUJ 1992).
Parallellement avec l'etude des tumulus ont ete entreprises des recherches
sur Ies periodes anterieures et ulterieures a l'epoque du Bronze ancien, par
des fouilles des certaines stations archeologiques, situees dans le voisinage des
zones les plus riches en tumulus (LAZAROVICI - KALMAR 1985-1986; 1987t988; 1987-1988 a); ROTEA 1991). Nous avons accorde une attention particuliere a
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la publication de certains materiaux datant cit! l'âge de Cu.ivre et de l'âge du
lkonze ancien (LAZAROVICI 1988; 1992) et des resultats des certaines analyses
bl~ iistiques et dimensionnelles (KALMAR MAXIM 1992). On a egalement mis
~n valeur des nouveaux materiaux concernant le BronU! ancien ă l'Ouest des
Cat·pathes Occidentaux (EMODI 1987-1988; 1992), ou de la Transylvanie, de la
ihumanie et des Balkam (ROMAN 1992).
Pour completer I'image sur Ies problemes de l'eneolithique tardif et du
Brrmze ancien on ete faites des analyses par l'activation avec des neutrons oa /Jdr
11e·, ef,rn~ssions de rayons X sur des outils en cuivre de Transylvanie (BEŞLIU LAZAROVICI 1990; 1992) et sur des echantillons de cuivre natif de !'Europe
1POP A - LAZAROVICI - OLARIU 1992). Beaucoup de c..-es pieces appartiennent
ai.I.X decouvertes faites d<>ns des tombes tumulaires.
Les fouilles dans les tumuli et dans les etablissements contemporains de
!cur proximite ont demontre d'une maniere indubitable que Ies depots tumulaires
le-, plus ancien, dans Ies parties occidentales de la Transylvanie datent de la Ill-e
phase ele ia culture Coţofeni, donc d'une etape tardive, et que cette pratique
cJntinue dans le Bronze ancien. On a mis en lumiere des etroits contacts avec ies
t,roupes la Ceramique Cordonnee et avec d'autres groupes culturels contemporains.
Il y a toute une serie de tumuli avec le manteau en terre, sans inventaire
ou avec un inventaire tres pauvre et depourvu de signification, ayant aussi quelques fois de l'ocre (Cheile Turzii, fouilles I. Ferem:zi. - M. Jude, inedit; Răscruci,
louilles V. Vasiliev, inedit), qu'on ne peut pas dateur que par des analogies a
treY. grande distance. A Tureni, dans 1a necropole, qui se trouve sur la colhne
„Ghicengl;ie", il y a plusieurs tumuli avec le manteau en terre et deux autres avec
des pierres. Le grand tumulus, ayant environ 40 m de diametre et le manteau en
pierre, est maintenant l'objet d'une recherche. Ce tu.mulus presentant des tres
nombreuses etapes de refait, comporte des autels, des cassettes, des cenotaphes
- toutes datant d'apres le Coţofeni I-II, avec des decouvertes de la phase Coţo
feni Illb ou IIIc. Le tombeau central, plus tardif encore, cache un inhume en
[XJ5ition de „crapaud" et ayant un inventaire typique pour beaucoup des tombes
« i'ocre. Le deuxieme tumulus, plus petit et avec un manteau en blocs de pierre,
n'a ete que prospecte jusqu\1 present.
Beaucoup de tumuli avec le manteau en terre se trouvent aissi i1 l'interieur
qu\i l'exterieur ele l'arc montagneux des Carphates. On connait des pareils ""muli:
1) dans le Banat, a) partie orientale (carte MEDELEŢ - BUGILAN 198î) - ă
R~::a Sărată Câmpul lui Andrei (ROGOZEA 1983) et a Gornea - CăuniţCl de
Sus, avec le manteau en cailloux (fouilles Lazarovici, inedit); b) centre (MEDEL:::T - BUGILAN 1987); c) partie occidentale, ou il y a de~; recherches plus
nombreu5es (MEDELEŢ - BUGILAN 1987; BUKVIC 1987); 2) en Crişana (ROSKA
L_:-12. 81; BERINDEI - MAHARA - POSEA 1977, 3'4) et 3) en Hongrie (ECSEDY
H!î9). Ces tumuli sont dates dans une periode contempraine ii !'etape Coţofeni
II!c - Vucedel ou peu apres, et ils appartiennent ii un h-0rizon contemporain
avec les decouYertes de Ceramique Cordonee dans le centre du Banat (LAZAH.O\.ICI - SFETCU 1990, 51-52, 4/2, 5/5-6; LAZAROVICI 1992), et dans les
zoni:;s occiclentales de Ja Transylvanie (ROMAN 1992> se prologeam .i11squ./au
[;.:·lnze moyen.

DESPRE CATEVA OPINII REFERITOARE LA CRONOLOGIA
PRIMEI EPOCI A FIERULUI ÎN TRANSILVANIA

, Cu ocazia

discutării

cronologiei primei epoci a fierului în Trnns:l-

·,':;r_::;1a, ne-am referit şi la topoarele plate cu aripioare (de fier), desco-

pc•ritc în ciceastă zonă a României1. Recent a apărui un nou volun1 con_..e;-:crat acestei categorii2. Volumul cuprinde şi majoritatea picselcr descopetiţe pe teritoriul Rom[miei, cu menţiuni la tipologia şi c.lat;;n;ea loc-.
Apariţia acestui volum ne determină să revenim cu c<lteva srnrte (LlJr
necesare) precizări, ce vor avea în vedere, mai ales, (unele) p:ese di:1
'.l 'ran::~ilvania.
Fireşte, cercetarea arheologic;:-1 nu se poate dispensa c.lc dasific:Cd
tiµologicc. Dar, pentru a fi viabilă (deci, realmente utile":), o clasificare
~ipologic[1 trebuie sii reflecte, cât mai exact posibil, succesiunea sau rar~ortul cronologic real dintre diferite tipuri (sau variante:). Asupra cronoiogid vom reveni însă mai jos .
.În privinţa clasificării tipologice este de avut, mai îr:tt1i. 1n veckre
~·nptu~ că (la nivelul cronologic care i11tc-rcsca~~[1 aici) obiec.:telC' din fier,
deci şi topoarele plate cu aripioare erau execui~tte prin forj:cre (şi nu
prin turnare în tipare)3. Datorită acestui mod <le prelucrare, apar incviî:abile diferenţe (cel puţin de amC:-munt) între diferite piese, chiar şi
:1tunci cfmd erau lucrate în acelaşi atelier. Apoi, starea de corocbre
truginire) avansată în care s-au descoperit numeroase cxe:mpl.:m„ :t <~fcc~:it
<modificat), adesea sensibil, aspectul pe cure l-au avut iniţial. În fi:!e,
curc"tţirea pieselor puternic atinse de rugină r:;;i adesea re~;taurc;:·ea bi")
"i contribuit uneori la alterarea imaginii iniţiale.
Având în vedere starea în care nu rost descoperite topoarele plate
~·u µripioare de la Teleac, la publicarea lor menţionam cil: „Toate pieo:de
~unt puternic marcate de rugină. Pentru u. p~istra o imagine c;tt de ccit
apropiată de cea iniţială, în ilustraţie ele sunt rec.late cum art1tc:u inai'.1te
de curăţire şi restaurare"4. Să luăm (la înt:unplare) un al~ exemplu,
anl;lme, toporul plat cu aripioare de la Cerna(i. Vom constm.a şi în
aces.t caz că, datorită ruginirii avansate, imagint:a lui iniTiaL:'t nu poate
C stabilită cu certitudine. În consecinţă şi clasificarea tipologică a acc:Stei
piese rămâne incertă. De altfel, constatarea este valabilă şi pentru i1lte
(r:mneroase) exemplare. Apare, deci, întrebarea: facem clasificarea tipo-

1 V. Vasiliev, ActaMN. XX, 1983, p. 46-49: V. Vasiliev, I. :\I. Aldea, H. l>.1gudean Civilizaţi.a dacică timpurie în aria intracarpatică a Uomâniei, CWj-Nap:.:.a,
19fll, p_' 50_:_53, 122, 126; 182, lilG.
2 Anke. Wesse, Die A.rmchenbeile cler Allen \Velt, Univ,•rsitătsforschum'ien
z11r p-făhistorisch.en Archiiologiii; Band 3, Bonn, Hl90 .
. :J Cf. .I. Tkshaye~. Les out.ils de bronze de l'lndus <liL DHrwbe, voL. I. F<1:·;~.
Hl6), p. 4:11-435.
4 V. \ia~i:iev, I. Al. Aldea, H. Ciuguclean, up. ci::., p. SO, no.a' Hl.
5 A. Wes~e. op. cit., p. 202, cat. nr. 177, pi. 27.
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logică după

imaginea

actuală

a pieselor sau

după

imaginea pe care încer-

căm să o reconstituim (pe criterii mai mult sau mai puţin subiective)?
Din păcate, nici într-un caz, nici în celălalt, erorile nu pot fi total evitate,
evident cu consecinţele ce rezultă.
Dar, independent de acest aspect (şi fără a intra în alte detalii),
trebuie totuşi menţionat faptul că încadrarea unor piese într-un anumit
tip sau variantă (aşa cum apare în volumul amintit) este adeseori greu
de acceptat. Desigur, explicaţii se pot găsi; dar nicicând ele nu vor fi
suficient de convingătoare pentru a justifica de ce piesele de la Popeşti

Nucet6 şi Sânsimion7 au fost încadrate în aceeaşi variantă (III2C, 1). Aeelaşi dubiu apare şi în cazul altor (numeroase) piese şi menţionăm aici pe
cele de la Vinţu de Jos 8 şi Svetozarevo9, ambele incluse ·în varianta
II1 1C, 1, sau piesele de la Insula Banului (cat. nr. 180) şi Teleac (cat.
nr. 182; pl. 23), incluse în aceeaşi grupă, II 1. Fără îndoială exemplificările
pot continua, dar nu considerăm necesar să mai insistăm asupra acestui
aspect.
Desigur, clasificarea tipologică detaliată a unui num;1r atât de marc
de piese presupune - volens-nolens - o doză de subiectivism şi risc,
greu (chiar imposibil) de evitat totdeauna (din motivele mai sus arătate).
Iată de ce tipologia trebuie făcută cu maximă prudenţă. Altminteri, se
ajunge la imagini artificiale care, inevitabil, grevează asupra concluz-lilor
generale.
Şi în privinţa datării sunt de făcut câteva precizări. Pe baza descoperirilor cunoscute menţionam (încă în 1983) c<:l. „ ... pe teritoriul Rornr1niei existenţa acestui tip de topor nu se opreşte în Hallstattul mijlociu
sau târziu (cum se considera până foarte recent) ci, ... el evoluează şi
în primele faze ale perioadei Latene. De altfel, topoare plate cu aripioare
datate aproximativ tot atât de târziu, s-au aflat şi în zona alpină. Exis.tenţa unor topoare plate cu aripioare în perioada Latcne (situaţie ce
modifică 1n bună parte tabloul cronologic cunoscut anterior), impune,
deci, o mare prudenţă la interpretările cronologice" 10 .
Lăsând la o parte piesele apărute incidental (a căror datare rămâne
•Jricum ipotetică, chiar şi atunci când sunt plasate în limite rezonabiie),
stz:rneşte nedumerire, mai ales, datarea atribuită unor piese descoperite
în contexte arheologice clare. Referirea, fie şi numai la două exemple,
va fi edificatoare. Astfel, toporul plat cu aripioare de la Cernat este
datat (mai ales pe baza fibulelor de tip Peschiera între 1100-1000 î.Ch. 11 .
Plecându-se de la această datare, se avansează apoi ideea că „Im Karp.:itenraum sind die ăltesten eisernen «europăischen,.,. _:\rmchenbeile beheimatet"'12. Descoperirile de la Bădeni13 şi, mai ales, depozitul d.e la
Girişul Român14 arată însă că, în aria carpatică, fibule de tip Peschiera
cit„ p. 202, cat nr. 181, pl. 30.
Idem, op. cit., p. 203, cat. nr. 183A, pl. 30.
o Idem, op. cit., p. 203, cat. nr. 183, pl. 26.
9 Idee1, op. cit., p. 201, cat. nr. 159, pl. 26.
10 V. Vasiliev, ActaMN, XX, 1983, p. 48-49, cu referire la piesele descl!lperite şi bibliografie.
11 A. Wesse, op. cit„ p. 167, fig. 55. Die zeitliche Stellung der ei'>ernen
Armchenbeile (piesa în cat. nr. 177, pl. 27).
12 Idem, op. cit„ p. 177.
13 Z. Milea, SCIV, 19, 1968, 3, p. 513-516.
H M. Petrescu-Dâmboviţa, DBR, p. 145.
u Idem, op.
7
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evoluează ş1 m Ha.B 3 . Trebuie deci să ne obişnuim cu faptul că unele
categorii de origine sudică evoluează în aria carpatică (şi nu numai) un
iimp mai îndelungat decât s-a considerat până acum. Altminteri, apelul
(exclusiv) la analogiile cele mai timpurii duce, adesea, la erori de datare.
Mai mult, nici ceramica nu permite datarea aşezării de la Cernat mai
devreme de Ha.B 3. De altfel, acest lucru îl observa şi Z. Szekely (autorul
cercetării de la Cernat) când nota că „Aspectul ceramicii . . . de la Cernat. . . arată o fază înaintată de dezvoltare a Hallstattului timpuriu" 15.
'. n fine, este curios (sau simptomatic?) faptul că nimeni (din cei care
optează pentru o datare atc'lt de timpurie a aşezării de la Cernat) nici
tr"<lcar nu şi-a pus întrebarea: cum de în această aşezare (căreia i se atriLuie o datare atât de timpurie) apar, deodată, un număr at<1t de mare
de piese din fier (16 bucăţi)I 6 .
Foarte timpuriu sunt datate şi topoarele plate cu aripioare de la
Teleac şi Insula Banului (cat. nr. 182 şi 180). Referitor la piesa de la
Teleac, constatăm că eroarea provine din faptul că nivelul III de la
Teleac este pus pe aceeaşi treaptă cronologică cu nivelul Mediaş ! 17 .
Pentru că paralelismul dintre nivelurile de la Teleac şi cele de la
Mediaş a fost de curând demonstrat18 , nu considerăm necesar a menţiona
aici decât faptul că toate cele patru piese de la Teleac provin din
nivelul III al aşezării. în consecinţă, ele se datează în Ha.C (sec. VII
i.Ch.) şi nu mai devreme. în ceea ce priveşte piesa de la Insula !Banului1!l, datarea ei în Ha.B2-B320 (mai probabil în Ha.B 3) pare mult mai
aproape de realitate.
Este necesară acum o precizare: nu neg deloc posibilitatea ca, in
viitor, să se descopere (pe teritoriul României) topoare plate cu aripioare, care să se dateze mai timpuriu. Fireşte, cu condiţia ca datarea
lor să fie fără dubii. însă piesele cunoscute până în prezent (şi mă refer
la cele cu datare asigurată, inclusiv stratigrafic) nu permit o încadrare
cronologică mai timpurie de Ha.B 3 . Eventual, pentru toporul plat cu
aripioare de la Insula Banului (descoperit, deci, la extremitatea sudică
a României) s-ar putea avea în vedere şi Ha.B 2 . În atari condiţii, piesa
de la Insula Banului ar putea indica nu numai faza, ci şi direcţia (sau
una din direcţiile) de unde pătrunde această categorie în aria carpatică.
C<:ît priveşte topoarele de la Teleac, cel puţin unul din ele21 are bune
analogii în variantele (III3C, 2-3 după A. Wesse) bine reprezentate în
necropola de la Hallstatt şi în lumea illiră. Prezenţa unui asemenea

w z. Szekely, Aşezări din prima vârstă a fierului în sud-estul Transilvaniei,
Sf. Gbeorghe, 1966, p. 25.
,
IB Considerăm că, prin forma şi dimensiunile lor, cele 12 bare reprezintâ
materialul pregătit pentru forjarea a tot atâtea topoare plate cu aripionre.
17 Vezi, A. Wess~. op. cit., p. 144.
18 De altfel, nivelul Teleac III depăşeşte ca durată nivelul Mediaş JII. \.'Ezi,
V. Vasiliev, I. Al. Aldea, H. Ciugudean, op. cit„ p. 102-129 şi 170-188 (rezumatui în I. francez[t).
19 Plasată de A. Wesse (Op. cit., p. 167, fig. 55) în secolul X şi prima pane
a secolului IX î.Ch.
"o Vezi, A Vulpe, Rcvlst, 32, 1979, 12, p. 2380; T. I. l\Iu~c:1, Apulum. XX.
1:.82. p. 55; cf. B. Hansei, Beit.riige zur regionalen und chr<mologisd1en G/iederun9
der ăitere Hallstattzeit an der Unteren Donau, I Bonn, 1976, p. 125.
2I V. Vasiliev, I. Al. Aldea, H. Ciugudean, op. cit„ p. 50, 53, fig. 17;16.
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topor la Teleac permite, deci, să se presupună o legătură (ceva mai
t~rzie) cu zona alpină şi vest-balcanică.
.
Din descoperirile cunoscute până acum rezultă următoarel~: deşi
(în aria carpatică) topoarele plate cu aripioare apar cu o fază sau douC1
mai devreme, situarea majorităţii pieselor (care sunt Şi cel mai bine
datate) în Ha.C arată că această categorie este larg utilizată mai ales
in Ha.C, cu prelungiri până în epoca Latene.
Am considerat necesare toate aceste precizări pentru că limba d2
largă circulaţie, ca şi girul de care se bucură lucrarea la care ne-am
referit, pot introduce în circuitul ştiinţific unele erori pe care \Sunt
sigur) nimeni nu le doreşte.
.
Recent a apărut prima monografie consacrată problemelor epocii
hallstattiene· în Banat22 . Printre meritele indiscutabile ale lucrărâ se
înscrie şi acela de a fi pus in circuitul ştiinţific un bogat material
arheologic. ln cadrul volumului se fac aprecieri şi asupra cronologiei
epocii hallstattiene din Transilva:1ia. Asupra unora dir~tre ele n6 vo:n
refer! pe scurt în cele ce urmează.
Dar, mai· înt~ti, o precizare: consideraţia că „ ... cele mai tirnpurn
clescoperiri ale culturii GB.va din zona T1sci superioare nu pot li mai
vechi de faza Ha.A2 , adică sec. XI în.d.Chr ... " 2 ~, ·atribuită rriie, 1i
âparţine; de fapt, lui T. Kemenczei, pe care l-am şi citat de fiecare datc'1
c1nd m-am referit la această idee2 4 .
Ccrcctc'i.rile din aşezările fortificate de la Ciceu-Corabia 2:), Boz11a~"
Subcetate"7. Dej şi, mai ales, din aşezarea '(cu trei niveluri· de locuire)
de la Teleac au oferit un bogat şi divers material documentar. ·studiul
c:omparativ. al materialelor descoperite - mai ·ales, pe baza obscrvaţiii9r stratigrafice de la Teleac. şi Mediaş conduce la constatarea ci1
p,re~enţa efectivă (şi generali~ată) a culturii de tip· Gava . (pe deplin
constituită) în Transilvania intracarpatică nu este de plasat ·în'.:li 1te c·~e
ţaza Ha.B 1 (chiar dacă pentru începutul penetraţiei se poate, eventual,
<wea în vc•der~ şi partea finală a fazei Ha.A 2). Gen.eralizarca cE:>ramic1i
.negre Cf1.nclate (de tip Gava) în Transilvania, în Ha.B 1, rnarchea.;i,:{~ şi
începutul epocii îierului în accast[1 zonă. De altfel, contextul culţural
din Tra~1siLvania, în Ha.A, este tributar evoluţiei finale a e>pocii broodiilui, fiind, totodată, diferit de cultura ele tip Gc'tva28 .
·
.
.
· În volumul la ·care ne referim, despre acest aspect şo mentionc;i 7 ~-1
linrnHoarele: „ ... de un început al epocii fierului îq zonele sml-v.estice
~fo Rom[ihid
... nu putem vorbi cu certitudine .înainte
de debutul. fozei
.
.
:
1

~

2~ Marian Gumă, Civilizaţia primei e)JOci a fierului în sud-i·c>stuz I101r..ânl<>i,
Bi/J7inth!'ca TTiracofnqica, IV, Bucur~ti, 1993.
~:: l\L Gum:i, op: ci.t„ p. lfl2.
·
'
~{Vezi, Sar.;wtia, XX, 198G-1987, p. 65, n. 7; V. Vasili€v, L Al. Alde;i. n. Ciniiude:m. np. cit„ p. 112, n. 581. Am con.,iderat nece<;an\ acea<;l~1 P."eciwre, 1.1eorire~·e
~\n formularea menţionată s-ar putea deduce că ideea îmi aparţine sau c;'.1 mi-am
însu.5il-o„ fiiri"1 s(i-1 citez pe T .. Kcm,>nczci. De altfel, din u:liml'le rându„i ale
~cele:a.~i pagini (11!2) reiese cii T. Kemenczei esle autorul acestei con..,1cl"'raţ11.
O foi:mulare cte la început corectă ar fi eliminat nedorita ambiguitate.
2> V. Vasiliev, C. Gaiu, ActctiVIN, XVII, 1980, p. 31-63.
2i; V. Vasil.iev, EphemNap, 3, 1993. p. ·13-67.
.
.
27 V. Vasiliev, I. Andriţoiu, Apulum, XXII, 1985, p. 31-36.
2a Vezi, V. Vasi]iev, Acta'\1N, XX, 1983, p. 36 şi urm.: V. Vasi!i?v .. I ..'\.:. Alliea~
H. Ciugudean, op. dt„ p. 107 şi urm. ~i p. 172-177. (rezuţm~tul francez).
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Ha B 1 sau ... sfârşitul fazei Ha A 2 ... , începând de la care complexul
hallstattian timpuriu cu ceramică canelată se omogenizează tot mai
pregnant, printr-o nouă sinteză pe spaţii foarte largi, cunoscută ... sub
denumirea de cultură de tip Gava ... " 29. Subliniem, în special, ideea ca
numai începând de ·la sfârşitul Ha.A2 , începutul Ha.B 1 se omogenizează
tot mai pregnant pe spaţii foarte largi noua sinteză de tip Gava. Rezultă,
deci, că punctul de vedere al lui M. Gumă (referitor la momentul de la
care complexul cu ceramică canelată se omogenizează tot mai pregnant
pe spaţii foarte largi) este identic cu cel pe care l-am exprimat referitor
la etapa când cultura de tip Gava, pe deplin constituitc'"i, se generalizeaz:1
în aria intracarpatică a Transilvaniei.
Totuşi (la p. 183), menţionând consideraţiile mele despre începutul
şi etapele evoluţiei culturii de tip Gava în spaţiul intracarp;itic, autorul
menţionat conchide: „După cum se poate uşor observa, cronologia .:id optată de V. Vasiliev pentru diversele etape ale complexului cultural cu
ceramică canelată din spaţiul intracarpatic este, în general, mai coborâtă
(cu aproape 100 de ani în unele cazuri) comparativ cu aceea generai
acceptată pentru ansamblul descoperirilor de tip G{1va-Holihrady". S<'\--i
fi scăpat din vedere (în fuga condeiului) ceea ce susţine (chiar dsa)
despre momentul răspândiFii culturii G{1va în sud-vestul României sau.
mai ales, despre momentul de la care consideră că cultura Gava se
omogenizează pe spaţii foarte largi?30.
1n continuare (p. 191), pe baza descoperirilor de la Rcmetea Mare
0i Vfo·:'\dia (ambele în Banat), M.G. cons:deră „că ar trebui avută în
vedere o dată mai timpurie pentru începutul fazei Teleac II ... ". Dar,
tot dsa: „Având în vedere faptul că în cadrul fazei Teleac II au fost
descoperite şi importuri de tip Gornea-Kalakafa (Bosut IIIa) ... datate
în Ha B 2-B;;" apreciază că „se poate avea în vedere o evoluţie mai
îndelungată pentru nivelul II al aşezării de la Te leac ... ". Desigur, mă
simt mulţumit pentru că cel puţin faza în care am fixat sfârşitul nivelului II de la Teleac întruneşte (până la urmă) adeziunea lui M. Gumă.
Un singur lucru nu are însă „în vedere" M.G. şi anume, dacă nu cumva
stratigrafia de Ia Teleac ar putea oferi o (c<:Ît de mică) sugestie inversă,
adică pentru mai corecta datare a celor două aşezări din Banat. Şi
aceasta cu atât mai mult, cu cât în nici o aşezare cu ceramică de tip
Gava din Banat nu au fost sesizate „mai multe niveluri de locuire":J 1.
Despre cronologia aşezării de la Reci (la care M.G. apelează constant), am discutat pe larg şi nu consider necesar să mai revin aicP:l_
Reamintesc· totuşi că ceramica de la Reci nu ţine de începutul evoluţiei
ceramicii de tip Gava din Transilvania. Cât priveşte existenţa a două
M. Gumă, op. cit.; p. 180 şi urm. (mai ales, 275-276).
Este posibil ca în concepţia lui M.G., aria intracarpatică să n.u-şi fi găsit
Joc în cadrul acestor spaţii foarte largi de omogenizare. Oricum, dacă am ridica
datarea de la Teleac - cum pare a sugera - riscă să rămână singur cu o datare
mai coborâtă (tot cu aproape 100 de ani) „comparativ cu cea general acceptată
pentru ... ansamblul descoperirilor de tip Gava-Holihrady", din ale dsale „spapi
foarte largi".
31 M. Gumă, op. cit., p. 186.
32 V. Vasiliev, ActaMN, XX, 1983, p. 43, inclusiv n. 53; V. Vasi!iev,
J. Al. Aldea, H. Ciugudean, op. cit., p. 114, 118 şi p. 175--176, 180 (rezumatul
francez).
29

30
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niveluri la Reci, ele sunt rezultatul unei presupuneri, pe baza celturilor
mai târzii 33 • Deşi autorul săpăturilor menţionează acest fapt, constatăm
că presupusele niveluri de la Reci sunt considerate (în literatura de
specialitate) drept o certitudine, obsedând continuu conştiinţa cercetă
torilor. Mai mult, pe baza lor s-au construit tot ielul de supoziţii şi
faze, ultima creaţie în acest sens fiind o grupă Lăpuş-Reci:::4 . Trebuie
spus însă că nici în privinţa ceramicii şi nici cronologic, necropola .de la
Lăpuş nu poate fi pusă în aceeaşi grupă (sau treaptă) cu aşezarea de la
Reci. Cât priveşte nivelul Mahala III, este de asemenea evident că el
nu poate fi legat de faza cea mai veche a culturii Gava3::i. Plasi'md,
deci, aşezările de la Reci şi Mahala (nivelurile III-IV) într-o poziţit
cronologică cât mai apropiată de realitate, dispare şi contradicţia aparentă (şi artificială) în eşalonarea unor descoperiri.
Desigur, există şi alte aspecte asupra cărora se poate discuta dar,
deocamdată, ne limităm la cele expuse mai sus.
VALENTIN FASILIEV

33

z.

Szekely, op. cit., p. 16.

34 E. A. Balaguri, Symposia Thracologica, VIII, Satu Mare, Carei, 1990, p. 1~2.

35 A. Laszlo, Hallstattul timpuriu
matul tezei de doctorat); Iaşi, 1985, p. B'.

şi

mijlociu pe teritoriul Moldovei {R~zu-

Â PROPOS DE QUELQUES OPINIONS CONCERNANT
LA CHRONOLOGIE DU PREMIER ÂGE DU FER EN TRANSYL V ANIE'"

Lors des discussions portant sur la chronologie du premier âge du
fer en Transylvanie, nous avans fait mention aussi des lames a moignons
(en fer) decouvertes dans cette zone de la Roumanie 1. Reccmmcnt a vu
le jour un nouveau volume consacre a cette categorie2. Le volume comprend aussi la majorite des pieces decouvertes sur le territoire de la
Roumanie, avec des mentions sur la typologie et la datation de celles-ci.
La parution de ce volume nous amene a revenir avec quelques breves
(mais necessaires) precisions, qui auront en vue surtout (certaines) des
pieces de Transylvanie.
Comme de bien entendu, la recherches archeologique ne saurait se
dispenser de classifications typologiques. Mais, pour etre viable (partant,
reellement utile), une classification typologique doit refleter, aussi exactement que possible, la succession ou le rapport chronologique reel entre
Ies divers types (ou variantes). Pour ce qui est de la chronologie, nous
y reviendrons ci-apres.
En ce qui concerne la classification typologique, îl convient d'avoir
en vue avant tout le fait que (au niveau chronologique qui interesse ici)
Ies objets en fer, per consequent Ies Iames a moignons, etaient executes
par forgeage (et non par coulage en moules) 3 . En raison de ce mode
d'usinage, il survient inevitablement des differences (pour le moins de
detail) entre differentes pieces, alors meme qu'elles etaient executees
dans Ie meme atelier. Par ailleurs, l'etat de corrosion (par la rouille)
avance que revelent nombre d'exemplaires decouverts a affecte (modifie), frequemment de fa<;on sensible, l'aspect qu'ils avaient eu init.ialement. Enfin, le nettoyage des pieces fortement atteintes par la rouille
(et, frequemment, leur restauration) a contribue plus d'une fois a l'alteration de l'image initiale.
· Compte tenu de l'etat dans lequel ont ete decouvertes des lames a
moignons de Teleac, lors de leur publication, nous men?ionnions que:
„Toutes Ies pieces sont fortement marquees par la rouille. Afin de con~erver une image aussi proche que possible de l'aspect initial, l'illustration Ies represente telles qu'on Ies avait decouvertes, avant d'etre
nettoyees et restaurees" 4 • Prenons, au hasard, un autre exemple, ă
savoir la lame a moignons de ,Cernat5• On constatera que, dans ce cas
aussi, en raison de l'action avancee de la rouille, son image initiale ne
peut pas etre etablie · avec certitude. Par consequent, la classification
typologique de cette piece reste egalement incertaine. D'ailleurs, la constatation est valable aussi pour d'autres (nombreux) exemplaires. Ceci
• Pour notes, voir (devant) la variante roumaine de cet ouvrage.
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dit, il en decoule ia question: fait-on la classification typologique
d'apres l'image actuelle des pieces ou d'apres celle que nous nous effor<;:ons de reconstituer (d'apres des criteres plus ou moins subjectiis)'!
Malheureusement, ni dans un cas, ni dans l'autre, Ies erreurs ne peuvent
ctre totalement evitees, avec, bien sur, Ies consequences qui en resultent.
Il n'en reste pas moins, independamment de cet aspect (et sans entrer
dans d'autres details), qu'il faut mentionner que l'encadrement de certaines pieces dans un certain type ou une cerfaine variante (tel qu'il
apparaît dans le volume mentionne) est souvent malaise d'accepter.
Assurement, des explications peuvent etre trouvees et avancees, mais
elles ne seront jamais assez convaincantes pour justifier pourquoi les
pieces de Popeşti-Nucet 6 et Sânsimion·' ont ete encadrees dans la meme
variante (III 2C, 1). Le meme doute surgit aussi dans le cas d'autres
{nombreuses) picces, et nous signalons ici celles de Vinţu de Jos0 et
SvetozarevoY, incluses dans la variante III 1C, 1, ou bien les pieces de
Insula Banului (catalogue no. 180) et de Teleac (cat. no. 182; pl. 23),
incluses dans le meme groupe, II 1. La serie des exemples pourrait ccntinuer, mais nous n'estimons pas necessaire de nous arreter sur cet
aspect.
Il est indeniable que la classification typologique detaillee d'un
nombre aussi important de picce suppose - volens-nolens - une dose
de subjectivisme et de risque, difficile (voire impossible) a eviter dans
tous les cas (pour les raisons susmentionnees). C'est pourquoi la typologie. doit ·2tre realisee avec un maximum de prudence, si l'on ne veut
p;,.:, aboutir a des images artificielles qui ne peuvent que grever inevitablcment Ies conclusions generales.
La datation exige elle aussi quelques precisions. En vertu des decouvertes connues, nous mentionnions (des 1983) que „ ... sur le territoire
de la Roumanie l'existence de ce type de hache ne s'arrete pas au
Hallstatt moyen ou tardiî (comme on le croyait jusque tout recemment),
mais, ... il evolue aussi dans les premicres phases de la periode Latcne.
O'ailleurs, des lames a moignons datees approximativement tout auss1
tardivement ont ete decouvertes aussi dans la zone alpine. L'existence
de ~ames a moignons dans la periode Latene (situation qui modific
sensiblement le tableau chronologique connu precedemment) impose en
consequence une grande prudence lors des interpretations chronologiques"1J.
En laissant de cote les picces apparues accidentellement (dont la
datation demeure de toute fa<;on hypothetique, meme si on les pla~c:
dans des limites raisonnables), on eprouve une certaine perplexite face
a la datation attribuee a certaines pieces decouvertes dans dC'.> contextes
archeologiques clairs. A cet egard, deux exemples seulement seront
1:evelateurs. Ainsi, la lame a moignons de Cernat est datee (surtout e11
vertu des fibules de type Peschiera) entre 1100 ct 1000 av.J.Ch.ll. A
partir de cette datation on avance l'idee que .,Im Karpatenraum simi
die ăltesten eisernen «europăischen»- · Ărmchenbeile beheimatet" 1z. Les
decouvertes de Bi"tdeni13 et surtout le depot de Giri~:ul Rom{m 14 revtlent
cependant que dans l'aire carpatique des fibules de type Peschiera evoluent aussi dans Ha.B 3. Force nous est donc de nous habituer au fait
QUC certaines categories d'origine meridionale evolm~nt dans l'aire car-
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patique (et non seulement lă) pendant w1e dun~e de temps plus longue
que l'on ne l'a cru jusqu'ă present. L'appel (exclusif) aux analogies les
plus precoces risque dane souvent a conduire a des erreurs de datation.
Plus est que la ceramique non plus ne permet pas de dater l'etablissement de Cernat avant Ha.B 3. C'est d'ailleurs ce qu'avait observe
Z. Szekely aussi (auteur des investigations de Cernat) quand il notait
que „L'aspect de la cerarnique ... de Cemat ... revele une phase avancee
de developpement du Hallstatt ancieni.; 15-. Enfin, il est curieux (et symptomatique?) qu'aucun (de ceux qui optent pour une datation si precoce
de l'etablissement de Cernat) ne se soit rneme pas pose la question:
comrnent se fait-il que dans cet etablissement (auquel on attribue une
datation si precoce) apparaissent sou-OaiFJ. des pieces en. fer si nombreuses (16 pieces)l 0 •
Une datation tres preeoce se voient attribuer aussi les lames ă
moignons de Teleac et de Insula Banului (cat. no. 182 et 180). Pour ce
qui est de la piece de Teleac, nous constatons que l'erreur provient du
fait que le niveau III de Teleac est place au meme echelon chronologique
que le niveau Mediaş I1 7• Puisque le parallelisme entre les niveaux de
Teleac et ceux de Mediaş a ete prouve recemmentlll, nous jugeons utile
de mentionner uniquer.nent le fait que toutes les quatre pieces de Teleac
proviennent du niveau III de l'etablissement. Par consequent, elles sont
ă dater dans Ha.C (VII-e siecle av.J.Ch.) et Pl.On avant. En ce qui concerne
la piece de Insula Banului19, sa datation dans Ha.B 2-B 320 (plus probablement dans Ha.B 3) paraît etre beaucoup plus proche de la realite.
Ceci dit, une precision s'impose: nous ne nions pas la possibilit~
qu'a l'avenir puissent etre decouvertes (sur le territoire de la Roumanie)
des lames a moignons ă datation plus hâtive, bien entendu ă la condition
que leur datation soit hors de doute. Mais les picces connues jusqu'a
ce moment (et nous avans en vue celles a datation certaine, y compns
stratigraphique) ne sauraient etre encadrees chronologiquement avant
Ha.B 3 . II se pourrait que pour la lame a rnoignons de Insula Banului
(decouverte donc dans l'extremite sud de la Roumanie) on puisse avorr
en vue aussi Ha.B2 . Dans ces circonstances, la piece de Insula Banului
pourrait indiquer non seulement la phase mais aussi la direction (ou
l'une des directions) d'ou penetre cette categorie dans l'aire carpatique
Quant aux lames ă moignons de Teleac, une d'entre elles au rnoins..: 1
possede de bonnes analogies avec Ies variantes (III 3C, 2-3 selon A Wesse)
bien representees dans la necropole de Hallstatt et dans le monde illy·
rien. La presence d'une telle lame ă Teleac permet donc de supposer
un rapport (un peu plus tardif) avec la zone alpine et ouest-balkanique
Des decouvertes connues jusqu'a cette heure il resuite que bien qu~
(dans l'aire carpatique) les lames ă moignons apparaissent a une phase
-0u deux plus hâtivement, l'encadrement de la majorite des pieces (qui
sont les mieux datees) dans Ha.C denote que cette categorie etait largement utilise dans Ha.C, avec des prolongations jusqu'a l'epoque Latene.
Nous avons juge necessal.re de fafre ees precisions parce que la
langue d'ample circulation ainsi que la r~put<ition dont jouit l'ouvrage
auquel nous nous rapportons peuvent introduire dans le circuit scientifique certaines erreurs que personne (j'en suis sur) ne souhaite.
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Recemment a paru la premaere monographie consacree aux proo„1.>mes de l'epoque hallstattienne dans le Banat:i2. Parmi les merites incontestables de l'ouvrage on ne saurait omettre celui Ci avmr introduit uans
le circuit scientirique un rkhe materiei archeologique. Le volume rci>
ierme aussi des appreciations sur la cr1ronoiog1e ue l'epoque halls1a~
nenne de Transy1vanie. Cest t1 certaines cie celles-ci que nous nous
arrckrons brievemern dans ce qui suit.
îviais, avant tout, une mise au point: 1'affirmation que „ .... ies decouvertes les plus hatives de la culture Gava de la zone de la Tisza
superieure ne peuvent pas Hre plus anciennes que la phase Ha.A2 , soit
le Xl" s1ecle av.J.Ch .... " 2 ~, qm m'est attribuee, appartient en :i.ait a
T. ~'-emenczei, que j'ai cice ioutes lcs fois que je me suis rapporte a
cct'Le idee24 .
Les recherches poursuivies c.Aa1;.s lcs etablissements iortifies de CiceuCoraLia2j, Bozna:!u, .SubcetateD, Dej et, surtout, dans l'etablissemeEt
(ii trois niveaux d'habitat) de · Teleac oat o.L:..:en un materiei documeritaire riche et diversiîie. L'etude · compar-<.:tive des n;ateriaux decouvens
- notamment sur la base des observations stratig;-aphiques de Teleac
et Mediaş - debouche sur la constatation que la presence effective (et
generalisee) de la culture de type Gava (pleinement constituee) en
Transylvanie intracarpatique ne saurait etre place2 avant la phase Ha.B,
(meme si, pour le debut de la penetration, on peut evcntuellement avoir
en vue aussi la partie finale de la phase Ha.A2). La generalisation de la
ceramique noire cannelee (de type Gava) en Transylvanie, dans Ha.Bi,
marque en meme temps le debut de l'âge du fer dans cette zone. D'ailleurs, le contexte culturel de Transylvanie, dans Ha.A, est tributaire i
l'evolution finale de l'âge du bronze, etant en meme temps different
de la culture de type Gava2s.
Dans le volume en question, a propos de cet aspect, il es't dit:
„. . . d'un debut de l'âge du fer dans les zones sud-ouest de la Roumanie ... il ne peut etre question avec certitude avant le debut de la
phase Ha.Bi ou . . . la fin de la phase , Ha.A2 •.• , a partir de laquelle le
complexe hallstattien ancien a ceramique cannelee s'homogeneise de
fa<;on de plus en plus accusee, par une nouvelle synthese sur des espaces
tres vastes, connue ... sous le nom de culture de type Gava ... " 29 • Nous.·
soulignons plus particulierement l'idee que ce n'est qu'a commencer. de
la fin de Ha.A2 au du debut de Ha.Bi que s'homogeneise de fa<;on de
plus en plus accusee sur des espaces tres vastes la nouvelle synthese
de type Gava. Il en resulte donc que le point de vue de M.G. (concernant le moment ou le complexe a ceramique cannelee s'homogeneise de
fac;;on de plus en plus accusee sur des especes tres vastes) est identique
a celui que nous avans exprime a propos de l'etape ou la culture de
type Gava, pleinement constituee, se generalise dans l'aire intracarpatique de Transylvanie.
Neanmoins (a La page 183), faisant etat de nos considerations sur
le debut et Ies etapes ce l'evolution de la culture de type Gava dans
l'espace intracarpatique, l'auteur mentionne conclut: „Tel qu'on peut
aisement observer, la chronologie adoptee par V. Vasiliev pour les
divcr:oes etapes du complexe culturel a ceramique cannelee de l'espace
intracarpatique est, generalement, plus basse (de pres de cent ans dans
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certains cas) comparativement ă celle generalement acceptee pour l'ensemble des decouvertes de type Gâva-Holihrady". M.G. aurait-il perdu
de vue (au courant de la plume) ce que lui-meme soutient a propos du
moment de la diffusion de la culture Gâva dans le sud-ouest de la Roumanie ou bien, surtout, apropos du moment d'm:i il estime que la culture
Gava s'homogeneise sur des espaces tres vastes?ao
Par la suite (page 191), s'appuyant sur les trouvailles de Remete:i
Mare et Vărădia (les deux dans le Banat), M.G. considere „qu'il îaudrait
avoir en vue une date plus precoce pour le debut de la phase Teleac
II ... ". Mais c'est toujours lui „Vu le fait que dans le cadre de la phase
Teleac II i1 a ete decouvert aussi des importations de type GorneaKalakaca (Bosut IIIa) ... datees dans Ha B 2-B3", qui considere que
„t'on peut avoir en vue une evolution plus prolongee pour le niveau II
de l'etablissement de Teleac ... ". Force nous est d'exprimer notre satisfaction pour le îait qu'au moins la phase a laquelle nous avans fixe la
fin du niveau II de Teleac jouit (finalement) de l'adhesion de J\I. Gumă
Un seul detail semble cependant lui avoir echappe, ă savoir si, par
hasard, la stratigraphie de Teleac ne pourrait offrir une suggestion
inverse, si insignifiante qu'elle soit, notamment en vue de la datation plus
correcte des deux etablissements du Banat. Et cela d'autant plus qu'on
n'est tombe dans aucun etablissement ă ceramique de type Gava du
Banat sur „plusieurs niveaux d'habitat"Jl.
A propos de la chronologie de Reci (a laquelle M.G. fait constamment appel), nous en avans discute amplement et il nous semble superflu
d'y revenirJ 2• Nous rappelons cependant que la ceramique de Reci ne
tient pas du debut de l'evolution de la ceramique de type Gava de
Transylvanie. Pour ce qui este de l'existance de deux niveaux a Reci.
ils sont le resultat d'une supposition reposant sur les haches a douille
plus tardives 33 . Encore que l'auteur des fouilles mentionne ce fait, nous
constatons que les presumes niveaux de Reci sont pris (dans la litterature de specialite) pour une certitude, ne cessant d'obseder la conscience
des chercheurs. Plus encore, en vertu de cette supposition il a ete ediîie
toutes sortes d'hypotheses et de phases, la derniere des creations dans
ce sens etant un groupe Lăpuş-Reci34 • Cependant, on ne peut manqucr
d'affirmer que ni en ce qui concerne la ceramique, ni chronologiquement.
la necropole de Lăpuş ne peut etre placee dans le meme groupe (ou
echelon) que l'etablissement de Reci. En ce qui concerne le. niveau
Mahala III, i1 est egalement evident qu'il ne peut etre ratt2che a la
phase la plus ancienne de la culture Gava 35 . En consequence, si l'on
place les etablissements de Reci et Mahala (Ies niveaux III-IV) dans
une position chronologique aussi proche que possible de la realite, il
disparaît aussi la contradiction apparente (et artificielle) dans l'echelonnement de certaines trouvailles.
Comme de bien entendu, il existe aussi d'autres aspects clont iJ
peut etre discute, mais pour !'instant nous nous bornons a ce qui a ete
expose ci-dessus.
V .ALENTIN VA.SILIEV

OPINII PRIVIND „SOARELE DE ANDEZIT"
DE LA SAMIZEGETUSA REGIA

În 1958, pe terasa a XI-a de la Sarmizegetusa Regia, cea mai mare
ca suprafaţă dintre toate cele aflate în afara zidurilor cetăţii, în aşa
numita zonă sacră, s-a descoperit o construcţie din andezit, de formă
circulară ce avea să intre în literatura de specialitate sub numele de
„discul de andezit", „discul solar" sau „soarele de piatră".
Cercetările asupra obiectivului au fost efectuate în 19591 şi publicate în Hl62 de un colectiv compus din C. Daicoviciu, H. Daicoviciu,
Şt. Ferenczi şi N. Vlassa. În 1973, în aceeaşi revistă de specialitate
1lfateria:e, X, I. H. Crişan aduce precizări asupra monumentului acum
discutat, într-un articol intitulat „Cercetarea exhaustivă a „discului ele
andezit'• 2 cercetare ce s-a efectuat în 1960. De atunci încoace s-a
vorbit şi s-a scris de nenumărate ori despre acest, fără îndoială, intere~ant monument, atât de câtre arheologi şi istorici, cât şi de matematicieni şi astronomi. Cea mai recentă abordare a subiectului o găsim la
matematicianul şi astronomul Florin Stănescu în 19863 şi 1988 4. Asupra
ci vom reveni ceva mai târziu, deocamdată, pentru împrospătarea cunoştinţelor cititorului, vom rezuma descrierea monumentului, făcută
în 1972, de regretatul Hadrian Daicoviciu în monumentala sa lucrare,
„Dacia de la Burebista la cucerirea rornan[1" 5 .
Pavajul de andezit e alcătuit dintr-un disc central cu un diametru
de 1,4G 1:1 şi din zece sectoare de cerc închipuind razele soarelui, fiecare
având 2,7G m lungime; în felul acesta, întregul pavaj, circular, avea un
diametru de G,98 m. El e lucrat cu multă îngrijire; totuşi sectoarele de
cerc nu sunt riguros egale şi lăţimea lor prezintă diferenţe de G-8 cm.
Grosimea pavajului e de 30 cm. Monumentul nu s-a păstrat intact;
cinci sectoare sunt mai mult sau mai puţin distruse.
Pe pavaj, la 45 cm de marginea lui, sunt practicate scobituri dreptunghiulare de 10,5-11,5X5,6-8 cm, adânci de 3-4 cm. Distanţa dintre
două scobituri consecutive este de 15-18 cm. Dată fiind starea fragmentară a pavajului, numărul exact al scobiturilor nu poate fi stabilit;
notăm însă că, în anumite cazuri, o scobitură afectează două „raze"
alăturate.

Daicoviciu, H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, H. Vlassa, şanticrllZ arheologic
Muncelului, Materiale, VIII, 1962, p. 463-475.
Daicoviciu şi colab., Şantierul arheologic dacic din Munţii Orăştiei.
;ud. Hunedoara (1960-1966), Materiale, X 1973, p. 61-86.
3 FI. Stănescu, Consideraţii privitoare la posibilele semnificaţii astronomice
ale altarului de la Sarmizegetusa Regia, ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986,
p. 105-146.
4 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii
0Tăştiei, Bucureşti, 1988, p. 228-243.
_
5 H. Daicoviciu, Dacia de la Burcbista la cucerirea romana, Cluj, 1972.
1 _C.
Grădiştea
2 C.

4 - Acta Mvsei Napocensis, Jl/1994
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În unele din aceste scobituri s-a descoperit partea inferioară a unor
piese de marmură în forma literei T. Fragmente de asemenea pietre a•J
fost aflate şi lângă pavaj.
Pe lângă acestea, a fost descoperită, aşezată direct pe pavaj, călare
pe două sectoare de cerc alăturate, o vatră rotundă de foc cu diametrul
de circa 1,05 m şi cu centrul situat la circa 2,30 m de centrul pavajului. Pe vatră s-au găsit câteva oase de porc domestic şi doUă mici
fragmente de ceramică fină, provenind de la vase lucrate la roată, cu
pereţii subţiri.

Pavajul de andezit era aşezat pe o temelie solidă, construită în
felul următor:
Constructorii au săpat iniţial o groapă circulară cu 40-50 cm mai
largă decât diametrul monumentului proiectat. Fundul gropii a fost
acoperit cu un strat de lut galben, bine bătătorit; pe această platformă
s-a aşezat un cerc de blocuri. de calcar, de tipul celor folosite la cetăţile
dacice, iar interiorul cercului a fost umplut cu lut galben şi cu sfărâmt1turi de micaşist local. Cercul blocurilor de calcar nu este perfect; în
partea sa de est, el este întrerupt de jgheaburile de piatră ale unm
canal. Peste cercul de piatră s-a aşezat al doilea rând de blocuri d~
calcar (în porţiunea corespunzătoare peretelui canalului s-.a pus însă
numai lut galben) şi pe el a fost, în sfârşit, aşezat pavajul de andezit.
în centrul temeliei au fost aşezate patru blocuri de calcar pe care se
sprijinea discul central al pavajului de andezit şi extremitatea interioară a sectoarelor de cerc. Cealaltă extremitate a „razelor" de andezit
se sprijinea pe blocurile de calcar ale temeliei circulare, dar evident,
marginea exterioară a sectoarelor de cerc din zona canalului era oarecum
suspendată (probabil că tocmai aşa se explică de ce în această porţiune
pavajul e puternic distrus). în vremea când construcţia funcţion::l,
rândul superior de blocuri se găsea la suprafaţă, iar cel inferior era
îngropat în pământ; nivelul de călcare antic este marcat de un strat
de arsură puternică. Legătura dintre canal şi pavajul de andezit e clar
indicată de un mare bloc de calcar (1,03 m lungime) cioplit în formă
de lighean, cu un orificiu îndreptat spre canal. Blocul acesta se află
aproximativ la mijlocul jgheabului care face corp comun cu substrucţia
pavajului de andezit. Blocul-lighean era astupat cu un dop de piatril.
de calcar şi întregul dispozitiv ne arată că de pe pavaj se scurgea 1n
canal un lichid oarecare; trebuie să presupunem, deci, că în lespedea
corespunzătoare de andezit exista un orificiu de dimensiunile ligheanului. Toate acestea ne fac să vedem în „soarele de andezit" un altar.
Poate că pe el se oficiau ceremonii care comportau folosirea apei, dar
nu este exclus ca să se fi practioat şi jertfe sângeroase de animale sau
chiar de oameni. N-ar fi exclus ca şi vatra de foc să aparţină altarull!li,
deşi contrastul dintre eleganţa pavajului şi primitivitatea vetrei de foc
ne face s-o atribuim mai degrabă epocii de după căderea Sarmizegetusei
sub loviturile romane, când incinta sacră nu mai funcţiona. Forma
pavajului de andezit nu lasă nici o îndoială că acest altar era închinat
unei divinităţi solare6•
6

Idem, op. cit„ p. 216-218.
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În descrierea făcută de I. H. Crişan după cercetarea exhaustivă a
monumentului se aduc detalii suplimentare privind emplectonul şi modul
de îmbinare a blocurilor din fundatie cu elementele canalului de calcar
conchizând că ambele construcţii sunt contemporane şi târzii.
S-ar părea că prin aceasta tot ceea ce ţinea de descrierea „soare1ui de andezit" s-a spus, restul fiind rod al diverselor interpretări pe
care specialiştii le-au făcut de-a lungul anilor.
în mod neaşteptat - atât H. DaicoŞi totuşi nu este aşa căci viciu cât şi I. H. Crişan nu pomenesc despre o completare a acestui
monument, constând dintr-o înşiruire de blocuri, ce pot fi văzute azi
de orice vizitator al Sarmizegetusei şi care erau în aceeaşi poziţie şi în
momentul dezvelirii, imaginile publicate fiind elocvente.
Acest şir de blocuri nu au scăpat însă atenţiei lui Florin Stănescu,
cel care în ultima vreme si-a reînnoit strădaniile în a descifra semnificatiile astronomico-calend~ristice ale unor monumente din zona sacră
a Sarmizegetusei. Domnia sa crede că a descoperit, riguros marcată, o
direcţie astronomică (N-S), limitată spre sud de centrul soarelui de
andezit, iar spre nord de două blocuri din axul longitudinal al micului
sanctuar dreptunghiular (demontat, din păcate, sau distrus aproape in
întregime de romani), în lungime totală de aproape 30 m, din care
9,55 m sunt marcaţi cu aliniamentul de blocuri pomenit ceva mai
înainte. Acest aliniament adosat soarelui de andezit, e constituit din
blocuri de calcar şi andezit, ale căror dimensiuni descresc spre capătul
opus, închipuind o „săgeată", o „rază de piatră", ce arată punctul cardinal nord. Pe suprafaţa superioară a acestui şir de blocuri s-ar fi putut
urmări atunci lungimea umbrei unui eventual gnomon, poziţional pe
aliniament. Momentul în care umbra gnomonului ar fi apărut pe „raza
de piatră" ar fi fost, deci, momentul amiezii, iar umbra ar fi fost în
mod necesar cea mai scurtă din ziua respectivă. Lungimea şăgeţii, crede
FI. Stănescu, este suficientă spre a marca pe ea umbra cea mai lungă
la solstiţiile de iarnă şi
şi, bineînţeles, şi cea mai scurtă dintr-un an de vară. !n continuare, astronomul îşi dezvoltă argumentaţia, după
de nespecialist în domeniu - , perfect logică şi
părerea noastră, convingătoare, descoperind în diversele dimensiuni ale monumentlllui,
mărimi ce nu sunt, desigur, întâmplătoare şi care îi îngăduie să afirme
că acesta servea nu doar pentru urmărirea scurgerii timpului de-a
lungul unui an, dar şi de-a lungul unei zile, la aceasta din urmă folosind
..•
doar discul de andezit - în fapt un original ceas solar.
După ştiinţa noastră nu i s-a opus cu argumente serioase, în scris,
până acum nimeni unei atare interpretări. Replicile altor matematicieni
şi astronomi, fie aprobatoare fie contestatare mai pot, desigur, apare.
Ele vor fi binevenite, aşa cum orice colaborare a oamenilor de ştiinţă
din diverse domenii este pentru arheologi binevenită şi necesară.
în ceea ce ne priveşte, am mai spus-o, găsim convingătoare argumentaţia astronomului sibian, şi credem că era perfect posibil ca pe
lângă rolul de ceas solar, monumentul de andezit, cu prelungirea sa
lineară, să fi putut îndeplini şi celălalt rol. Dar când şi cât timp'!
Răspunsul la această întrebare o să-l dăm ceva mai jos şi sperăm să
fie cel corect şi convingător.
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O sa mcepem cu o opinie pe care ne-am făcut-o de mai mulţi ani.
Soarele de andezit şi „săgeata de piatră" ce-l completeazc"1 nu rmnt
contemporane. În favoarea tmei asemenea afirmaţii pledează urmă
toarele argumente:
- „Săgeata de piatră" nu este legată organic cu discul de andezit,
ci, adosată acestuia;
- La baza sa nu se află nid o lucrare de amenajare a solului,
asemănătoare celei de sub disc;
- La construirea sa au fost folosite atât blocuri de calcar cât şi
de andezit;
- Este frapantă maniera mult mai neglijentă în care s-a lucrat la
înşiruirea blocurilor din „săgeată" faţă de a celoi· din infrastructura
discului de andezit. Pe câtă vreme sub dalele de andezit blocurile erau
aşezate întotdeauna pe latura care fuseseră puse şi în prima lor utilizare
(chiar dacă de această dată babele nu-şi mai aveau sens) în cazul
săgeţii, uneori sunt aşezate cu baba în poziţie verticală ceea ce a dus,
în lipsa unor amenajări sub ele, la obţinerea unei întinderi denivelate
şi înclinate în ambele părţi;
- După afirmaţiile lui H. Daicoviciu, autorul cercetării, dmd construcţia funcţiona, rândul superior de blocuri de la baza dalelor de:
andezit se afla la suprafaţă, iar cel inferior era îngropat sub pămănt.
Nivelul de călcare antic (dacic), marcat de un strat de arsură, se află,
deci, sub bazele „săgeţii de piatră", aşa cum se poate vedea, cu claritate,
şi din fotografia făcută în timpul săpăturilor.
Prin urmare, „Sc"igeata de piatră" este ulterioară discului de andezit, ea fiind, cu maximă probabilitate, o creaţie a cuceritorilor Sarmizegetusei - romanii.
În ceea ce priveşte momentul construirii „soarelui de andezit" (a
cărui contemporaneitate cu canalul de piatră a fost subliniată de colectivul de cercetători), săpăturile din ultimul deceniu au demonstrat că
el a fost printre ultimele monumente ridicate în zona sacră, doar marele
sanctuar de andezit, de pe terasa a X-a, fiind început după aceea.
N-am vrea să evităm spre final răspunsul la una dintre întrebările
ce fo mod firesc, probabil, ne-o punem cu toţii: cum se explică faptul
că din descrierea făcută de autorii descop2ririi lipseşte cea a „săgeţii
de piatră"? Răspunsul pe care îl intuim este că aceştia au remarcat
cel puţin o parte din nepotrivirile constructive dintre disc şi „săgeată",
enumerate de noi mai sus, dar concentrându-şi atenţia asupra epocn
dacice şi neputând data „săgeata" RU preferat să aştepte de la noi
campanii arheologice cuvenitele lămuriri. Din păcate, pentru unii dintre
ei, a căror memorie o cinstim astăzi 7 , timpul s-a grăbit.
Astăzi, când, datorită unor noi săpături, ştim că prezenţa romanilor
la Sarmizegetusa a fost mult mai consistentă decât se bănuia, putem
avansa ipoteza că ne aflăm în faţa unui fericit caz când un important
'llanument dacic a fost preluat şi completat de trupele romane ce s-au
folosit de el pe timpul şederii lor acolo.
7

ţi!or

Prezentul articol a fost prezentat în cadrul sesiunii dedicate memoriei s;ivanclujeni Con:;tantin şi Hadrian Daicoviciu, Cluj-Napoca, mai, 1993.
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Dacă toate calculele si demonstratiile !ui Florin Stănescu îsi vor
dGvedi trăinicia, lucru pe ~are noi îl sperăm, credem că ne vom găsi i;1
fa;a unuia din fericitele şi rarele cazuri când o eroare de apreciere cronologică (ce nu-i poate fi nici într-un caz reproşată lui) a dus la elucidarea tainelor unui monument original, ridicat de daci .şi în chip
măiestru completat de cuceritorii lor, romani. Ar fi o dovadă în plus că
cheii nu au trăit izolaţi de populaţiile avansate ale epocii, că au avut
contribuţii originale la dezvoltarea tezaurului comun de cunoştinţe ale
antichităţii, asimilările şi completările acestui tezaur făcându-se nu doar
impre Dacia ci şi dinspre aceasta spre popoarele evoluate ale timpului.

EUGEN

IAROSC,AlrscHI

OPINIONS CONCERNANTE LE „SOLEJL D'ANDf:.SITE"
DE SARMIZEGETUSA REGIA
(Resume)

On remet en que~tion la construction d'andesite, situee sur la XI-e terrasse,
d.J.H-'i la zone sacree, edifice au diametre de sept metres environ, conr.1ue dans la
U:~erature de specialite sous le nom de „soleil de pierre", ,.disque solaire" ou
.,,oleil d'andesite".
Dans -l'antiquite dacique, il etait utilise comme autel de sacrifice mais avait
oi '.a fois le role de montre solaire.
Un ajout con.~istant en une rangee de pierres, sur sa partie septentrionale,
lv:1it pour ctestination - selon l'opinion de l'a'itronome Florin Stănescu - ele
marquer !'om.bre, it midi, sur un gnomon monte sur ie centre du disque. La
longueur de cette ombre pouvait etre marquee sur les blocs de la „fleche" aux
m.oments ele de l'annee - solstices et cquinoxes.
Sans s'en prendre ă l'exactitude des calculs m'lthematiques dus ă l'astronome,
l'auteur ne manque pas d'observer certaines discordances entre la fac;on dont a
i•te execute le „.~oleil d'andesite" et la „fleche", fait qui l'amene ă con.siderer
l'ajout de cette derniere comme n'appartenant pas aux constructeurs daces, ma1s
lin~ creation tardive, post-dacique, appartenant it l'epoque romaine.
Voici quelques-uns des arguments invoques:
- La „f'.eche de pierre" n'est pas reliee organiquement au disque d'andesi~~
mai s surajoutee a celui-ci.
- A sa< base ne se trouve aucun ouvrage d'amenagement du sol, semblable
A celui d2 ~ous le di~que.
- A sa construction ont servi <\ la fois des blocs de calcaire et d'andesite.
- On est frappe de constater la maniere nettement piu~ negligente dont a
ete execute l'a1ignement des blocs de la „fleche" que celle de l'infrastr11cture du
Gfi>oque d'andesite.
- D'apres Jes affirmations de H. Dacov-iciu, auteur de la recherche, au
temps ou la construction fonctionnait, la rangee superieure de blocs a la h<lse de"
d.alles d'andesite se trouvait a la surface, tandis que la rangee inferieure etait
enfouie sous terre. Le niveau d3cique, m;irqu~ par une couche de combu.stion se
Lrouve par consequent sous la base de la „f:eche de pierre".
Si ron corrobore Ies calculs et demonstrntions realises par l'astronome avec
le.o remarques d'ordre chrono!ogique faites par l'auteur du present artic!e. on
pCtrvient a la conclusion que i'on est en prcsence d'un monument original erige
pat· Ies Daces et complete avec un art accompli par les conquerants romains.

CONSIDERAŢII

PRIVIND ARMAMENTUL, TIPUL DE TRUPE
TACTICA MILITARĂ LA SARMAŢI

ŞI

Rolul pe care l-au avut sarmaţii în istorie este relativ bine cunoscut
de toţi specialiştii. În special, el a fost de primă mărime în anumite
epoci pentru stepele euroasiatice, pentru zona din nordul Mării Negre
şi pentru Europa de est, în general. Sarmaţii deschid o nouă etapă în
dezvoltarea şi evoluţia artei militare, care se perfecţionează în strânsă
legătură cu a altor popoare.
In istoria armamentului şi artei militare la sarmaţi se disting două
mari perioade 1 • Prima perioadă cuprinde secolele VI-II î.Ch., iar a doua,
cuprinde perioada din a doua jumătate a secolului I î.Ch., până la sfârşi
tul secolului IV d.Ch. Tot la sarmaţi se evidenţiază o perioadă de trecere,
C.3re durează între secolele I î.Ch.-I d. Ch., când arta militară sarmată
suferă mari transformări2.
Din informaţiile existente în izvoarele antice şi din descoperirile
arheologice, rezultă că aria lor de răspândire se schimbă substanţial pe
parcursul secolelor menţionate. Expansiunea sarmaţilor spre vest duce
implicit la ciocnirea cu alte popoare, cum ar fi parţii şi sasanizii. Dar
cel mai puternic rival de care se lovesc sarmaţii sunt romanii. Cert
este că expansiunea lor spre vest îi aduce nu numai în faţa unor conflicte militare, ci şi la contacte cu regatul bosporan şi cu oraşele greceşti
din nordul Mării Negre.
Astfel, în perioada dintre secolele I î.Ch.-IV d.Ch., sarmaţii sunt
amestecaţi în diferite conflicte militare şi sunt atestaţi, tot mai des,
în izvoarele antice. In vest, ei ajung până la Dunărea de Jos şi efectuează
incursiuni în Moesia. Ovidiu3, exilat la Tomis, aminteşte despre sarmaţii,
care, prin incursiunile lor, „creează o stare de teamă" la populaţia din
actuala Dobrogea. Augustus4, la rândul său, în „testamentul lui, menţionează că la el au venit trimişii ai regilor sarmaţi, „care trăiesc dincoace şi dincolo de fluviul Tanais" (Don).
Iazigii, probabil, la mijlocul secolului I d.Ch., mai bine zis, la sfârşitul domniei lui Tiberius, cu acordul romanilor, dacă nu cumva îndemnaţi de ei, au ocupat spaţiul dintre Dunăre şi Tisa, zonă unde pentru
c{ţteva secole vor fi vecinii Imperiului Roman şi pe care îl vor ataca de
nenumărate ori. In a doua jumătate a secolului I d.Ch., la hotarele Imperiului Roman ajung şi sarmaţii roxolani. In această perioadă a veacului
prim d.Ch., este totuşi accentuată deosebirea de expansiune şi orientare
1 A. lVI:. Hazanov, Haracternîe certi sarmatskovo voennovo iskustva, SA, 2,
1970, p. 53.
2 Idem, Ocer1d voennovo dela sarmatov, Moscova, 1971, p. 64.
a Ovidiu, Scrisori din Pont, I, 2, 15-28; I, 2, 43-48, 59-60; Izvoare privind
lstoria Ro7!1-âniei, I, p. 305-306.
.
4 Izvoare ·privind istoria României, I, Faptele împăratului Augustus, V, 31.
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a diferitelor uniuni de triburi sarmatice. Astfel, invaziile roxolanilor în provincia Moesia urmează una de alta\ ca, mai tc-îrziu, să"
participe activ de partea lui Decebal în războaiele cu romanii. Ulterior.
ei vor participa şi la războaiele marcomanice duse contra romanilc~.
Invaziile şi luptele cu romanii au continuat până în secolul IV d.Ch.,
când incursiunile hunilor au spulberat uniunea politică a sarmaţilor,
iar o mare parte a lor a fost încadrată în ultima acţiune a barbarilor
contra Imperiului Roman.
Nu este exclus ca în secolul I d.Ch, să fi fost creată o uniune sarma:tă, în frunte cu alanii, uniune care a cuprins marea majoritate a
sarmaţilor 6 • In ceea ce priveşte expansiunea alană spre vest, ea este
legată, probabil, de un proces de migraţie din Asia Mijlocie, din ultime1c
secole î.Ch. Astfel, clin a doua jumătate a secolului I d.Ch., nu se mai
vorbeşte despre conflicte dintre diferite triburi sarmatice. Cert este cc"t
uniunea sarmaţilor a fost foarte puternică, ea exist2mcl timp de trei
secole. După spusele lui Ammianus MarceUintts 7 , „sarmaţii în aceast{t
perioadă au purtat acelaşi nume şi toţi se numesc acum alani datorib'l
obiceiurilor şi a vieţii sălbatice şi a aceluiaşi armament". Probabil, tocmai
ca urmare a acestei uniuni sunt de socotit succesele militare pe care
le-au repurtat.
In continuare, voi aborda armamentul, tactica de luptă, felul trupelor şi dacă erau ei numai cataphractctri, - cum sunt reprezentaţ.i pe
Columna lui Traian ori avem şi alte trupe - , forţa lor militară de·
bază. Toate aceste probleme le voi expune aşa cum rl'zuWi ele din
descoperirile arheologice şi informaţiile existente în izvoarele scrise
antice.
Din materialele, descoperite în tumulii şi în mormintele sarmatice,.
rezuHă că piesele militare sunt diferite (ca şi componenţă) de la un
mormânt la altul. Tocmai această diferentă a armamentului îurnizeaza
indicii privitoare la categoria de ostaşi, f~lul cum luptă, pătura socială
din care făceau parte şi, nu în ultimul rând, privitoare la tactica militară folosită. In aceste privinţe descoperirile făcute în mormintele din
Ucraina, din zona nord-pontică, a Caucazului şi de pe Volga, sunt mult
mai numeroase şi mai bogate în astfel de materiale militare. În funcţie
de componenţa pieselor militare sau purtate de luptători, mormintele
pot fi clasificate în mai multe categorii.
In prima categorie intră mormintele în care s-au descoperit armuri
compuse din solzi, în unele, solzi şi zale de la platoşe, împreună cu
vârfuri lungi de lance, pumnale şi, uneori, spade scurte.
Un astfel de mormânt a fost descoperit în zona de lcîngă Volga 11
la Kalinovka 8 , în turnului 55/4, unde s-au depistat un vârf de contus
(lance lungă) masiv, foliform, cu manşon scurt, de 41 cm (fig. II, 4), un
pumnal fără inel la capătul de sus, lung de 24,5 cm şi plăcuţe din
fier, de 8-12 cm, foarte probabil, de la valtrapul calului (fig. I, 1).
Mormântul se datează în secolul I d.Ch. şi este atribuit unui cataphrac0

6

7
B

4P, 9.

Tacitus, Istorii, I, 79, 1.
A. M. Hazanov, Ocerki voennovo dela sarmatov, Moscova, 1971, p. 62.
Ammianus Marcellinus, Istoria romană, XXXI, 2, 17.
V. P. Şilov, Kalinovskii kurganîi moghilnic, MIA, 60, 1959, p. 392, 406, fig_
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Fig. II. 1. Kazanskaja, turnul 17; 2. Sankovo; 3. Aldî; 4. Kalinovka, turnul 55/14.-
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tar. Alt mormânt s-a descoperit în turnului 17, de la Kazanskadas şi
oonţinea un vcîrf de contus, lung de 44 cm (fig. II, 1) şi solzi de la
armura cataphractarului. Mormântul, jefuit în două rânduri, se datează
în secolele I-II d.Ch. Descoperiri de solzi de la armură mai există în
turnului 18, din staţiunea Voronejskaja (fig. I, 2) şi în turnului 1, de la
Kostramskaja (fig. I, 3), unde el apare în cantitate foarte mare1°. Descoperiri de solzi de la platoşe s-au găsit şi în tumulii 8 şi 9, de la Kazanskajall (fig. I, 4-6).
Este de precizat că, la hotarul dintre secolele I î.Ch. şi I d.Ch.„
platoşele cu solzi cedează locul celor combinate. Descoperiri de astfel
de platoşe s-au făcut în turnului 2, de la Lîsaja Gora (fig. I, 7) şi la
Zab-Ova (fig. I, 8). În tumulii din aceste două localităţi, pe lângă solzi
şi zale, au fost descoperite bucăţi de piele, bine păstrate, pe care erau
solzi şi zale 12• Platoşe combinate mai sunt _semnalate în turnului 41, de
l.a Usti-Labinsk13 şi în turnului 51, din staţiunea Tiflisskaja1 4 •
Tot mormintelor de cataphractari le poate fi atribuită descoperirea
de la Aldî 1'\ unde s-a depistat un vârf de contus, lung de 50 cm (fig.
II. 3). Unul analog s-a descoperit şi la Sankova' 6 (fig. II, 2), dar cu
lungimea de 40 cm. Aceste vârfuri de contusuri sunt datate la sfârşitul
secolului I î.Ch„ fiind de la contusurile cataphractarilor.
Un bogat mormânt, probabil, de cataphractar a fost descoperit lângă
oraşul Azov 1 7, într-un turnul situat la sud-est de oraş, care face parte
dintr-o grupă de tumuli. Merită accentuat faptul că morm<1ntul a fost
Jefuit în două rânduri, dar graţie ascunzătorii ingenioase, s-a păstrat
un mat0rial foarte bogat. Aici a fost găsit un acoperământ, împăturit
în patru, confecţionat din opt tipuri de plăcuţe. Posibil, ca acest acoper:l!~1-imt să fi fost valtrapul calului. Pe lângă valtrap s-au aflat zăbale,
t'L·:ul colului, care era din aur şi argint, un pumnal de paradă, lung de
2:3 cm şi câteva falere mari şi mici. Acest mormânt tumular este încadr:it în secolul I d.Ch.
Incepfmd din veacul următor, urmează să fie folosite platoşele cu
zale. Aceste platoşe, confecţionate numai din zale, se răspândesc foarte
mult în secolele II-IV, dar şi mai tftrziu, inclusiv în perioada medievală. O astfel de platoşă, confecţionată numai din zale, a fost descoperita în tumulul 15, din staţiunea Tiflisskaja, împreună cu vârfuri de
M. I. Rostovtzeff, Skifia i Bospor, Petrogracl, 1925, p. 573-574.
A. M. Hazanov, Ocerki voennovo dela Sarmcitov, Moscova, 19îl, p. 60. pi.
:;cc:. 1-2.
L :!VI. I. Rostovtzeff, op. cit„ p. 573-5i5; vezi şi A. M. Hazanov, Ocerki voennovo
dela sarmatov, Moscova, 1971, p. G0-61, pl. XXX, :l-5.
I~ :\. lVL Hazanov, Ocerki voennovo dela sarmalov, Moscova, 1971, p. GO, pi.
X-XX, 10-11.
~'

10

n

19J!, p.

N. V. Anfimov, Meoto-sarmatslâi moghilnik u

staniţî

Usti-Labinskoi, MIA,

~:l.

A. M. Hazanov, Ocerki vocnnovo dela sannatov, Moscova, 19îl, p. GO, pl.
8.
" V. B. \'inograclov, Sarmati Sei·cro-Vostocinovo Kavkaza, Groznîi, 1963, p.
57, fi.g. 22.
ii; N. V. Anfimov, Moghilnki sannC1tslwvo vremeni v doline reki Urpa, KSIIMK,
65, lt!36, p. 89, fi~. 2î-l.
17 E. I. Bespalii, Curgan sarmatslcovo vremeni u goroda Azova, SA, 1, 1992,
p. t:'5-190.
H
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săgeţi, cu trei aripioare. Morrh;1ntul datează din secolul ff d.C6. Tot
executate numai din zale, au fost găsite în tumulH 6 şF 52,
·
tot de la Tiflisskaja, care se circumscriu secolelor II-III1 8 .
Este de remarcat, că în primele secole post Christos, în nordul· C::u._
cazului, zalele s-au descoperit nu numai în morminte tumulare bog3::e.
Constatarea c{1 ele se întMnesc şi în morminte obişnuite, demonstre2z,-:
marea lor rasp<îndire în mediul snrmatic. A.IVI. Hazanov, susţine că şi
unii cataphractari din perioada sarmaticii t<irzic aveau astfel de' platoş,~.
dr-r este îndoiclnicC:-1 folosirea lor, deoarece ele nu rezistau lc!ncilor (c:,~e
erau aruncate) şi, ·cu atftt mai puţin, contusului, săgeţilor şi lovitu:i]or
de spad<!. In ce ne priveşte, credem că aceste platoşe din zale e:·:iu
folosite de cavaleria uşoară, dar numai de militarii cu rang social „ 1+ai
înalt.· Se poate presupune că zalele găsite în morminte simple, aparţi
neau şi unor arcaşi pedestr~şi sau a luptătorilor de rcînd, înatmaţi cu
spade şi cu lcinci. Sigur este că astfel de morminte nu erau ale cataphr2cta1•ilor. De altminteri, platoşele din zale au fost folosite şi în an:::~ta
romanc"t de către arcaşi. Mai mult, mormintele în discuţie nu sunt de
cataphructari, ci aparţin categoriei călăreţilor, despre care se va \iOcbi
în continuare.
In. .::ccasL1 categorie de morminte, fie tumulare, fie plane, se i;."Jt.!1nesc v[1rfuri de li?'111ci mai mici, pumnale, V<îrfuri de săgeţi, întăritoc:;·c
de arc, s.pade, dar lipseşte armura, specificc"t cataphractarilor şi v[U":'.urile de contus.
Cn astfel de turnul a fost descoperit în staţiunea Tiflisskajarn. in
tumulul 15. Aici s-a găsit un vârf de lance scurt, de 18 cm (fig. III. 1),
un pumnal şi v:irfuri de săgeţi, cu trei aripioare. Morrn:mtul este dz'.tat
în secolele I-II.
· .
Tot din aceast<I categorie face parte şi mormântul tumular CCLIII ·2,
de la Slavjansk 20 , cu un vc'irf de lance, de 29,5 cm (fig. III, 2) şi un
pumnal, de 35 cm. Un v1îrf de lance :scurtă, de 26 cm (fig. III, 3) şi o
sp:idC1 scurtă, cu inel de la capătul de sus, de 57 cm, au fost descop0:·'te
la Kalinovak 21 , în tumulul 6/5, împreună cu vcîrfuri de sugeţi, cu rc·ci
ari pi oare.
Alt monmînt de călăreţ este cel din regiunea Rostov 22 • În el a :'."ost
depistată o spadă lungă, de 1,09 cm (fig. IV, 1), un pumnal (fig. IV. 2),
o întăritoare de arc (fig. V, 3-7) şi piese de la harnaşamentul crilui::L
Pe lângă cele de mai sus, au fost găsite 11 v2rfuri de ~><îgeţi (fig. IV. ~ \,
cu trei aripioare, cu peduncul şi 4 falere mari şi alte 14 mici. Morm{mruI
se datează la sfârşitul secolului II - începutul secolului III.
Din această categorie face parte şi mormântul tumular 5, de :a
Kobeakovo gorodişe 2 ~. Inventar: o spadă lungă, fără inel, la c.:ip:·;tui
de sus (de 0,82 cm) (fig. V, 1), un pumnal (fig. V, 2), v<:îrfuri Je
s~:geţi, cu trei aripioare (fig. V, 5), o pereche de întăritoare de arc, 6::1
platoşe,

A. M. Hazanov, Ocerki voennovo dela sarmatov, Moscova, Hl71, p. 61-Ş2.
Idem, op. cit., p. 61, pl. XXVII, 2.
20 Idem, op. cit., p. 46, pl. XXIV, 8.
21 V. D. Şilov, op. cit., p. 342, pl. 50, 19.
22 S. I. Bezuglov, Pozdnesarmatskoe· pogrebe11ie znatnouo i:oi?ia u
Steyn-'mt
nmtonie, SA, 4, 1988, p. 103-111.
23 V.· K. Gugnev, "S. I. Bezuglov, Vsadniceskoe pogrcbenie perdh vekou na::ci
iv-î iz curganovo necropolea Kobeakovo garodişe na Donu, SA, 1990, p. 164_..:.174.~
18
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Fig. III. 1. Tiflbskaja, turnul 13; 2. Sl;l\'jamk, turnul CCLIII/2; 3. Kalinovka, turnul
G 5.

os, de la capetele arcului şi trei întăritoare de la mânerul arcului (fig.
V, 3, 4). Restul inventarului constă din piese de harnaşament: catarame,
distribuitoare de hăţuri şi falere. Mormântul se datează la sf<.îrşitul seco-:lului II - începutul secolului III.
Cum se vede, există o altă categorie de morminte a călăreţilor din
cavaleria uşoară sarmată care, în comparaţie cu cataphractarii, sunt
înarmaţi cu spade lungi, arcuri şi lănci scurte, până la 2,5 m.
·
Alte morminte tumulare atestă o categorie de luptători din armilta
sCJ.rmată. Mai simple, aceste morminte sunt mai sărace în material militar, cu spade scurte sau lungi, vârfuri de săgeţi, întăritoare de arc dfo
os. Din ele lipsesc piesele de harnaşament, cataramele şi falerele, aparţinînd, pare-se, unor lupt<Hori de rând. Nu este exclus ca aceşti pecles-
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Fig. IV. Rostov, turnul 16, mormântul 8.
traşi din armata sarmată să se împartă şi ei în două categorii: a). arcaşi
cu arc, spade scurte şi pumnale, îmbrăcaţi în platoşe din piele, probabil,
şi cu scut; b). luptători cu spadă, pumnal, lănci scurte pentru aruncat
şi scut. Tot în categoria mormintelor de luptători de rând intră şi cele
de femei, în care s-au găsit tolbe pline de săgeţi şi pumnale. Femeile,
în majoritate, erau trăgătoare cu arcul, dar nu participau activ la luptele
de aproape 24 • Astfel de morminte sunt relativ destul de multe şi se
întâlnesc într-o mare parte din zona ocupată de sarmaţi.
Rezultă astfel că mormintele se împart în trei mari categorii: unele
ale cataphractarilor, altele ale luptătorilor din cavaleria uşoară sarmată,
celelalte ale luptătorilor de rând sarmaţi, în mare majoritate arcaşi şi
~.1

A. M. Hazanov, Ocerki voennovo dela sarmatov, Moscova, 1971, p. 70.
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Fig. V. Kobenkovo, turnul 5.
luptători, înarmaţi cu spade şi pumnale, deci, cei care intrau în lupta
corp la corp. Cât priveşte armele folosite de sarmaţi în secolele I-IV,
ele constau din spade şi pumnale, de două mari tipuri: cu inel şi fără
inel la capătul de sus2s.
Spadele şi pumnalele cu inel la capătul de sus al mânerului sunt
prezente la sarmaţi în toată această perioadă. Cele mai frecvente au
dimensiunile de 50-70 cm, ca şi akinakes-ul scitic. Ele au gardă care
2o

Idem, op. cit., p. 5-28.
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folosea la apărarea mamu. Aceste spade şi pumnale se răspândesc în
pedoada Suslov, când triburile sarmatice pătrund în Europa de est, în
Caucazul de nord şi regatul bosporan.
In Caucazul de nord şi zona transcaucaziană, triburile ajung în secolele I î.Ch-I d.Ch. Tot în această perioadă, ele pătrund în Ucraina
şi în spaţiul dintre Prut şi Nistru 2 G, ca şi pe teritoriul estic al RomânieF 7 .
Sarmaţii-iazygi ocupă teritoriul din di.mpia ungară 20 . Cert este că acest
tip de spade continuă să fie folosite de sarmaţi pfmă în secolul III d.Ch.
Alt tip de spade şi pumnale răspândite la această populaţie sunt cele
fon\ inel la capătul de sus, ele fiind mult mai mari. Tipul are douc\
categorii: spade lungi, de peste 70 cm şi scurte, de 50-70 cm 29 . Ca şl
;:rmele precedente, ele sunt răspândite pe un teritoriu destul de marc.
ln ceea ce priveşte garda, ea este prezentă doar la câteva exemplare,
la majoritatea nepăstrcîndu-se (era din lemn).
Astfel de spade lungi erau folosite de călăreţii sarmaţi pentru lovituri directe asupra trupelor de infanterie ale inamicului şi în lupta
de aproape cu cavaleria duşmană. Spadele lungi se întftlnesc la sarmaţi
şi în perioada timpurie 30 , apoi dispar o perioadă de câteva secole, ca
să reapară în veacul I d.Ch. Totodată spadele şi pumnalele fără inel
la capătul de sus sunt de câteva tipuri, cu mici deosebiri între ele 31 •
Reapariţia spadelor lungi, fără inel la cap~1tul de sus, este legatCt, în
primul r[md, ele schimbarea tehnicii de luptă.
Despre arcurile folosite de sarmaţi se ştie foarte puţin. Pe Column8
lui Traian arcurile Sc?rmatice, după Jn<"trimea şi forma lor, sunt foarte
asemCmătoare cu cele scitice 32 . Ele nu au fost descoperite, fiind din lemn.
Incepfmd cu secolul Il d.Ch., sarmaţii folosesc arcurile de tip nou,
de dimensiuni mai mari· şi prevăzute cu înt<lritoare ele os, arme care se
vor perpetua pfmă la sfârşitul. culturii lor33_ Răspfmdirea noilor tipuri
de arcuri a fost rapidă, înttuccît folosirea armamentului greu de apărare,
fac-ea ca V<·chile arcuri să nu mai c.ţibă eficacitate. Un indiciu, în plus,
de folosinţa arcurilor mai masjve„ cu întăritoare de os, sunt şi vfirfurile
de săgeţi, mai mari, de tipul cu trei aripioare 1 4. Faptul 6t m:.ffca majoritate a luptătorilor sarm3ţi. erau arcaşi este confirmat şi de relatarea
lui Ovidiu 1 ·'.
Despre armamentul defensiv al sarmţilor sunt ştiri la Strabon 1 ' 1• El
ne spune că sarmaţii roxolani se folosesc de coifuri şi platoşe, Leute
21•

A. A. Rikman, Pozdnic sarmoti Dneslronko-D1inaiskoi:o mcjdurecia, SE, 1,

l9G11, p. 74.
~ 7 Gh. Bichir, Sarmaţii la Dunărea de Jos în lumina 11llimelor cercetâri,
Pontica, 5, HJ72, p. 155-156, pl. XX, 1-2. ·
28 M. Hazclucz, Denlcmiilcr cler scirmalen:zl'i/, Unuarus, II, /.1.rh/11tn9, XXV, 19H,
p. 5.2. 79-81. pi. xxv. 5.
·
~ 9 A. M. Hazanov, Ocerki voennovo dela. sarmatov, Moscova, 1971, p .. 15.
~u K. F. Smirnov, Voorujenie savramatov, MIA, 101, HJGl, p. 2!J.
• 31 A. M. Hazanov, Ocerki vo/>nno1'o dl'la sarmator. MoscoYa, 1971, p. 15-~7.
3 i C. Cichorius, Die Reliefs cler Trajansăule, Berlin, 189G, pi.· XIX, XXIV,

XXVIII.
'13 ..:\.

s':

1\1. Hazanov, Ocer/ci vo. cnnouo_ dela sarmatov, Moscova. Hl71, p. :118„ tab.

3
' Idem, op. Cit„ p. 37-40.
"" Ovidiu, Tristele, V, 7, 15.
;;,; Strabon, GeograJiCI, VII, 3, 17.

ARMAMENT, TRUPE, LA

SARMAŢI

65

din piele de bou netăbăcită şi poartă scuturi, împletite din nuiele:
Pausanias37 menţionează cuirase sarmatice din plăci, tăiate din copitele
caţlor, care sunt aşezate în formă solzilor de şarpe. Rezultă că sarmaţii
nu au folosit numai platoşe metalice. Despre armura grea a lor există
informaţii la Tacitusas (atunci când relatează incursiunea roxolanilor în
Moesia).
Reprezentarea cataphractarilor sarmaţi pe Columna lui Traian este,
probabil, foarte exagerată, fiindcă nici călăreţii, nici caii lor nu puteau
lupta în astfel de armuri. Tot pe Columnă39, sarmaţii apar cu coifuri
pe cap, dar până acum nu s-a descoperit nici o astfel de apărătoare, deşi
reprezentări ale coifurilor se cunosc şi pe frescele din Bosfor, din secolele I-II d.Ch.
Despre armamentul ofensiv al sarmaţilor sunt referiri la Strabon 49,
Tacittis41 şi Ammianus Marcellinus42. în privinţa apariţiei cataphractariior sarmaţi, opiniile sunt diferite. După K.F. Smirnov43 , ei au apărut
la sarmaţii din zona de lângă Volga, la sfârşitul secolului II î.Ch., iar în
lumea sarmată, în general, s-au format în secolele I-II 44 • Aceeaşi părere
o are şi V.D. Blavatakii45. O altă opinie este a lui V. D. Şilov46 , care
susţine apariţia cataphractarilor la sarmaţii din zona Volgăi în secolul
I î.Ch. A M. Hazanov47 consideră că apariţia cataphractarilor la sarmaţi are loc în secolele I î.Ch.-1 d.Ch.
Cert este că, deja, în secolul I d.Ch., există atestări ale cataphractarilor sarmaţfjn izvoarele antice.
Judecând după descoperirile arheologice, cu material aparţinând
cataphractarilor, se pare, că autorii clasici au semnalat apariţia cataphractarilor doar odată cu relatarea unor fapte ulterioare apariţiei lor ca
atare. Cert este că încă în secolul I d.Ch., o mare parte a triburilor
sarmatice aveau trupe de cataphractari. Apariţia acestora la sarmaţi a
fost accelerată datorită evolutiei evenimentelor si a contactelor cu alte
populaţii şi, nu în ultimul râild, a conflictelor militare cu lumea partoiraniană. Nu este exclusă nici ipoteza preluării şi organizării de la parţi
a trupelor de cataphractari la sarmaţi, dar ea încă nu a putut fi dovedită.
Apariţia acestor trupe de cataphractari s-a datorat apoi, bogatei
aristocraţii sarmate şi a schimbării tacticii de luptă. Cataphractarii erau
constituiţi în unităţi bine organizate, care acţionau închegat şi unitar
în luptă, succesul lor fiind deosebit în acest mod. Cataphractarii aveau
trei particularităţi esenţiale, care îi deosebeau de cavaleria uşoară: platoşă
a7 Pausanias, Descrierea Greciei, I, 21, 6.
"" Tacitus, Istorii, I, 79, 3.
3
~ C. Cicborius, op. cit„ pl. XXIII, XXVIII.
40 Strabon, Geografia, VII, 3, 7.
41 Tacitus, Istorii, I, 79, 3.
•" Ammianus Marcellinus, Istorie rom~nă, XVII, 13, 7.
43
K. F. Smirnov, Sarmatslde plemena Severnovo-Prikasnia, KSIIMK, XXXIV,
1950, p. 110.
44 Idem, Voprosî izucinia sarmatsldh plemean i ih culiturî u sovetskoi arheologii, VSSA, 1954, p. 203.
~, V. B. Blavatskii, Ourki voennovo dela u antichîh gosudartsvah Scvernovol-'riccrnomoriea, Moscova, 1954, p. 114.
~ij V. P. Şilov, op. cit„ p. 462.
47 A. M. Hazanov, Ocerk voennovo dela sarmatov, Mosc0va, 1971, p. 80.
5 -
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din solzi ori combinată, ce acoperea capul luptătorului; contus-ul lung
de 4-4,5 m, pe ca:r:e îl ţineau cu ambele mâin;i 48 ; valtrapul calului din
solzi, compus din mai multe părţi şi care, probabil, avea, uneori, plăcuţe
de diferite forme şi dimensiuni.
Din cele expuse mai sus, reiese foarte limpede că în această perioadă
a secolelor I î.Ch.-IV d.Ch. cavaleria la sarmaţi se împcn•te în domf
categorii: cea grea a cataphractar:ilor şi cea uşoară, fără de a cărei cooperare nu puteau acţion cu succes primii.
După Tacitus 49 , sarmaţii nu erau pricepuţi în lupta pedestră, dar,
c{md atacau în escadroane de cavalerie, cu greu le putea rezista o armată,
organizatJ în linie de bătaie. Iar despre cavaleria iazygă, el spune că
în ea consta toată puterea lor.
Cert este că această cavalerie uşoară avea o mare importanţă la sarmaţi, jucc"md un rol principal în luptă. Armamentul în dotare al că!~:
reţilor uşor înarmaţi sarmaţi, era pumnalul, spada lungă sau scurtă şi
lancea, care avea o lungime de 2,5 m. Vârfurile acestor lănci lănci ajungeau până la 30 cm, fiind folosite la aruncat. Tot cavaleria uşoară folosea
şi arcul, ca armă ce deschidea lupta. Scopul principal al cavaleriei uşoare
sarmate era de a ataca şi de a intra în lupta de aproape cu duşmanul.
De asemenea, ea era acEea care susţinea în acţiune trupele de cataphractari.
A treia categorie de lupt::tori din armata sarmat<": erau pedestraş~i,
aY:.î.nct un rol ajutător. Ca ;:,rmament de atac, ei foloseau arcul, spada
scurtă şi pumnalul, iar pentru ap2irnre, scutul, împletit din nuiele. Nu
este exclus faptul să fi întrebuinţat şi lăncile scurte.
Se creează astfel o imagine amplă în ceea ce priveşte tehnica de
luptă a sarmaţilor, modul de a se mişca în bătălii, felul de cooperare
şi de susţinere îratre diferitele categorii de trupe pe câmpul ostilităţilor.
Rîndurile compacte ale cataphractarilor, sprijinite de cavaleria uşoară ~i
pedestraşi (care în mare erau arcaşi) a fost destul de eficientă şi împotriva falangei bosporane. De la Arian5 ~ se cunoaşte, că, în ofensivă, cataphractari'i sarmaţi-alani foloseau atacul în „pană" mod de luptJ pe care
l-au preluat şi alte popoare). Aranjaţi în „pană". cataphractarii atacau
în galop, lovindu-se de rândurile duşmanului, despicându-le în două.
Dar cataphractarii dntrau în luptă numai după ce cavaleria uşoare} şi
pedestraşii începeau atacul cu arcurile. Şarja cataphractarilor era ajutată
de cavaleria uşoară, care îi urma, apărînd, totodată flancurile trupelor.
Aceştia intrau în lupta de apropiere, folosind lăncile scurte, pe care le
aruncau în duşman, iar, apoi, continuau acţiunea cu spadele lungi.
O elocventă dovadă că sarmaţii acţionau organizat, având ca forţă
principală cataphractarii şi cavaleria uşoară, se găseşte în relatăr.ile lui
Arian51. Fiind legatul Cappadocici, el recomandă ca rândurile legiunilor
să fie aranjate în adâncime când are loc vreo bătălie cu sarmaţii-alani.
Cavaleria uşoară nu mai luptă ca în perioada precedentă, adică aia.când şi retrăgându-se, ci ataca de mai multe ori, cu mişcarea şi de a
4~ După cum indică ,J.escoperirile arheologice, se poate vorbi de vârfud de
.contusuri doar despre cele care au peste 40 cm lungime.
• 9 Tacitus, Istorii, I. 79, 2.
~ Arian, Arta Ta.di.di, 16, 6.
~1 Idem, op. rit.„ 11, 1'--2.
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apăra flancurile oştirii. Cert este că, împotriva: romanilor, tactica de retragere era insuficientă. Dar la schimbarea acesteia au dus nu numai
conflictele cu Roma, ci şi cele cu ale altor p0poare barbare. Succesul
sarmaţilor a constat în folosirea tacticii de luptă apropiată cu inamicul.
Ta.citus·'~ spunea despre sarmaţi că ei se îndemnau unul pe altul, cu
sc:;pul de a nu permite lupta prin săgetare
părţii adverse pentru a o
evita, trebuiau să atace fulgerător trecând cât mai repede la lupta de
aproape. Astfel, au procedat sarmaţii, în aaul 35 cl.Ch., când au fost
aliaţii iberilor şi albanilor contra parţilor 53 . Faptul că ei evitau, la
început, lupta prin săgetare se datorează arcurilor, care erau mai fragile,
comparativ cu cel ale parţilor. Abia din secolul II d.Ch. sarmaţii folosesc arcurile masive, cu întăritoare de os.
In concluzie se poate afirma, că sarmaţii luptau eficient numai atunci
c<:"ind erau folosiţi cataphractarii şi cavaleria uşoară, ambele unităţi susţi
!].U.te de pedestraşi. Tocmai această plurifuncţionalitate a armatei sarmatice are o mare importanţă în strategia apărării Daciei romane.
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VIT ALI1':. BARCĂ

CONSIDERATIONS CONCERNING THE WEAPONS, TROOPS TYPE
AND TACTICS OF THE SARMATHIANS

(Abstract)

In this a:-ticle, we try to deduce by ancient literary sources and archeological
L:1ds of W2?.[Jon~ wi1ich were the troop's types and tactics of the Sarmathians
ct'o\t·ing Jst B.C. - IVth A.D.
We used archeological fi!1ds which had discovered near Volga River, Caucaz,
Mountain.~. North-Pontic zone ancl Ukraine.
The tombs were classify in accordance with type of the weapons which was
find in these. There are three cathegories of the tombs: first contains the weapons
'.V 11ich belong the cataphractarians; second, tombs with weapons of the lightf:c·•:1oured cavalry and third, tombs with weapons of the infantry.
In the Sl'metime, we discuss about the appearance peril!ld of the cataphract•,..:ans in the Sarmathian's troops. We explain their organization fighter style and
•vi:.ich are the main features which distinguish these troops from the light-armoured
cavalry. So, we can say now that Sarmathian's cavalry is dievided two kind of
trf;<'.•ps: hem•y-armoured cavalry (cataphractarian.') and light-armoured cavalry
Th"' light-armoured cavalry is the mast importance force in the Sarmathian's
ar!11y. These riders fighted with long swords, spear (2,5 m length) and bows. In
the first phase of the battle; they must supported the cataphractarian's charge
then they continued the battle and followed the enemy in retreatment.
Another part of the Sarmathian's army is the infantry. This force had an
auxiliary rol in the battle. Their weapons were the short swords, the bow and the
s!1ield.
In this moment we have an ample image coneerning the fighter style, H1e
tadics on the battle field of the Sarmathian's. Also we lrnow how cooperated thosl!:"
tht·ee kind of tropps in the battle.
"~

Tacitus, Anale, VI, J5.
clt., VI, 3.3, 35.

:.a Idem, op.
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Concerning the tactics, we refer to the rise of this thing. A proof for this ts
the appearance -of the bow more solider than others. This new bow had bone
ear lather. Sarmathians began t.o use this bow from IInd century A.D.
ln conclusion, we can can speak about the specific of the Sarmathian's army
which has a cavalry (heavy a.nd light armoured) as a main force in battle and
infantry which has a secondary role. Thi.s fact is very important for the Roman
strategy in province Dacia.
List of illustrations

Fig. I. 1. Kalinovka, tumulus 55/14; 2. Voronejskaja, tumulus 18; 3. Kostromskaja,
tumulus 1; 4-6. Kazanskaja, tumulus 8, 9; 7. Lîsaja Gora, tumulus 2; 8. Zubovo,
tumulus 1.
Fig. II. 1. Kazanskaja, tumulus 17; 2. Sankovo; 3. Aldî; 4. Kalinovka, tumufos
55/14.
Fig. III. 1. Tiflisskaja, twnulus 15; 2. Slavjansk, tumulus CCLIII/2; 3. Kalinovka,
tumulus 6/5.
Fig. V. Kobeakovo, tumulus 5.
Fig. IV. Rostov, tumulus 16, tomb 8.

MISIUNILE BENEFICIARILOR CONSUt.ARI PE LIMES-UL DE NORD
AL DACIEI IN SECOLUL AL III-LEA

Pentru epoca provinciei Dacia izvoarele literare nu ne oferă mc1 o
pentru limes-ul nordic privind neamurile barbare din
afara Daciei romane. D,in păcate, nici descoperirile arheologice din
această zonă n-au identificat prezenţa unor populaţii barbare aflate în
apropierea graniţei provinciei.
Singurele date ce au fost considerate că dovedesc existenţa unui
neam al dacilor liberi, situat la nord de Dacia romană, ne sunt oferite
de mai multe inscripţii descoperite în castrul roman de la Căşei1. Este
vorba despre câteva inscripţii votive ridicate toate de către beneficiarii
consulari2. Misiunea acestora pe graniţa de nord a provinciei este redată
în inscripţii prin formula agens Samo cum reg(ione) ans sub seg(nis),
agens sub sig(nis) Samum cum reg(ione) ans sau agens sub sig(nis) reg(ione) ans 3 • Toate aceste inscripţii se datează pe vremea lui Gordian III4.
Ideea că prescurtarea ans ar proveni de la un neam dacic aparţine
lui A. von Domaszewski 5 • Dezvoltând această presupunere, V. P<î.rvan 6
a completat literele ans (rămase fără întregire în CIL) prin Ans(amensium), care alăturat lui reg(io) ar fi fost numele unui neam dacic ele
peste Someş. In ipoteza lui V. Pârvan, sensul ar fi fost, deci, de „regiunea
ansamilor" situată „dincolo de vicus Samum, spre dacii liberi". Propunerea lui V. Pârvan a fost acceptată de-a lungul vremii de mulţi istorici
şi epigrafişti români şi străini7. Seducătoarea ipoteză nu se baza însă
pe nicj un indiciu documentar demn de luat în considerare. Pe lângă
faptul că un asemenea neam dacic nu este menţionat în lista lui Ptolemeu, printre populaţiile dacice enumerate de el, nu există nici m<kar
una care să-şi fi luat numele de la vreunul dintre râurile Daciei al cf'tror
nume antic îl cunoaştem.
Pentru a putea să găsim o altă explicaţie decât cea oferită de V.
Pârvan, trebuie să ţinem cont şi de existenţa unui al doilea grup de;
inscripţii, de aceeaşi factură, ridicate tot de către beneficiarii consulari
informaţie precisă

i I. I. Russu, ActMuz, II, 1956, p. 118-131; C. Daicoviciu, Dacica, Cluj, 19î0.
p. 396-402, cu toate inscripţiile privind beneficiarii din Samum.
~ Cel mai recent studiu despre beneficiarii consulari în Dacia, R. Ardevan,
EphemNap., I, 1991, p. 163-171.
a C. Daicoviciu, op. cit., p. 396 (nr. l); p. 397 (nr. 2 şi 6).

4

Ibidem.

" CIL, III, 7633 („gentis Dacicae ut videtur").
ti V. Pârvar;, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1982, p. 160.
7 I. I. Rusu, op. cit., p. 122, enumeră pe P. P. Panaitescu, C. Patsch, C. Daicoviciu; ideea e acceptată, deşi cu unele nuanţări, şi de M. Macrea, Viaţa in D([cia
romqnă, Bucureşti, 1969, p. 114; OTS., p. 261-262; o acceptă, cu rezerve, D. Prutase,
Autohtonii în D!_L_cia I, Bucureşti, lDSO, p. 40.
··
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tot în castrul de la Căşei 8 • In aceste inscripţii nu este menţio
reg ans, misiunea beneficiarilor fiind cea de agens in munere stationis
sau agens curam stationis. Ei se aflau, deci, în slujba sau la comand~
unei statio. Toate inscripţiile ce conţin această formulă se datează rmai
timpuriu, în vremea lui Severus Alexander 9. In afară de lectura Ans[amenses), propusu de Pârvan, cele două grupe de inscripţii în discuţie
au constituit baza unor construcţii istorice mai largi. Astfel, C. Daicoviciu10 arbta că această statio era un post permanent la nord de castrul
de la Căşei, în barbaricum (sau în apropierea sa), tocmai în teritoriul
locuit de tribul dacic al Ansamensilor unde se va fi aflat şi satul lor
vicus Ansamenses. In statio, spunea C. Daicoviciu, beneficiarul comanda
un pichet de soldaţi, ce se schimbau periodic. Comparând formulările
diferite din inscripţiile datate pe timpul lui Severus Alexander faţă de a
celor din vremea lui Gordian III, el arăta că trebuie să existe o diferentă
de fond între elen. Continuându-şi demonstraţia, savantul clujean ·coiÎ~
chidea că statio Samensis, aşezată în regiunea Ansamensilor, care mai
mult depindea de provincie deCC:it făcea parte din ea (era deci supravegheatli), forma preambulul anexării acestei regiuni la provincie împn~ună cu centrul ei Samum. Anexarea se va fi produs în vremea lui
Gordian III. Fiind pus sub administraţia militară, ţinutul a fost organizat într-o regia confiniară, care, neaparţinând nici unei civitas din
Dacia, a fost botezată după numele tribului localnic. In această situaţie
statio şi-ar fi pierdut rostul şi, deci, a dispărut din menţiunile epigrafice, el.ar în fruntea administraţiei militare a teritoriului au rămas în
continu3re beneficiarii consulari. Ei erau, după C. Daicoviciu, nişte quasirnagistraţi cu atribuţii poliţieneşti şi jurisdicţionale limitatet 2 •
Am redat pe larg soluţia propusă de C. Daicoviciu pentru că la
prima vedere ea pare satisfăcătoare, dând explicaţii tuturor problemelor
ce se ridicau. Noi considerăm însă că astăzi această rezolvare nu mai
este viabilă. Lăs2md deoparte unele contradicţii cuprinse în demonstraţia
lui C. Daicoviciu, întregul său raţionament porneşte de la acceptarea
lecturii şi sensului Ans(amenses). Cum nimic nu le justifică, vom încerca
să găsim o altă explicaţie.
Din inscripţii rezultă că ans trebuie să reprezinte un determinativ
pentru regia. Din acest punct de vedere ar putea fi într-adevăr şi numele
unei populaţii, deşi pe teritoriul roman populaţia indigenă sau colonizată
din afara Imperiului, al cărei nume apare alăturat unei unităţi admi-.
nistrativ-teritoriale, ştim că era organizată în civitates, viei, casteUa;
burgi, beneficiind de autonomie şi de organizarea internă proprie 13 .
Atestări epigrafice pe teritoriul Daciei romane ale unui k(astellum) al
cărui nume, Ansis, este foarte asemănător cu prescurtarea ans sunt cunată

~

C. Daicoviciu, op. cit., p. 397 (nr. 3, 4, 5, 7).
Ibidem.
rn Idem, op. cit., p. 399.
11 Idem, op. cit., p. 391.
i i Idem, op. cit., p. 399-400.
13 A. Avram,
SCIVA, 35, 1984, 2, p. 158-169, cu privire
dar şi cu bibliografie şi referiri mai largi.
9

specială
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noscute în zona minieră de la Alburnus Maior14. Distanţa între zona auriferă şi castrul de la Căşei este prea mare pentru a putea accepta existenţa
vreunei legături între această aşezare şi grupul de litere ans din inscripţiile de la Căşei15.
Dacă nu este vorba despre numele unei populaţii atunci ans ar putea fi un explicativ pentru regia, fie cu sens administrativ-juridic, fie pur
şi simplu geografic. Luând în considerare prima posibilitate, prescurtarea
ans ar putea proveni de. la un impozit atestat epigrafie, ansarium. Trei
inscripţii 1 G, aproape identice, au fost găsite în faţa porţilor Romei, două
pe marginea viei Salaria şi a treia pe cea a viei FLaminia. Ele se datează
pe \.Temea lui Marcus Aurelius şi Commodus. Numele lui Commodus a
fost martelat şi înlocuit cu cel al lui Severus Alexander. în aceste inscripţii este atestat vectigaL foricularii et ansarii promercaLium. O altă inscripţien, găsită pe malul Tibrului, la poalele Aventinului, deci, la intrarea
dinspre vest în Roma, spune: quicquid invehitur ansarium non debet. Pe
această bază, R. Cagnatt 8 , de acord cu interpretarea lui Th. Mommsen,
ar~ita că este vorba despre o taxă şi că bornele indicau limitele în interiorul c.;\rora mărfurile, aduse spre vânzare, puteau circula fără a mai
fi supuse taxei percepută la intrare. Deci, ansarium era o taxă de intrare,
analog cu portorium, la care erau supuse doar mărfurile destinate v<inzflrii (promercales). O mai bună înţelegere a problemei a fost adusfi de
RE.A. Palmerrn, care consideră că numele ansarium20 vine de la mc"'merele (cmsae) recipientelor, mai ales, amfore, în care se transporta vin şi
ul('i. Mărfurile aflate în ele erau taxate prin numărarea mcî.nerelor.
Ansarinm ar fi fost, deci, o taxă pe bucată, indiferent de conţinutul sau
volumul recipientului şi se încasa uşor prin numărarea containercior
în vehiculul ce le transporta. In cazul Romei, această taxă era plătită
de ci'!tre cei care transportau mărfurile aduse din depozite, aflate î;1 afara
hota!"elor oraşului, în interiorul său, unde treceau in m<lna vcînz<'itorilor
cu amănuntu1 2 1. Dacă am utiliza această analogie ar însemna că am uvea
atestată pe Limes-ul nordic al Daciei o reg(io) ans(aria), ce ar trebui însă
să se refere, mai degrabă, la comerţul cu neamurile barbare. Intr-o astfel
de. eventualitate, regia ar trebui să fie o zonă în interiorul căreia, măr
furile ce se comercializează între romani şi barbari, să fie supuse tc;xei
ansarium. O astfel de posibilitate este însă destul de greu de acceptat,
între Roma şi limes-ul nordic al Daciei deosebirile fiind considerabile.
V. Wollmann, AIIA, XXVII, 1985-1986, nr. 10, 11, 18, 23, p. 293-294.
Idem, op. cit., p. 292-293.
rn CIL, VI, 1016 a, b, c.
17 R. Cagnat, Etude historique sur les impots indirectes chez les Romains
jusqu!aux invasion des Barbares d'apres les documents litteraires et epi9raphiCJUes),
Paris, 1882, p. 150.
19 Idem, op. cit., p. 151.
rn RE.A., Palmer, Memoirs of the American Academy in Rome, XXXVI,
1930, p. 217-233.
"" A. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis, I, s. v. ansarius, p. 291, derivă
şi el acest adjectiv de la ansa, vorbind despre pecunia ansaria, care ar fi fost mi
impozit (vectigal), plătit de negustori de pe navele ancorate în porturi, deci, un
drept de ancoraj.
~ 1 RE.A., Palmer, op. cit„ p. 226.
11

10
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Prin urmare, sensul explicativ al grupului de litere ans pentru regia,
ar putea fi, mai degrabă, unu.I. pur geografic. In acest sens, ans ar trebui
să reprezinte o precizare, care să localizeze pe teren unde se afla acea
regia. Pentru o astfel de situaţie avem o bună analogie în Britannia.
Acolo este atestată, atât în Tabula Peutingeriana, cât şi în Itinerarium
Antonini, localitatea Ad Ansam2 2.
In legătură cu înţelesul acestui nume, compus din Ad plus un substan-·
tiv, a fost emisă mai demult părerea că ar fi numele unui râu sau,
estuar23 • Cel mai recent comentariu al istoricilor britanici24, deşi nu locaJizează precis aşezarea, arată că, pe baza distanţei precizată în Itinerarium Antonini, ea s-ar fi putut afla la Higham (Suffolk), acolo unde
drumul roman ce venea de la Colchester trecea râul Stour şi unde
urmele de locuire romană sunt mai consistente. Numele Ad Ansam este
considerat că derivă de la ansa. Cum în această zonă rf\Ul Stour face un
cot, sensul lui Ad Ansam a fost apreciat drept „la cotul râului" 25 • Chiar
dacă localizarea aşezării este încă ipotetică, prezenţa sa pe râul Stoill
este destul de sigură. Aceeaşi poziţie, în apropierea malului râului
Samus, o avea cu siguranţă şi regio ans. Pe această bază, considerăm
că cea mai plauzibilă întregire şi cel mai logic sens pentru formula din
inscripţiile ele la Căşei este reg(io) ans(ae), cu înţelesul de „zona cotului
râului", întrucât, astăzi, Someşul fac:e un cot pronunţat în apropierea
castrului, spre Dej (fig. 1) sau cu un înţeles mai general, poate „zona
de pe malul râului". In această ipoteză, prin regia s-ar înţelege, deci,
o zonă din provincie, în cazul nostru, de la marginea ei, mai întinsă
sau mai restrânsă ca suprafaţă2 6 . Noi considerăm, deci, că această reg-io
era un teritoriu al provinciei şi înainte de a fi atestat epigrafie, aparţinând, probabil, uneia dintre civitates, şi apariţia sa în inscripţii are
doar rostul de a preciza, la un moment dat, zona în care beneficiarul
avea de îndeplinit misiunile încredinţate de către consular. Regia nu era,
2~ A.L.F., Rivet, C. Smith, The Place Names of Roman Britain, London, 197\1,
p. 150, 168.
~~ Hiibner, RE, I/2, col. 2395, s.v. Ad Ansam.
~, A.L.F. Hivet, C. Smith, op. cit., p. 169, 241.
2a Idem,
op. cit., p. 241, similar cu Ansa Paulini, azi Anse (lângă Lyon;
Rhâne).
~ij Pentru acest sens, vezi A. Forcellini, op. cit., V, p. 142, s.v. regio („regia

dicitur quicumque terrae tractus seu pars, sive parva, sive magna; item quicum<Jî!U'
locus"); V. Wollmann, op. cit., p. 292, avansează ipoteza că în inscripţiile de la
Căşei ar putea fi vorba nu despre o reg(io) ci de reg(ionariis), făcând aluzie la
această „instituţie" militară, atestată în Moesia
existenţei unui" beneficiarius cum reg(ionariis)

Inferior. Ceea ce se opune însă
este faptul că în inscripţiile din
alte provincii regionarii sunt, mai ales, centurioni, ce nu se puteau afla sub comanda unui beneficiar. Mai mult, ei aveau tot misiuni speciale, ca şi beneficiarii
în regiunile unde sunt atestaţi (vezi aceste exemple la N. B. Rankov, Ancient
Pulgaria. Papers· presented to the Jnternational· Symposium on the Ancient History
and Archeology of Bulgaria, University of Nottingham, 1981 (A. Poulter ed.), 2,
Nottingham, 1983, p. 55-58). Cea mai recentă abordare a acestor regionarii din

Moesia Inferior~-la M. Speidel, ZPE, 57, 1984, 185-188, unde în toate inscripţiile
cu lectură sigur<'\ avem de-a face cu centurioni.

MISIUNILE BENEFICIARILOR CONSULARI

73

deci, o formă specifică de organizare a zonelor de frontieră. Această
regia se afla aşadar, mai degrabă, sub jurisdicţie civilă decât militară27 •
Referitor la sediul beneficiarilor Mestaţi în inscripţiile de la Căşei,
pentru epoca lui Severus Alexander este pomenită o statio, ultima oară
într-o inscripţie din 230 d.Ch. 28, pentru ca, în anul 239 d.Ch. 29 , ei să
fie atestaţi la Samum, cu misiunea extinsă într-o regio. Ni se pare greu
de crezut că este vorba despre aceeaşi aşezare, căreia să i se fi omis
numele în inscripţiile din vremea lui Severus Alexander, iar în cele de
pe vremea lui Gordian III, la interval de 9 ani, să-i apară numele dar
să nu i se mai specifice statutul administrativ. De altfel, pentru Samum
nici nu era nevoie de acest lucru, el fiind un cunoscut şi important vicus
militar de pe frontieră. Dar el avea cu siguranţă numele şi nu era doar
o statio nici pe vremea lui Severus Alexander. Aşadar, este mult mai
probabil ca statio şi Samum să fie două puncte diferite, dar apropiate
unul de celălalt, întrucât toate inscripţiile, indiferent de dată, au fost
găsite în castrul de la Căşei sau în imediata sa apropiere. Locul precis
de descoperire este cunoscut doar pentru o singură inscripţie, găsită în
1937, în săpăturile lui Em. Panaitescu, pe berma zidului de incintăa 0 .
Este un text votiv, dedicat zeiţei Nemesis şi datat în 224 d.Ch., atestându-l pe beneficiarul Seantius Lucius într-o statio. Cu toate acestea, nu
rezultă automat că acea statio se afla la Căşei, ea putând fi şi undeva
în zonă, fiind normal ca acţiunile votive ale beneficiarilor să se fi petrecut în vicus Samum, cea mai importantă aşezare din regiune, unde trebuie să fi existat temple. Se ridică întrebarea unde ar putea fi atunci
localizată acea statio? După opinia noastră, o statio s-ar fi putut afla în
apropierea Dejului, la circa 6 km de castrul de la Căşei, unde a fost
identificat podul roman peste care drumul, ce venea de la Napoca,
trecea pe malul drept al Someşului, mergând spre Căşei (fig. 1)31 • Această
poziţie este tipică pentru amplasarea unei statio, ce putea avea chiar
caracter vamal32 • Situarea ei pe limes a putut face necesară prezenţa
:n M. Macrea, Zoe. cit., citând un text din agrimensori, consideră că în Dacia
prin regiones trebuie să înţelegem teritorii aflate sub jurisdicţie şi control militar.
Noi considerăm "că în această regio autoritatea nu aparţinea neapărat beneficiarilor,
aceştia având o misiune specială în acest teritoriu, ci putea fi civilă, fiind inclusă
chiar într-un teritoriu urban, cum era cel al Napocei. Acesta ar putea fi unul din
motivele pentru care 11;1. Valerius Valentinus, beneficiarius consularis la Samum
şi in reg ans (CIL, III, 827 =
7633) era în acelaşi timp şi aedilis coloniae Napocae,
fără a fi oblig!lţi astfel să contrazicem textul inscripţiei şi să-l considerăm un
evocatus (aşa cum aprecia C. Daicoviciu, op. cit., p. 400, nota 59 şi, mai recent,
R. Ardevan, op. cit„ p. 171).
2a I. I. Russu, op. cit„ nr. 4.
~~ CIL, III, Ş27 = 7633; I. I. Russu, op. cit., nr. 2.
30 I. I. Russu, op. cit., p. 125-126, nr. 3.
31 D. Ursuţ, D. !sac, La politique edilitaire dans les provinces de l'Empire
Romsin. Actes du 1cf Colloque Roumano-Suisse, Deva 1991, Cluj-Napoca, 1993, p.
199-192, cu bibliografia veche şi un plan de situaţie, cuprinzând podul, drumul
şi castrul de la Căşei.
32 C. Daicoviciu, op. cit., p. 399, nota 56, considera, că în inscripţiile ce atestă
o statio, nu poate fi vorba despre o statio vamală pentru că nu există nici un
indiciu şi nici o-condiţie pentru aşa ceva, citându-l pe I. I. Russu, ce avea aceeaşi
părere. Câtă vreme cei doi învăţaţi localizau acea statio in altă parte, undeva la
nord de castrul de la Căşei, aveau dreptate. Dacă ea se afla însă la podul roman
peste Someş, există un indiciu important şi o condiţie favorabilă pentru existenţa
unei statio vamală.
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unui trimis al consularului. Noi considerăm, deci, că undeva, între podul
roman de la Dej şi castrul de la Căşei, ar trebui localizată acea regio
ansae. Oricum, delimitarea ei precisă este greu de făcut. Cercetând sectorul de limes între Căşei şi Ileanda, Şt. Ferenczi33 a identificat o serie
de turnuri de supraveghere şi semnalizare pe malul drept al Someşului
unit. Ele trec pe malul stâng al Someşului, în zona Ileanda. în plan,
turnurile sunt dispuse în forma unui semicerc neregulat, sprijinindu-se
pe valea Someşului. Distanţa dintre ele şi albia râului este între 16 .km, măsurată în linie dreaptă34. Lipsesc, deocamdată, elementele de
datare pentru acest sistem defensiv. Aşadar, regio ansae pare a avea
cam această lăţime.
Misiunile beneficiarilor de pe Someş par să fi rămas aceleaşi şi pe
vremea lui Gordian III, doar sfera lor s-a extins de la o statio la o
zonă mai întinsă, cu centrul în vicus Samum. Acesta va fi fost şi motivul
mutării sediului lor la Samum. Cu această ocazie, se face în inscripţii
prima oară precizarea sub signis, ce pare a se referi la simbolul autorităţii beneficiarului consular, lancea35, care îl deosebea de un militar obiş
nuit, atât în ochii provincialilor, cât şi al barbarilor. El era omul de
încredere şi de legătură al guvernatorului însuşi. Lancea, pe care o
purta, îi marca independenţa faţă de unităţile militare din zona unde
îşi exercita misiunea şi era semnul că el răspundea doar faţă de guvernator şi nu faţă de alţi comandanţi militari din apropiere sau faţă de
autorităţile civile3 6 . Acest lucru era necesar cu atât mai mult, cu cât
el rezida în această vreme la Samum în vicus-ul aferent castrului de
la Căşei 37 • Chiar dacă regio ansae se afla sub jurisdicţie civilă şi nu
militară, oricum, ea era situată pe un sector al limes-ului unde responsabilitatea şi comanda trebuie să fi aparţinut tribunului cohortei de la
Ciişei. Pentru a putea stabili care au putut fi misiunile beneficiarilor
pe Someş trebuie să avem în vedere, aşa cum arătam, că apariţia acelei
33

I. Ferenczi, ActaMP, XIV-XV, 1991, p. 127-151.
Idem, op. cit., p. 147.
a:i Este opinia, noi considerăm justă, exprimată de autorii celui mai recent
Corpus al inscripţiilor ridicate de beneficiari în Imperiu, E. Schallmayer, K.
Eibl, J. Ott, G . .Preuss, E .. Wittkopf, Der rămischen Weihebezirlc von Osterburken
3t

I. Corpus der griechischen und lateinischen Beneficiarier-Inschrif ten des Răm-ischen
Hciches, Stuttgart, 1990, nr. 530, 531.
36 N. B. Rankov, op. cit., p. 47-48, într-un articol despre administrarea zone.i

miniere Montane din Moesia, unde sunt atestati .beneficiari consulari, arată că
ci erau membri ai statului major al guvernatorului provinciei, statut indicat de
lancea pe care o purtau. Ea simboliz.a faptul că beneficiarul era independent
faţă de unităţile· militare din apropiere şi nu ·era subordonat vreunui comandant
local.
.
37 C. S. Sommer, Kastellvicus und Kastell. Untersuchungen zum Zugmantel
im Taunus und zu den Kastellvici in Obergermanien und Răetien, Fundberichţe
aus Baden-Wii,rl;enberg, Stuttgart, .13, 1988, p. 622-627, studiind aprofundat viei

miiitari din Germania Superior şi Raetia, arată că ei nu erau situaţi în teritorh,il
militar, având o administraţie proprie (ceea ce înseamnă oricum civilă). In Dacia· nu
avem încă nici . un vicus militar, cercetat arheologic, Singurele săpături, mai extinse, s-au făcut în vicus-ul militar de la Tibiscum. Autoarea cercetărilor este
însă de părere că el se afla sub administraţie militară, fără a aduce însă argu.:..
mente palpabile (cf. D. Benea, SCIV A, 44. 1993, 3, p. 282-289).
·
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regio ansae s-a produs cândva între 230 şi 239 d.Ch. Singurul eveni'ment ··militar de amploare ce ne este cunoscut în acest interval şi care
ar fi putut provoca eventualele schimbări în zona limes-ului este răz
boiul purtat de Maximinus Thrax, care în 237 d.Ch., şi-a luat titlul de
Dacicus Maximus38 . Din păcate, nu ştim prea multe amănunte despre
acest . război şi localizarea topografică a operaţiunilor militare. este incertă. Cu toate acestea, nu este exclus ca efectele sale să fi putut afecta
şi graniţa nordică a Daciei şi să fi fost nevoie de măsuri suplimentare
de siguranţă. Misiunea beneficiarilor în zona Samum a fost, iniţial, interpretată drept o comandă a unei miliţii formate din localnici (manus
tu.muituaria), chemată sub arme în localitatea Samum 39 • Explicaţia a
fost, pe bună dreptate, respinsă încă de Constantin Daicoviciu~ 0 • I. I.
Russu considera că beneficiarii comandau un post de poliţie rurală, cu
un detaşament, pentru supravegherea drumurilor militare şi a serviciului poştal, ţinând, de asemenea, în frâu populaţia autohtpnă şi pe latronesu. Toate aceste atribuţii posibile erau însă obişnui~e, de rutină şi
nu presupun o implicare directă a guvernatorulai proviitciei. In schimb,
acesfa putea fi interesat de supravegherea mişcărilor şi intenţiilor triburilor barbare din apropierea limes-ului. Tratativele şi răspunsurile la
pretenţiile barbarilor trebuiau aduse rapid şi direct la cunoştinţă guver-.
natorului printr-un om de încredere al său. Beneficiarii, ca reprezentanţii săi direcţi, putea chiar participa la adunările decizionale ale barbarilor42, ce se aflau în relaţii de „alianţă" cu Imperiul ori pu:ţeau,1 .
sprijini pe şefii proromani. Pe de altă parte, datorită prezenţei beneficiarilor într-o statio, ce presupunem că putea fi vamală, ar fi posibil ca
misiunea lor să fi fost legată şi de supravegherea schimburilor comerciale cu barbarii. In această ultimă ipoteză, acea statio, presupusă la
podul peste Someş şi mai târziu o zonă mai largă din apropiere, inclusiv
Samum, vor fi fost autorizate de către guvernatorul Daciei pentru efectoarea comerţului cu barbarii43 • Nu este exclus chiar ca uneori anumite
3

a N. Gostar, Actes de la XJie Conference internationale d'etudes classiques.
Bucureşti, 1975, p. 643-645.
a~ Ea aparţine lui A. von Domaszewski, CIL, III, 7633.
•°41 C. Daicoviciu, op. cit., p. 397.
I. I. Russu, op. cit., p. 125; N. B. Rankov, Zoe. cit., deşi acceptă că beneficiarii ar putea avea şi aceste atribuţii, ·critică „etichetele" puse arbitrar de.
istoricii moderni pentru misiunile beneficiarilor, considerând esenţial, pentru a
le putea stabili_ corect, să ne punem întrebarea de ce guvernatorul avea nevoie
de un om de încredere şi de legătură într-un anume punct. Pentru beneficiarii
de la Samum, N. B. Rankov este de părere că prezenţa lor ar trebui legată de
apărarea salinelor de la Ocna Dejului (p. 52).
.
42 A. Mocsy, Pannonia and Upper Moesia, London, 1973, p. 191-192, c4
exemple din teritoriile quazilor şi marcomanilor de praepositi gentes, cum s.unt
numiţi de Tacitus.
4;. I.
Fitz, The Archaeology of Roman Pannonia (A. Langyel, G.T.B. Radan
ed.), Budapest, 1980, p. 332, arată că în Pannonia, comerţul cu barbarii pe limes
şi pieţele aprobate oficial, erau controlate de către beneficiarii consulari.
Etrene, Cluj, 1972,
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mărfuri să

fi fost prohibite schimbului cu barbarii44 • Aceeaşi m1smne
a fost atribuită şi benfeiciarilor consulari atestaţi la Porolissum(5 • Din
aceste motive, deci, guvernatorul ar fi avut nevoie de un om de încredere şi la Samum, care putea impune respectarea hotărârilor sale şi îl
putea, în acelaşi timp, informa .operativ şi corect asupra problemelor
din zonă. Dacă într-adevăr beneficiarii de pe graniţa nordică vor fi
îndeplinit asemenea misiuni, înseamnă că în epoca Severus-AlexanderGordian III, undeva nu prea de parte, la nord de Someş, existau triburi
barbare ce puteau periclita nu doar comunicaţiile pe drumul de la nordul
râului, ci însăşi provincia Dacia Porolissensis şi capitala ei Napoca. Noi
credem însă că nu era vorba despre un ipotetic şi iluzoriu neam dacic
Ansamenses. Deşi, deocamdată, n-a fost confirmată arheologic vreo prezenţă barbară în această regiune, este mai probabilă existenţa la nordul
Daciei romane a unor triburi germanice, atestate de izvoarele literare
in vremea lui Marcus Aurelius şi Commodus46. Nu putem încheia,
înainte, de a atrage atenţia, că în vremea lui Commodus, după ratificarea păcii cu burii, probabil, sub guvernatorul Sabinianus, acestora li
s-a impus condiţia de a nu mai locui şi a nu-şi mai paşte vitele pe.
un teritoriu, lat de 40 de stadii, de la graniţa Daciei47 . Or, cei aproximativ 7,4 km impuşi burilor, reprezintă o distanţă foarte apropiată de
lăţimea, probabilă, a acelei regio ansae întâlnită în vremea lui Gordian
HI. Dacă este vorba despre aceeaşi regiune sau nu, în acest moment este
mai greu de precizat.
CORIOLAN OPREANU

u Deşi nu avem asemenea informaţii pentru secolele II-III, totuşi, existenţa
Wlor asemenea restricţii documentate pentru secolele IV-V în relaţiile cu barbarii ar putea susţine faptul că, cel puţin, în vreme de război sau în alte momente,
ele puteau fi impuse şi mai timpuriu. Două pasaje din Corpus Iuris Civilii şi·
C:od.e:r Theodosianus (Foutes, II, p. 373) sunt edificatoare: IV, 41, 1. „Augustii
împăraţi Valentinianus, Valens şi Gratianus către Theodotos, comandant militar.
Nimeni să nu aibă dreptul de a transporta in ţinuturile barbarilor vin, ulei şi
băuturi nici mâcar de gust sau pentru destinaţii comerciale" (anii 370-375). 2.
„Impăratul Mai.:~ianus către propretorul Constantinus.
Barbarilor din afară ...
nimeni să nu cuteze a le vinde zale, scuturi, săgeţi, săbii sau orice alte arme
şi. nici un fel de proiectile şi să nu fie înstrăinată de cineva nici măcar o bucată
de fier, lucrat sau încă nelucrat ..." (anii 455-457).
t:. M. Macrea, op. cit., p. 326, considera că beneficiarii atestaţi epigrafie la
Porolissum şi in alte locuri de pe aceeaşi graniţă aveau, probabil, printre altele,
:şi misiunea de a supraveghea schimburile comerciale cu barbarii. La efectuarea
acestor schimbtţt.:i vor fi servit, după M. Macrea, cele două mici castella de pă
mânt de la Brebi.
46 Fără a f! concret localizate pe teren, ar putea fi vorba fie despre triburile burilor, fie despre astingi ori lacringi şi altele mai puţin cunoscute din izvoare
(cf. Dio Cassius,_J..XXII, 3, 1; LXXVIII, 20, 3).
47 Dio Cassius, LXXII, 3, 1.
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THE NIISSION OF THE BENEFICIARII CONSULARIS
ON THE NORTHERN BORDER OF ROMAN DACIA
IN THE Jlltil CENTURY .t-1.D.
(Abstract)
The author recalls into question the meaning of the expressions agens Samo
cum ;·cg(ione) ans sub seg(nis), agens sub sig(nis) Samum cum reg(ione) ans or
cum rcg(ioneJ ans sub seg(nis), agens sub sig(nis) Samum cum reg(ione) ans or
agens .mb sig(nis) reg(ione) ans from several inscriptions discovered in the Homnn

fon at Căşei (county of Cluj) on the Northern bonier of Daci~1. The~e in--criptions
werc raised by beneficiarii consularis during the reign of Gordfanus III, being·
dedicated to different Gods and Goclesses. He is not agree with the former mrnning
supposed for the abreviation ans as Ans(amenses), the name of a hypothetical.
Free Dacian tribe, as the Romanian ';cholar V. Pârvan suggested in. the twen".ic'.'.
without having any documentary support.
Inslead of this idea, aftei· co~nting clifferent possible explanations in La:;n
for the enigmatic abreviation ans (c<s the tax ansarium attested at Rome), the
author supposes that the most believable solution is the reading ansae tl:e
Genitive from ansa. So there \Va.~ about a reg(io) ans(ae) with the meaning of
tl e rer;'.on of tl1e bene! of the river". That·~ because the fort at Caşei is placed
on th::- bank of the river Someş (Samus in Roman time). The best analogy citecl
is thc; i~lace name Ad Ansam, attested on Roman it!neraries in Britain, having
the same geographical position and the same meaning. It was -hypothetically
idcntified at Higham (Soffolk) where the river Stour is crossed by the road which
comcs from Colchester. Not very far from the fort at .Căşei (about 4 miles) there·
wa' ;1 R'.Jman bridge, crossing Samus. He makes a connection with another group
of inscriptions from Căşei, which are dated only in 1Severus Alexander's time
and attested the beneficiarii in a statio. So, this statio would be a custom one
at the bridge. Then som'ething happened between 230 and 239 AD. and the~
beneficiarii moved in the militarv vicus Sammn near the fort ;md the sphere
of their mission was enlarged fi:-om a statio to a regia without changin~ its
content. The reason of thiS change could be find in the war of Maximinus Thrax
who in 237 A.D. got the title of Dacicus Maximus. Maybe some effects of this
war were felt on the Northern border of Dacia.
Concerning the mission of the beneficiarii, first în a statio, later in a regia,
the author's oppinion îs that must be an important one for keeping the governor•
of Dacia in touch by one of his own confident man. So must be excluded the
supposed routine jobs as the rural police, the safe of the roads, the collecting,
of taxes or of local recruitment. Their mission could consisted in the keeping,
an open eye on the movement and intentions of the; Barbarians, in talkings
with the Barbariam,' leadcrs, participating to their meetings or advising the Barbarians. There is stressed another possible mission connected with the trade with
the Barbarians across the limes. The beneficiarii had to watch of the legal status
of this traăe, which was probably allowed only on definite places and on approved
days. The expression sub signis is interpreted by the author as reffering to. thelance, the sign _!Jf the authority of the beneficiarii which also shows that these
officers were not subordinated to the local higher military command or to the
local civil authorities, but they were in charge of the govenor himself.
If this interpretation is correct, the author supposes that în the time of'
Severus Alexander till Gordianus III, in the near of Dacia, North the river Samus
must lived some Barbarian tribes who were dangerous enough for the security
of the province Dacia Porolissehsis and its main town Colonia Napocensis. Anyway
it is not about of an enigmatic Free Dacian people Ans(amenses), but more
probably of some German tribes. Missfortune, there îs not any archaeological
confirmation in the. area, but the archaeological investigations are very few.
One last idea· of the article is the literary evidence of Dio Cassiusi who
tells that under Cc;>mmodus the Germanic Buri were forbidden to live and tp
grow cattles in a territory of 40 stadia (7,4 km) from the border of Dacia. The·
distance from the North bank of the river Samus till to the line of Roman watch
towers on the Top 'hills in 1''12 region of the Roman bridge at Dej and of the
fort at Căşei is about the same. So the width of the supposed regia ansae is about
the same with the distance where Commodus not allow the !Buri to live „fo:a
ever", as Dio Cassius says.
0

NOT'E SI DISCUTII
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DETERMINARI ARHEOBOTANICE PENTRU STATIUNEA
.
NEOLITICĂ DE LA PARTA
(COMUNA ŞAG, JUD. TIMIŞ)
Tell-ul neo-eneolitic de la Parţa este binecunoscut arheologilor, în
special, datorită spectaculoaselor sanctuare descoperitel. Cercetătorii staţiunii, cu cert caracter de centru de cult2, au menţionat în repetate rânduri, descoperirea, în diferite construcţii, a numeroase macroresturi vegetale, mai ales, cărbuni şi cereale carbonizate3.
Inainte de acţiunea noastră au fost expertizate cinci eşantioane de
macroresturi vegetale, din fazele Vinea B 1 şi B2, recoltate, probabil, dintr-unul dintre sanctuare4• Marin Cârciumaru precizează că două eşan
tioane erau compuse exclusiv din Hordeum vulgare nudum5. Cel de al
treilea eşantion era compus dintr-un amestec de Triticum monococcum
(550/0), Tr. dicoccum (27,20/0) şi Hordettm vulgare nudttm (17 ,8o;0)6. Cercetătorul bucureştean menţionează alte două eşantioane, care par să provină din alte zone ale aşezării. Acestea conţin, de asemenea, amestecuri
de Tr. monococcum (83,10/o), Tr. dicoccum (13,4D/0) şi H. vulgare (3,50/o)
prima probă, în timp ce a doua probă conţinea doar Tr. monococcum
(57,10/o) şi Tr. dicoccum (42,90/o)7.
In 1992, Gh. Lazarovici şi Zoia Maxim ne-au îneredinţat spre determinare şi analiză 10 eşantioane de macroresturi vegetale, provenind din
staţiunea de la Parţa. Din informaţiile oferite, cu multă amabilitate, de
Gh. Lazarovici, reiese că cerealele carbonizate au fost recoltate după scufundarea lor în apă, find culese doar resturile care pluteau la suprafaţa
apei. Trebuie să spunem de la început că nu agreem această metodă,
deoarece unele macroresturi vegetale, prinse în chirpic, se lasă la fundul
recipientului fiind aruncate, în timp ce altele, în special, seminţele foarte
mici de buruieni, pot scăpa din sita cu ochiuri destul de mari. Subli' Gh. Lazarovici, Sanctuarul de la Parţa, Documente recent descoperite şi

informaţii arheologice, Bucureşti, 1986, p. 12-21; idem, Venus de Zăuan. Despre
credinţele şi practicile magico-religioase, Acta MP, XII, 1988, p. 23-70; idem, Das
neolithische Heiligtum von Parţa, Varia Archaeologica Hungarica, II, 1989, p.

!1.49--174; D. Rus, Gh. Lazarovici, On the Developed Neolithic Architecture in Banat,
Banatica, XI, 1991, p. 87-118.
?. J. Chapman, The Vinea culture of South-East Europe. Studies in chronology,
economy and society, BAR, International Series 117, I, Oxford, 1981, p. 74-75.
3 Gh. Lazarovici, op. cit„ Documente .•. , p. 16-20; idem, op. cit„ Acta MP,
passim.
4 M.
Cârciumaru, Etude paleobotanique pour les habitars neolithiques et
eneolithiques de Roumanie, Palaeoethnobotany and Archaeology. International
Work-Group for Palaeoethnobotany 8th Symposium Nitra Nove Vozokany 1989, Acta
lnterdisciplinaria Archaeologica, VII, p. 63.
s Ibidem.
6 Ibidem.
' Ibidem.
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nem că ar fi mai comod pentru arheologi şi mai util pentru arheobotanist dacă macroresturile vegetale ar fi recoltate integral împreună cu pă
mântul sau chirpicul aferent. Metoda propusă de noi are avantajul de a
nu neglija seminţele de plante vegetale sau din flora spontană, având şi
posibilitatea de a efectua şi analize de polen, care pot aduce informaţii
extrem de preţioase. Reamintim şi faptul că este· absolut necesar ca arheologii să furnizeze laboratorului informaţii cât mai complete despre
condiţiile de descoperire, caracterul structurii (locuinţă, sanctuar, groapă
de cult sau menajeră, mormânt etc.) în care au fost aflate resturile vegetale. De asemenea, este necesar ca arheologii să sesizeze şi să facă observaţii atente pe teren asupra situaţiilor neobişnuite. Astfel, la Poduri Dealul Ghindaru, într-un dintre casetele de chirpic, s-a remarcat că avea
loc o selecţionare a cariopselor după mărime 8 • O strânsă colaborare între arheologi şi arheobotan'işti este singura reţetă a descifrării complexelor situaţii întâlnite în săpăturile arheologice.
in prelucrarea celor 10 prabe de la Parţa, am procedat în felul următor: am ales cariopsele întregi, determinabile, iar restul materialului
vegetal l-am cântărit pentru a avea o imagine asupra cantităţii de macroresturi vegetale supuse expertizei. Din păcate, nu ştim dacă a fost
recoltată întreaga cantitate descoperită în săpături şi în ce proporiţe a
fost trimisă la laborator9.
Primul eşantion, poartă sigla G 1 şi cuprindea 404 cariopse determinabile. Dintre acestea, 400 99o;0) cariopse aparţin speciei Triticum aestivum, iar 4 (l0/0) speciei Tr. dicoccum. în afara cariopselor determinabile,
eşantionul a cuprins sfărâmături, în greutate de 25 g. Din informal;iile
oferite, cu amabilitate, de Gh. Lazarovici, ştim că proba a fost recoltată
din dărâmiiturile platformei 17 /43f 0•
Eşantionul G 2/1987 (cu notaţiile: S 9; caroul 9; 1,70 m; P 17; încăperea A, pe podea) provine, după informaţiile lui Gh. Lazarovici, din
aceeaşi construcţie cu eşanitonul G 1. Cere3lele au fost găsite.într-o încă
pere de dimensiuni mijlocii, care aparţinea, se pare, unei construcţii cu
etaj, aflată în vecinătatea sanctuarului. Seminţele au fost depistate într-o
despărţitură ovală, cu dimensiunile de 70 X 100 cmll, probabil, o casetă
de chirpic. Cărbunele mărunţit, menţionat de şeful şantierului de la
Parţa12, ar putea proveni, după părerea noastră, din crengile care alcă
tuiau reţeaua de sprijin a acoperişului. Dar, în această chestiune cei care
se pot pronunţa sunt doar arheologii, care au efectuat săpătura. Eşantio
nul era com:pus din 259 boabe de grâu şi 8 g cariopse fragmentare. Ree Şt. Cucoş, D. Monah, Les connaissances „scientifiques" et „technologiqucs d.es
IV-JIIe millenaires av. n.e. sur le territoire actuel de la Roumanie, Procee.dings

.of the 161/J Internationq.l Congress of the History of Science, IV, Bucureşti, 1981,
p. 14; D. Monah şi colab., Cercetările arheologice de la Poduri - Dealul Ghindar'l!',
Cercetări Arheologice, VI, 1983, p. 4-8; M. Cârciumaru, F. Monah, Raport preliminar privind seminţele carbonizate de la Poduri - Dealul Ghindaru, judeţul
Bacău, Memoria Antiquitatis, IX~XI (1977-1979), 1985, p. 700 şi 706.
9 Informaţie Gh. Lazarovici, căruia ii mulţumim atât pentru încredinţ;lrea
.materialelor, cât ş~ pentru .sinceritatea informaţiilor.
10 Pentru date asupra construcţiei, vezi D. Rus, Gh. Lazarovici, op. cit„ p.
115 unde, însă, este notată P 18/43.
·
11 Ibidem şi informaţii personale Gh. Lazarovici.
12 Ibidem.
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partizarea pe specii este următoarea: Triticum dicoccum (169 cariopse
(64,100/o), Tr. monococcum 57 cariopse (23,90/o) şi Tr. aestivum 33 cariopse (120/o). Remarcăm că este un eşantion alcătuit doar din grâu, amestecul de Tr. dicoccum şi Tr. monococcum este obişnuit în preistorie şi a
fost utilizat la însămânţare până în primele decenii ale secolului nostru.
Ambele eşantioane, prezentate mai sus, se datează, după descoperitor13, în faza II B a culturii Banatului, ce corespunde cu faza B 1 a culturii Vinea din Serbia.
Eşantionul G 3 (cu notaţiile S 1; caroul 9; 1,70 m; P17; zid E (de
est în exterior) este alcătuit doar din 42 cariopse, dintre care 37 (88,10/o)
aparţin speciei Tr. aestivum şi 5 (11,90/o) speciei Tr. dicoccum.
Proba G 4 a fost recoltată de pe P 1814, find constituită din 146 boabe
de cereale. Cele mai multe cariopse aparţin genului Triticum. Repartizarea, pe specii, fiind următoarea: Tr. dicoccum 110 boabe (75,30/o), Tr. aestivum 23 (15,7%), Tr. monococcum 9 (6,20/o). In acest eşantion, însă, apar
pentru prima dată şi 4 cariopse de Hordeum vulgare (2,80/o). Nu este
lipsit de interes să notăm şi dimensiunile cariopselor de Hordeum: lungimea (L) = 5-5,2 mm; lăţimea (1) = 2,8 mm.
Cea de a cincea probă C6 este recoltată de pe P 40 15, dintr-o casetă de
chirpic şi din apropierea acesteia. Sunt cu totul doar 65 cariopse, dintre
care 59 aparţin speciei Tr. dicoccum (90,70/o) şi 6 speciei Tr. aestivwn
(9,3%), la care se adaugă 5 g fragmente.
Interesant este eşantionul G 9 (cu notaţiile S9; caroul 17; - 1,5 m;
P 40). Acesta pare, după notaţii, să provină de pe aceeaşi platformă, ca
şi proba 5. O bună parte dintre cele 256 cariopse sunt de dimensiuni mai
mici decât cele obişnuite. Aceste caracteristici se pot explica fie prin
cultivarea pe un sol mai puţin fertil, fie printr-un an mai puţin favorabil,
Compoziţia destul de eterogenă a unor depozite poate fi explicată prin
practica însămânţării unor amestecuri de specii de grâu, în special, Tr.
monococcum şi Tr. dicoccum, cu scopul de a micşora riscurile şi de a
asigura recoltal6. Proba noastră este compusă dintr-un amestec de Tt.
monococcum, Tr. dicoccum şi Tr. aestivum, la care se adaugă 10 g de
fragmente 'indeterminabile. Din specia Tr. monococcum am determinat
10 cariopse (3,90/0), cu dimensiuni normale (L = 4 - 6,5 mm; 1 = 1,92,8 mm). In timp ce 137 cariopse (53,60/o) din" specia Tr. dicoccum aveau
dimensiuni normale (L = 5,7 - 6,2 mm; 1 = 2 - 3 mm), alte 23 de cariopse (8,9%), din aceeaşi specie, aveau dimensiuni mai mici decât cele
obişnuite (L = 2,8-3,1 mm; 1 = 1 1,3 mm). Aceeaşi situaţie o întâlnim şi la specia Tr. aestivum, unde 70 (27,0-0/0) cariopse au dimensiuni
normale (L = 5-6 mm; 1 = 2,8 - 3 mm), iar 16 (6,60/0) cariopse sunt
sub standardul obişnuit (L = 3,1 - 3,6 mm; 1 = 1,4 - 2 mm). Astfel de
1a

Ibidem.

14 Ibidem, p. 115-116.
1s Ibidem, p. 116.
16 Practica semănării amestecurilor de Tr. monococcum şi Tr. dicoccum se
întâlneşte nu numai în preistorie, ci şi în secolul nostru, întâlnindu-se în zona
muntoasă a Caucazului şi Crimeei. Cf. Z. Janusevic, Nahodki kul' turnyh rastenij

iz pozdneeneo!iticeskih sloev Ovcarova, H. Todorova et al., Ovcarova, Sofia, 1983,
p. 115; vezi, şi F. Monah, I. Băra, D. Monah, Observaţii asupra compoziţiei depozitelor de cereale din aşezarea Precucuteni III de la Poduri - Dealul Ghindaru,
Memoria Antiquitatis, XV-XVII (1983-1985), 1987, p. 251-253.
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cazuri au fost semnalate şi în tell-ul cucutenian de la Poduri - Dealul
Ghindaru, unde, doar uneori, au putut fi explicate satisfăcător 17 •
Al şaselea eşantion G 10 a fost recoltat de pe P 40, ca şi cel precedent, dintr-o casetă de chirpic1s. Redus ca dimensiuni, eşantionul ne-a
furnizat doar 80 seminţe deiterminabile şi 5 g fragmente nedeterminabile. Structura pe specii este următoarea: Tr. aestivum 72 (90,0%)
cariopse, Tr. dicoccum 3 (3,750/0) cariopse şi Tr. monococcum 4 (50/o)
cariopse. În acest eşantion apare, pentru prima dată la Parţa, o sămânţă
(l,250/0 ) de Setaria viridis, plantă vegetală destul de frecventă în culturi. Dimensiunile seminţei de Setaria viridis sunt următoarele: L = 3,2
mm; l = 2,2 mm.
Eşantionul G 11 (cu notaţiile S 9 ; caroul 15; - 1,60 m; P 41) a fost
recoltat dintr-o construcţie în care a fost găsit şi scheletul unei femei
ucise, probabil, în timpul incendiului1 9 • Construcţia, în care au fost găsite
cerealele, pare să fi avut unele amenajări, legate de practici de cult20 •
Aici, a fost recoltat cel mai mare eşantion dintre cele analizate de noi
pentru staţiunea de la Parţa. Eşantionul care ne-a fost prezentat este
pur, cuprinzând 872 cariopse de Hordeum vulgare, cu dimensiunile:
L=3,5-6 mm; 1=2-3,8 mm.
Penultimul eşantion G 13 , care a fost supus expertizării, conţinea
material botanic foarte ars, fiind constituit din 82 de cariopse (97,60/o)
de Hordeum vulgare şi 2 cariopse (2,40/o) Tr. dicoccum, la care se adaugă
6 g fragmente nedeterminabile. Remarcăm că este primul eşantion în
care înregistrăm un amestec de orz şi grâu, dar procentajul grâului este
atât de scăzut încât poate fi considerat ca un simplu accident.
în sfîrşit, ultimul eşantion G 14, cuprindea doar 17 cariopse de Horcteum vulgare.

Din cele 10 eşantioane din tell-ul de la Parţa au fost determinate
seminţe, dintre care 2219 cariopse şi o sămînţă de plantă vegetală
(Setaria viridis). In afara materialului botanic determinat în eşantioane
s-au aflat şi 59 g de sfărâmături nedeterminabile de seminţe. Proporţia
sfărâmăturilor faţă de materialul determinabil este foarte scăzută, explicându-se prin recoltarea doar a resturilor flotate. Probabil, o parte destul
de importantă de sfărâmături de cariopse şi seminţe de plante vegetale
a fost pierdută. Pentru viitor, recomandăm arheologilor să recolteze şi
să încredinţeze laboratorului ma,terialul botanic fără selectare.
Remarcăm că din cele 10 eşantioane examinate, şapte erau formate
din diverse specii de grâu, iar trei din orz. Comparând depozitele de la
Parţa cu cele de la Poduri reţinem faptul că primele sum mai pure
decât cele precucuteniene, ceea ce ar indica, dacă această caracteristică
nu este determinată de selecţia efectuată de arheologi. o cultivare mai
Yigrijită a câmpurilor decât la Poduri. Demn de reţinut, este şi faptul
că în ambele staţiuni, în numeroase cazuri, grânele au fost găsite în
casete de chirpic, amenajări speciale, pe platforma construcţiilor pentru
depozitarea cerealelor. În ambele cazuri cerealele provin din zona cen2220

17

M. Cârciumaru, F. Monah, op. cit., p. 702-704.
Gh. Lazarovici.
D. Rus, Gh. Lazarovici, op. cit., p. 116.

18 Informaţii
19

20

Ibidem.
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trală
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a aşezării, aflându-se în apropierea W10r construcţii ce aveau folode cult.
Pe baza materialului botanic şi a informaţiilor arheologice pe care
le-am avut la dispoziţie, formularea unor concluzii mai ample este încă
ric;cantă. Sperăm ca pe viitor colaborarea Roastră cu autorii săpăturii
s.:l fie îmbunătăţită şi, pe ba21a unor noi descoperiri şi analize, să putem
f.xrnula concluzii bine documentate asupra agriculturii practicate de
locuitorii aşezărilor de la Parţa.
FELICIA MONAH

D::.TERMINATIO~S

ARCHEOBOTANIQUES POUR LA STATION NEOLITHIQUE
DE PARŢA
(COMUNE DE ŞAG, DEP. DE TIMIŞ)

(Resume)

Le chef de chantier archeologique de Parţa, Gheorghe Lazarovici, nous a
sollicite d'analyser 10 echantillons de macrorestes vegetaux provenant des constructions du niveau correspondant ă la phase II B de la culture de Banat
(\"inca B 1 - B 2). On a deetermine l'existence des especes Triticum aestivum, Tr.
dicoccum, Tr. monococcum et Hordeum vulgare. Du tout le lot de materiaux botaniques comprenant 2220 semences, on a identifie une seule caryopse de Setaria
viridis.

UN MORMANT DUBLU DE INHUMAŢIE DIN AŞEZAREA
CUCUTENIANA DE LA SCANTEIA (JUD. IAŞI)*
În decursul celor aproape o sută zece ani de cercetare în domeniul
culturii Cucuteni, informaţiile referitoare la necropolele şi mormintele
ei au rămas incerte şi insuficier.ite, ca şi în perioada de pionerat a
c-ercetărilor. Deşi în acest răstimp, au fost săpate integral câteva aşe
zări, s-au făcut sondaje mai mari sau mai mici, în altele, până acum
nu s-a descoperit nici o necropolă.
Cercetările arheologioe, din perioada la care ne referim, au adus în
discuţie doar unele morminte izolate, despre care de cele mai multe ori
există informaţii lacunare. Amintim, astfel, pe scurt aceste descoperiri.
1. Cucuteni. I. Nestor, în recenzia la cartea lui H. Schmidt, amintea
că manuscrisul lucrării lui Buţureanu asupra săpăturilor de la Cucuteni
conţinea şi o fotografie cu un mormânt de inhumaţie, chircit pe dreapta.
Scheletul era aşezat în mijlocul chirpicului, imediat sub stratul vegetal şi nu avea inventar1. H. Dumitrescu, într-un studiu important, referitor la morţii ·cucutenieni, considera că există prea puţine elemente
care ar pleda peatru atribuirea lui acestei culturi2. În acelaşi sens, pentru o atribuire mai târzie, H. Dumitrescu se prommţă şi vis-a-vis de
scheletul descris de D. Beldiceanu, în ziarul „Românul" din 18953 • Este
vorba de un schelet chircit, culcat pe dreapta, cu o mână sub cap, iar
cealaltă de-a· lungul trupuluL Craniul era de tip dolicocefal. Lângă el se
aflau vârfuri de săgeţi din silex şi cioburi grosolane de vase.
Pentru Cinci din scheletele, descoperite la Cucuteni, analiza antropologică a fost efectuată de E. Pittard, care prezintă două cranii ca
fiind dolicocefale, alte două n'lesaticefale, iar ultimul subrahicefal. Analiza antropologică indică, deci, o componenţă compozită, ce ar caracteriza, mai ales, triburile curganelor, motiv pentru care s-a apreciat că
scheletele
fi mai târzii decât cultura Cucuteni4 •
Tot la Cucuteni, alături de aceste schelete, au mai fost descoperite
„'calote şi părţi de cranii umane" 5 •
In cadrul cercetărilor arheologice, din anul 1978, la Cucuteru au fost
descoperite de M. Petrescu-Dîmboviţa încă patru morminte şi resturi din

ar

. . * ,Predzăm că prezentul articol, tradus în litnba franceză, va apare în revista
Prehistoire Europeenne. Faţă de varianta franceză„ în cea .de faţă lipsesc figurile
.34-5 reprezentând fotografiile celor două cranii descoperite şi imagini de pe
~antier în momentul degajării mormântulili.
1 H. Dumitrescu, O descoperire în legătură cu ritul de înmormântare' ·in
cuprinsul culturii ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie; SCW, v,· 3...:..4, 1954, P.· 420.
2 Ibidem.
·
· ·
·
1 [qidem.
'· :lll P'ittard; Ossements. humaines neolithiques provenant de la station de
Cucuteni et deposee d l'Universite de {assy, Bulletin de la Societe des Sciences,
Bucureşti,: 1904; XII, 5-6, p. 355...:..310; H. Dµmitrescu, op. cit.
5 H. Dumitrescu,· op. cit., ·după Analele Academiei Române. ·1895-1896.
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calote craniene. intr-un singur caz s-a putut delimita, cu aprogroapa: resturile păstrate din schelete erau destul de friabile
şi incomplete. Se pare, că două din schelete erau chircite pe stânga.
Mormintele nu prezentau inveJlltar, dar în preajma lor şi uneori sub
ele au apărut cioburi tipice fazei Cucuteni A. Adâncimea, la care au apă
rut aceste resturi, se plasează între 0,75-1,07 m. Din păcate, rezultatul
analizei antropologice nu se cunoaşte încă 6 •
2. Din aşezarea cucuteniană de la Hăbăşeşti, săpată integral, previne un fragment de dimensiuni foarte mici dintr-o calotă craniană
umană, descoperită chiar lîngă piesele depozitului7.
3. La Frumuşica au fost descoperite doar câteva oase, care au aparţinut unor cranii umane. Studiul antropologic ·al acestor fragmente a
demonstrat că, ele aparţin unor cranii feminine 8 •
4. Pe latura de nord a aşezării eu ceramică pictată de la Costeşti:
(fostul raion Târgu Frumos) au fost identificate mai multe morminte,
din care unele cu schelete chircite, în poziţie „hacker", iar altele întinse
pe spate, ce au apărut la o adîncime între 0,70-1,20 m 9 • Unele morminte au fost interpretate ca aparţinînd epocii feudale 10 .
5. Din aşezarea de la Traian (Cucuteni A-B) provin patru morminte cu caracter de cult, descoperite in 1952 şi 1956 şi publicate detaliat de H. Dumitrescu. Fără a intra în amănunte, reamintim, doar pe
scurt, că este vorba de morminte în gropi, cu poziţia corpului diferită,
însoţite de un foarte bogat inventar ceramic, cu urme de ofrande, care
au pus în evidenţă resturile incomplete a mai multor subiecţi.
Astfel, în anul 1952, s-a descoperit scheletul unui adolescent de
14 ani (M 1) şi al unui copil în vârstă de 6-7 ani (M 2). Săpăturile din
1956, au scos la iveală resturile osoase ale unui subiect adult (fără precizarea sexului, M 1), iar ultima groapă conţinea c:rraniul unei femei, în
jur de 60 de ani şi resturi incomplete dintr-un schelet de copil de 8-9
ani 11 •
În studiile ample, referitoare la aceste descoperiri, H. Dumitrescu
a analizat toate analogiile cunoscute până la acea dată ~i a reuşit să
plaseze situaţia de la Traian într-un cadru mai larg.
6. Ceroetările, de dată mai recentă de la Drăguşeni (Cucuteni A 4), au
pus în evidenţă cinci oase umane izolate, descoperite înţre dărâmăturile
unei case (pelvis de femeie adultă). lângă o construcţie, dar în afara
masei de chirpic (fragment de mandibulă de la o femeie bătrână şi un
fragment de craniu de la o femeie de 18-25 ani), într-o groapă cu
ximaţie,

6 Mulţumim şi pe această cale domnilor prof. dr. M. Petrescu-Dîmboviţa şi
Dan Monah, pentru amabilitatea de a ne fi pus la dispoziţie informaţiile referitoare la descoperirea unor vestigii inedite.
7 VI. Dumitrescu şi colab., Hăbăşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti, 1954,
p. 440.
s C. Mătasă, Frumuşica, village prehistorique d ceramique peinte dans la
Moldavie du Nord, Bucureşti, 1946, p. 43, pi. IV.
9 H. Dumitrescu, op. cit. p. 420.
10 E. Comşa, Contribuţie cu privire la riturile funerare din epoca neolitică de
pe teritoriul ţării noastre, Om D, p. 96.
11 H. Dumitrescu, op. cit.; idem, Decouverts concernant un rite funeraire
magique dans l'aire de la civilisation de Za ceramique peinte du type CucuteniTripolie, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 97-116; idem, Deux nouvelles tombes cucuteniennes a rite magique decouverts d Traian, Dacia, N.S., II, 1958, p. 407-423.
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deşeuri (tibia unei femei în vârstă) sau între două construcţii (fragment de femur de la un bărbat adult) 12 •
Interpretarea acestor materiale a fost legată de practicarea unei
antropofagii rituale 13 , dar există şi ipoteza ca ele să fi aparţinut unor
morminte mai vechi, distruse şi amestecate cu alte materiale în momentul instalării aşezării cucuteniene14.
7. Alte informaţii provin din aşezarea Cucuteni A 2 de la Mărgineni,
unde în anul 1976, sătenii, săpând în apropierea aşezării (pentru construirea unui gard), au distrus un mormânt de înhumaţie. Scheletul se
afla la o mică adâncime, - 0,35 - 0,40 m şi din el s-au mai putut recupera doar câteva oase (coaste, stern, o mandibulă, fragment de bazin),
ce nu au fost încă analizate antropologic 1:;.
8. În stratul Cucuteni A 2 , de la Poduri, s-au găsit câteva oase
umane disparate, prir:itre care, în anul 1990, şi tm craniu de copil de
aproape trei ani, cu figura orientată spre vest. Craniul era aşezat pe
o lentilă de cereale carbonizate, ce avea un diametru de aproape un
r:~etru 10 •

9. La aceste informaţii, se adaugă alte câteva din aria culturii
aici există morminte izolate, din care unele au fost interpretcite ca rituale 17 . Din această zonă provin descoperirile de la Doboşeni.
Reamintim că aici, în gropi, au apărut: un mormânt dublu, cu scheletele
chircite, cu faţa orientată către est (erau aşezate pe un strat de cenuşă
ş! aveau inventar) şi unul simplu, de asemenea, chircit 1B. Z. Szekely
menţiona şi apariţia unui alt schelet de copil, în poziţie chircită, descoperit în perioada anterioară (1946)19.
La Ariuşd, în cadrul săpăturilor din anul 1971, într-o groapă (nr. 2),
<n apărut resturile unui copil de 3-4 ani, înhumat în poziţie „hocker",
impreună cu oase incomplete provenind de la alţi patru indivizi (unul
este sigur tot de copil, altul, are o vârstă de 13-15 ani, iar pentru
ultimii subiecţi nu s-au făcut precizări) 20 •
Descoperirile din aria Ariuşd se plasează din punct de vedere cronologic, la nivel de Cucuteni A.
10. Revenind la aria extracarpatică a cuLturii Cucuteni, menţionăm
şi desco]J€ririle de la Girov, din anul 1972, când, în nivelul Cucuteni A
al aşezării, s-a cercetat o locuinţă în care au fost găsite trei schelete de
Ariuşd. Şi

12 S. Mai'inescu-Bâlcu, Al. Bolomey, M. Cârciumaru, A. Muraru, Ecological,
Economic and Behavioural Aspects of the Cucuteni A 4 Community at Drăguşeni,
in Dacia, N.S., XXVIII, 1984, p. 45-46.
1J Ibidem.
' 11 \Tl. Dumitrescu, Cuc1rteni, Cent ans apres, în Dacia, N.S., XXIX, 1-2,
19il5, p. t!2.
15

găsesc
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cu amabilitate de colegul D. Monah. Resturile osoase se

Miriţoiu.

1'; Informaţie oferită

cu amabilitate tot ele colegul D. Monah.
VI. Dumitrescu, op. cit.; Vl. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia inainte de Dromih~te, Bucure~ti, 1988. p. 48.
18 Z. Szekely, Cercetă1·ile şi săpăturile de saluare, executate de Muzeul regional din Sfintu Gheorghe în anul 1955, Materiale, III, p. 149-150.
17

Ibidem.
·
E. Zaharia. Z. Szekely. Raport asupra săpăturilor noi de la Ariuşd (jud.
Covasna) 1968-198;), Aluta, XVII-XVIII, 19S5-HJ8G. p. 104-105.
19
20
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copii şi unul de femeie21. Analiza antropologică a acestor materiale a
pus în evidenţă faptul că vârsta copiilor era între 6 luni şi 11-12 anj,
iar craniul femeii 1adulte prezenta în zona inferioară a occipitalului urme
de trepanaţie22.
11. In cadrul cercetărilor arheologice de la Scânteia, dintre anii
1987-1992, au fost descoperite fragmente de oase umane dispersate şi
chiar resturile a două schelete.
Astfel, în anul 1987, cercetând caseta 1 şi, respectiv, locuinţ~ l
(probabil, cu caracter de cult), printre dăr<îmături, în partea de oentru
vest a casetei, alături de fragmente ceramice, a apărut, la adâncimea de
0,50 m şi un fragment de occipital de la o femeie matură (locuinţa se
găsea la extremitatea vestică a aşezării).
În cadrul campaniei din 1990, spre extremitatea estică a aşezării, il1
secţiunea VII, carourile 17-18, s-a întâlnit o situaţie speciali: s-au scos
la săpat două oase umane (fragmente de cubitus). Imediat am cur;;J.ţat
cu atenţie zona, aşa încât la aproape 30 cm distanţă, am descoperit
un craniu uman. Incercările noastre de a delimita contururile gropii in
care se aflau resturile de la acest schelet au rămas fără nici un rezultat. Pământul, în care a apărut, era de culoare cafenie-închisă, fo2rte
pigmentat. Am avut impresia că se conturează o groapă (l,92 X 2 m).
dar, după ce am răzui.Jt încă o dată, conturul iluzoriu a dispărut. Cr<>
niul descoperit era cu figura spre VSV. Pe latura de nord au mai apC:-:rut câteva oase de animale. Am căutat să degajez o zonă cât mai ma::-e
de jur-împrejur, pentru a descoperi alte resturi din acest înhumat ~i,
astfel, la o distanţă de aproape 60 cm, spre sud-est, a apărut cel de al
doilea individ, de data aceasta cu oasele în conexiune anatomică. Spre
deosebire de craniul primului înhumat, care zăcea la - 0,82 m, cel de
al doilea era la o adâncime puţin mai mare, după cum reiese şi din pl<:nul detailat, anexat (fig. 1). Pentru a studia exact situaţia din teren, &l'.l
lărgit, cu o mică casetă, zona unde a fost descoperit. pe care, în campania din anul 1992, am extins-o prin casetele 1 a şi 1 b. Deşi am lucrat
cu atenţie sporită, nici în acest perimetru nu s-a putut surprinde groapa
m0rmântului, lucru care de altfel poate fi sesizat şi privind profilul casetei 1 din 1990 (fig. 2).
Scheletul era întins pe spate, având orientarea generală E 16° V 48°.
Capul era aşezat pe partea dreaptă, cu figura spre N-V. Mâinile fuseseră
întinse pe lângă corp, cu palmele aşezate peste bazin. Aşa cum se poate
observa, şi Qin dese11, mâna dreaptă era în poziţie normală, în timp ce
cea stângă şi coastele au fost deranjate, probabil, de unele rozătoare.
Picioarele scheletului erau uşor apropiate unul de celălalt. Oasele de la
labele picioarelor nu s-au mai păstrat. Trebuie, de asemenea, să precizăm că scheletul nu se afla la aceeaşi adâncime capul zăcea la - 0.95
m, bazinul era la nivel de - 0,82 m, ca şi craniul celuilalt înhumat clin
apropiere, în timp ce picioarele erau la - 0,98 m.
21 J;;>.

Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1985,
Cucoş, Săpăturile arheologice din Judeţul Neamţ (III), Memoria
Antiquitatis, IV-V, ll.972-1973, Piatra Neamţ, 1976, p. 302.
22 O. Necrasov, M. Cristescu, D. Botezatu, G. Miu, Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României, Arh. Mold., XIII, 1990,
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p. 99-100;

p. 194.
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Având în vedere distanţa mică di:r:i.tre resturile celor două schelete,
credem că, de fapt, avem de a face cu un singur mormânt, dublu, probabil, tot în groapă care, din păcate, nu s-a putut surprinde.
Irr apropierea resturilor celor două schelete au apărut câteva oase
de animale, dintre care s-au putut identifica un astragal de bovideu,
fragmente de diafiză de bovideu, metacarpiene de ovicaprine şi un dinte
de cal~ 3 .
Al2turi de aceste oase s-au pus în evidenţă două mici aglomerări
ceramice, una în partea de sus a craniilor celor doi înhumaţi şi alta mai
jos de picioarele celui de al doilea înhumat. În ultima aglomerare, ală
tu!·i de ceramică, a apărut şi o piatră nearsă, de tip gresie. Aglomerarea
din zona craniului celui de al doilea înhumat ne atrage atenţia prin descc-perirea unui idol antropomorf feminin, pictat şi, la o distanţă ceva
mai mare, a unui fragment dintr-un disc ornamental, convex.
Analiza materialului ceramic descoperit deasupra celor doi înhumaţi,
sau la nivelul lor, în imediata apropiere, nu relevă însă o situaţie foarte
clară. Avem de a face cu ceramică tipică pentru aşezarea pe care o
cercetăm. Astfel, au apărut fragmente ceramice, atât din categoria grosiC':·ă (fig. 4 1-5), decorate cu barbotină (fig. 4/1-4), sau buton ornamental (fig. 4/1, 3, 5), cât şi din cea semifină. intocmai ca şi în aşe
zare, fragmentele din categoria semifină, cu pictură sunt în număr mai
mare. Unele dintre ele nu mai păstrează urmele de pictură, în timp ce pe
altele poate fi observată cu uşurinţă pictura tricromă, cu bandă medie
s~1u (fig. 51, 3-4) îngustă (fig. 5/2, 5). Din păcate, fragmentele care
al: fost descoperite în această .zonă nu se îl1Jtregesc şi se vede că este
vorba de bucăţi foarte mici, din vase cu totul diferite (castroane, boluri,
amforete etc). Atrage atenţia un fragment pictat tricrom, tot din categoria semifină, pictat pe ambele părţi (fig. 3/2) şi cu buza decorată 'cu
mici crestături verticale, ce aminteşte ceramica precucuteniană. Idolul
amropomorf feminin, fragmentar, are dimensiuni relativ mari (15 X 6,5
cm), a fost pictat pe ambele feţe, dar, din păcate, pictura, realizată cu
culoare roşie pe o angobă alb-gălbuie, s-a păstrat foarte prost şi urme
mai consistente pot fi observate doar pe spatele ei (fig. 313), sub forma
unor dungi.
Lărgirile, făcute în anul 1990, au dus la descoperirea unui mic disc
convex, cu perforaţii, ce se întâlneşte destul de frecvent în aşezările
cucuteniene (fig. 3/1), realizat dintr-o pastă fină, cenuşie, cu perforaţii
totale şi parţiale. Materialul arheologic, descoperit deasupra şi în preajma
celor doi înhumaţi de la Scânteia, ne face să credem că nu este vorba
nici într-un caz de ofrande de vase sau de urmele unui festin, CC!\ îa
situaţia din alte aşezări, cum ar fi Traian, Cernica, iar oasele de animale, descoperite alături de cei doi înhumaţi, provin din stratul de
cu~tură al aşezării, în care s-a practicat şi groapa pentru cei doi. Din
punct de vedere stratigrafic, cele două schelete se găsesc în stratul cafeniu deschis, spre baza stratului cucutepian al aşezării, unde de regulă
materialele arheologice sunt sporadice, comparativ cu marile aglomerc!ri ceramice de la nivelul locuinţelor cu platformă. Precizăm, de ase23
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menea, că resturile celor două schelete au fofrt descoperite la o disaproape egală, în spaţiul dintre două locuinţe (6 şi 8).
în rânduri1e care urmează, ne vom opri asupra informaţiilor oferite de arrtropologie.

tanţă

*

•

•

DATE ANTROPOLOGICE. Toate materialele osteologice umane din
eneolitic, care provin din mormintele ce aparţin complexului cultmal
Cucuteni - Tripolie, sunt deosebit de preţioase pentru cercetările antropologice deoarece ele vin să completeze cunoştinţele noastre asupra unClr
populaţii de la care până în prezent ne-au rămas foarte puţine date. 1n
adevăr, aceste dalte se rezumă doar la patru schelete descoperite la Trcian (corn. Zăneşti - jud. Neamţ)2 4 , patru schelete de la Girov (jud.
Neamţ) şi un schelet de la Doboşeni (jud. Covasna)2 5 , studiate de O.
Necrasov si colaboratori.
Iată de ce resturilor osteologice umane, descoperite în mormîntul
cucutenian de la Scânteia - Iaşi, le-am acordat cea mai mare atenţie,
atât la restaurarea şi recuperarea a cât mai multe părţi din schelet, dt
şi la studiul lor biometric, morfologic şi tipologic.
Scheletul, incomplet, a aparţinut unui copil mic (infans I), de circa
4 ani cu, sexul indeterminabil. De la acesta ne-au parvenit fragmente
din 11eurocraniu (din care s-a putut reconstitui o calotă craniană), două
fragmente din maxilarele superioare şi o mandibulă.
Calota are o formă ovoidală în norma veiiticală şi de „bombă" în
norma occipitală, cu indicele cranian mezocran moderat. Indiciile de
înălţime porio-bregmatici sunt ortocran pentru cel longitudinal şi tapeinocran pentru cel transversal, fruntea este sferică, adică cu marginile
divergente, stenometopă, iar occipitalul mijlociu larg, dar puternic bor.ibat. O caracteristică mai rară a acestei oalote este prezenţa unei uşoare
adâncituri, sub formă de şa, vizibilă din profil, pe o distanţă de aproximativ 4 cm., imediat după punctul bregma, care se înrtincle lateral pe
ambele părţi ale parietalelor. Această depresiune a mai fost remarcată
de noi şi la alte cranii eneolitice, în special, la cele feminine.
Dentiţia de lapte a subiectului este complet apărută, având deja
urme de erodare, dar se observă şi mugurii molarilor 1 definitivi, care
străpung· peretele alveolar median, ei neavând încă un rol funcţional.
Deşi este greu de stabilit diagnoza tipologică a individului, datorită
vârstei sale infantile, putem totuşi observa la nivelul calotei craniene
anele caractere pregnant mediteran.oide.
Al doilea subiect, conţine resturile unui schelet feminin, a cărei
vârstă era cuprinsă între 18-20 ani (fază juvenilă). De la acest schelet
ne...au parvenit fragmente de neurocraniu (din care s-a putut reconstitui
o calotă' craniană), jumătaltea stângă din maxilarul superior şi o mandibulă (căreia ii lipseşte r<1mul vertical stâng). Partea postcraniană a sche,..
2 4 O. Necrasov, D. Nicolaescu-Plop~or, Etude anthropologique des squelettes
neolithiques appartenant a Za culture de la ceramique peinte Cucuteni-Tripolie
decouverts a Traian, An .•')t. Univ. Iaşi, III, 1-2, 19~7, p. 3-18.
2s O. Necrasov, Etude cmthropologiciue des restes osseux neolithiq11es appartenant a la culture Cucuteni-Ariuşd, decouverts a Doboşeni, în Ann. Roum. d'Anthro;,.

1, 1964, p. 15-17.
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letnlui este reprezentată prin două humerusuri, două femure, două tibii,
18 vertebre, două clavicule, fragmente din osul coxal, metacarpiene şi
câteva falange.
Calota craniană are un contur ovoid privită de sus, şi de ,,casă"
privită din sparte. Indicele său cranian este mezocran, iar indicii poriobregmatici, datorită înălţimii sale mici, sunt de tip ortocran şi tapeinocran. Fruntea este ovală, cu marginile paralele şi eurimetopă, adică
largă în comparaţie cu parietalele. Relieful cranian este slab dezvoltat,
atât în regiunea frontală, cât şi în cele occipitală şi mastoidiană.
Din masivul facial, vom arăta cCt malarele sunt mijlociu dezvoltate şi dispuse intr-un plan parasagital, iar bolta palatină are o formă
paraboloidă şi .o adâncime pronunţată. Mandibula, destul de robustă, prezintă un menton proeminent, de formă piramidală, cu regiunea goniacă
slab dezvoltată, dar cu un torus mandibular bine reprezentat.
Partea postcraniană a scheletului este, în general, gracilă, cu inserţiile musculare slab reprezentate. Femurele sunt platimere (80,7) şi prevăzute cu un pilastru puternic (120,5). Tibiile sunt euricneme (72,4),
ambele având câte o „faţetă orientală", ceea ce atestă o poziţie, de
regulă, chircită a corpului în timpul activităţilor. Statura, calculată după
mai multe metode, prezintă următoarele valori: 146 cm. clupă metoda
Manouvrier, 160 cm. după metoda Bach, 151 cm. după metoda TrotterGleser, ceea ce dă o medie de 152 cm., adică o statură feminină submijlocie, aproape mică.
Din punct de vedere al di·agnozei tipologice şi acest schelet prezintă aceleaşi caractere mediteranoide, dar de data aceasta asociate şi cu
unele tr;l.sături protoeuropoide.
Dacă comparăm datele antropometrice ale celor două schele.te de
la Scânteia cu cele ale scheletelor de la Traian şi Girov (tabelul nr. 1),
se constată următoarele: o mare asemănare din punct de vedere conformativ între cele două schelete de la Scânteia, de asemenea, multe
simHitudini între acestea şi craniile Traian II şi III, precum şi cel de
la Girov II. Aceleaşi asemănări se pot stabili la craniile mai sus menţionate, şi din punct de vedere tipologic, deoarece pentru toate este specifică o predominanţă a caracterelor mediteranoide, însoţite, mai rnult
sau mai puţin, de unele trăsături protoeuropoide. Din contră, craniile
Traian I şi Girov I, cu aspect brahicran, oferă, cu certitudine, o componeFltă dinaroidă sau annenoidă.
În concluzie, datele, pe care le-am prezentat mai sus, pentru materialele paleoantropologice cucuteniene se pot rezuma din punct de vedere
al diagnozei tipologice la o predominanţă a unei componente mediteranoide cu influienţă protoeuropoidă (cromagnoide) asupra unor elemente
dinaroide sau alpinoide. Aceleaşi concluzii au fost stabilite şi de O. Nccrasov26, atunci când sintetizează datele antropologice asupra unor serii de
schelete tripoliene din Moldova de peste Prut, cum sunit cele de la
I:.ipcani, Veremie, Nevisko, Bilcze-Zlote şi Solocani, studiate de alţi
cercetători.

*
*

*

O. Necrasov, M. Cristescu, D. Botezatu, G. Miu, Cercetări. paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României, Arh. Mold., XIII; 1990,
p. 173-223.
26
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Revenind la datele oferite de arheologie, precizăm că în cadrul acecampa.Flii arheologice din 1990, tot în secţiunea VII, în următorul
carou spre vest, 19, la adâncimea de 1,10 m, în malul de sud, a apărut
un fragment de os occipital, partea dreaptă (sutura occipito-parietală).
Fragmentul provine, probabil, de la un subiect adult (în vârstă de peste
30 de ani), de sex feminin. De această dată, osul a apărut, deci, în stratul de culoare galbenă, steril din punct de vedere arheologic, în care
materialele sunt în general foarte rare.
În cursul săpăturilor din anul 1992, în secţiunea VIII, caseta 1,
caroul 16 B, în locuinţa 7, la adâncimea de 0,56 m, a apărut un fragment
de os frontal din regiunea glabelară dreaptă, de sex indeterminabil.
Acest fragment a apărut la acelaşi, nivel cu materialele de pe platforma
locuinţei, fragmente ceramice şi bucăţi de chirpic mărunt, provenind
d.2 la pereţii locuinţei, la care se adaugă şi un număr relativ mic de oase
de animale.
Având în vedere situaţia nesigură şi uneori controversată a resturilor de schelete umane descoperite în aşezările cucuteniene, am avut
posibilitatea de a face datarea celor două resturi de schelete, descoperite la Scânteia. Analizele au fost efectuate în laboratorul radiocarbon
de la Heidelberg, sub conducerea dr. Bernd Kromer. Pentru subiectul I,
cel mai incomplet, s-a obţi1mt, prin buletinul
HD-14701, vârsta de
5388 + 18 BP = 3438
18 bc sau 4332 - 4236 BC, iar pentru subiectul II (femeia), prin buletinul HD-14792, vârsta de 5347 + 24 BP =
3397
24 bc sau 4240 - 4153 CAL. BC.
După cum se poate vedea, starea bună de conservare a oaselor folosite pentru datare, ca şi exactitatea de datare a laboratorului, au oferit
rezultate cu un standard de deviaţie foarte mic, cuprins între + 18 şi
+ 24.
Având în vedere datele radiocarbon existente, cele două încadrări
cronologice de la Scânteia se apropie cel mai mult de datele obţinute
pentru aşezările de la Hăbăşeşti GrN - 1985 = 5330
80 BP sau 3380/
3390 bc (analiză pe cărbune) şi Leca Ungureni Bln - 795 = 3395 + 100
BP (analiză pe boabe de grâu). Ambele aşezări sunt încadrate în Cucuteni A 1 • Datele de la Scânteia sunt în bun acord şi cu două din datele
obţinute pentru aşezarea Cucuteni A 4 de la Drăguşeni Ostrov: Bln 1195 = 5430
100 BP = 3480 i 100 bc (analiză obţinută pe cărbune)
şi Bln - 1060 =
3405
100 bc (analiză obţinută tot pe cărbune)2 7 •
Pe baza acestor date, credem că putem să atribuim descoperirile de
ia Scânteia fazei Cucuteni A 3 , căreia îi aparţine şi aşezarea în curs de
cercetare.
Vis-a-vis de înhumaţii de la Scânteia, şi, mai ales, de al doilea,
s-ar putea ridica problema utilizării ocrului. Cercetări relativ recente
relevă faptul că înmormântările în poziţie întinsă, pe spate, ca şi utilizarea ocrului roşu, reprezintă o caracteristică tipică pentru înmormântările din holocenul timpuriu din Europa Centrală şi Scandinavia. Ocrul
roşu a fost folosit în înmormântări încă din paleolitic28 • Pe teritoriul
leiaşi

+

+

+

+

+

2? Vl. Dumitrescu. Cronologia absolută a eneoliticului românesc în lu.mina
datelar C 14 , Apulum, XII, 1974, p. 23-2î.
28 D. Ja. Telegin, I. P. Potekhina, Neolitic Cemeteries ani population in
the Dnieper Basin, BAR, International Series, 383, 1987, p. 141-1~2.
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României, în neolitic utilizarea ocrului roşu în înmormântări este întâiîn zona Porţilor de Fier, în cultura Schela Cladovei, unde pe unele
schelete s-au păstrat şi urme de ocru roşu 29 ; în arealul culturii StarcevoCriş, într-un mormânt de inhumaţie, descoperit la Suceava30 ; la Vărăşti,
în unul dintre mormintele fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa faţa şi fruntea defunctului fuseseră pictate ·cu ocru
ro~3t; în necropola gumelniţeană de pe Grădiştea Ulmilor, de pe lacul
Boian, pe câteva schelte s-au găsit urme de ocru roşu 32 ; în nivelul
Gumelniţa Az de la Gumelniţa, în 1960, într-o groapă s-a descoperit un
craniu sf{i.râmat, împreună cu cenuşă amestecată cu cioburi de vase, un
capac spart, ocru roşu şi alte resturi1 1 ; la Iclod sunt semnalate situaţii in
care se presară, în l.mele morminte, ocru lângă schelet sau pe eP 4 ; de asemenea, sunt consemna,te schelete alungite sau uşor chircite, cu ocru, in
regiunea dunăreană în orizonturi imediat anterioare formării culturi.i
Tiszapolgar 35 .
În cadrul neoliticului, dar, în sp2cial, în eneo~it;c, poziţia înhumnţilor esite, mai ales, chircitei. Există însă şi cazuri când poziţia acestora, la
fel ca la Scânteia, este întinsă. Este vorba, probabil, de o tradiţie mai
veche. Am vrea să reamintim că: la mormintele de înhumatie din culiur:i
Schela Cladovei, unele schelete sunrt în!inse pe spate, cu braţele întinse
în lungul corpului, sau cu m{1inile aşezate pe abdomen ori pe piepP';
la cele din aria Hamangia (clin România şi Bulgaria) morţii sunt întinşi
pe spate, cu craniul orientat spre sud-est, mâinile întinse pe lângă corp
sau cu palmele pe bazin~'; şi, nu în uHimul, rând pe cele din aria Clilturii Boian, faza Bolintineanu de la Cemica, într-o primă perioad[l morţii
sunt întinşi pe spate, iar apoi, deodată, au trecut la poziţia chircita 3 ';
schelete întins2 pe spate au fost descoperite şi în aria Tripolie la Veremje
nită:

şi Horodniţa' 19 •

1n cultura Cucuteni se observă o variabilitate în ceea ce priveşte
înhumatului: chircit (Costeşti, Doboşeni) pe st[mga sau p2 dreap:a
(Cucuteni), întins pe o parte sau alta (situaţiile de la Traian) ori întins
pe spate (Scânteia). !n aceeaşi arie culturală, cea mai mare parte a
mormintelor sunt individuale, indiferent de caraoterul lor, dar există ş.i
morminte duble, ca la Doboşeni, Scânteia şi Traian.

poziţia

Bucureşti,

29

VI. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia înai.nte de Dromihete,

30

N. Ursulescu, Mormintele Criş de la Suceava „Platoul Cimitirului", Suceava,
Judeţean, V, Suceava, 1978, p. 83.
E. Comşa, Istoria comunităţilor Boian, Bucureşti, 1974, p. 212; idem, La

1988,

p. 20.
Anuarul Muzeului
31

culture de Boian, Le paleolithique et le neolithique de la Roumanie en contexte
europeen, Iaşi, 1991, p. 239.
32 Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 57.
33 VI. Dumitrescu, Gumelniţa. Sondajul stratigrafic din 1980, SCIV, XVII, l,

1966, p. 56.
34 Gh. Lazarovici, Z. Kalmar-Maxim, Necropolele tu.mulare din Munţii Petrindului şi Dealul Feleacului, Acta MN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 1007.
35 Ibidem.
36 VI. Dumitrescu, AI. Vulpe, op. cit.
37
E. Comşa, Betrachtungen i.iber die Entwieklung der neolithischer Kuzturen
auf rumiinischen Gebiet, SlovAch, XXXV, 1, p. 65-103.
38 Idem, Istoria comunităţilor Boian, Bucureşti, 1974, p. 220.
39 H. Dumitrescu, Decouvert concernant . .. , p. 112-114.
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Descoperirea W10r oase umane izolate în cuprinsul aşezării de !la
Scânteia îşi găseşte bune analogii în descoperirile de la Cucuteni, Hăbă
şeşti, Frumuşica, Drăguşeni, Poduri, Ariuşd, iar în aria tripoliană la
'\7"eremje, Polivanov Jar, Barnovo Kolodistoe, Koloi:nişeina I, Pavoloch,
Bâmova 40 • Oase umane disparate şi chiar cranii au apărut şi în al.te culturi neo-eneolitice la Hamangia, Gumelniţa sau Stoicani-Aldeni4 1 •
O altă observaţie care trebuie avută în vedere pentru cultura Cucute<1i este numărul mare de resturi ele copii. Morminte relativ numeroase de copii au apărut la Glina, Boian (faza Vidra) 42 şi un exemplar
este semnalat şi la Tărtăria, în nivelul culturii cu ceramică pictată vestromânească43. Astfel de înmormântări erau destul de frecvente şi în aria
bulgărească a fazei de tranziţie de la culJtura Boian la cultura Gumelniţa, iar H. Dumitrescu considera că înhumarea copiilor sau adolescenţi
lor în interiorul caselor are rădăcini în bazinul orieRtal al Mediteranei
şi Asiei Anterioare şi coincide cu zonele unde se practica agricultura
timpurie 44 .
În aria tripoliană, ca şi în cea cucuteniană, cele mai multe morminte
sw1t izolate, ca la Soloceni, Luka Ustinskaia, Luka Vrublevetskaia (copil),
Lipcani, Veremje şi Nesvisko, dar sunt cunoscute şi grupări de tip
necropolă la Bilcze-Zlote, Vyhvatinzy şi Horodniţa, unele dintre ele
fiind considerate foarte târzii45.
In concluzie, putem afirma că din informaţiile pe care le deţinem
până acum, purtătorii culturii Cucuteni-Tripolie practicau înhumaţia.
înmormântările sunt de tipul izolat, în cuprinsul aşezărilor, iar necropoiele, descoperite doar în aria tripoliană, se încadrează în etapele foarte
târzii ale acestei culturi. O altă caracteristică o constituie prezenţa unui
număr mare de subiecţi copii sau adolescenţi4 6 . Poziţia înhumatului
este variabilă, incluzând şi poziţia braţelor, iar inventarul funerar sau
urmele de festin nu sunt obligatorii. Se întâlnesc des şi oase umane
izolate în cuprinsul aşezărilor, ce ar putea avea mai multe explicaţii 4 '.
40

p. 46.

S. Marinescu-Bâlcu, Al. Bolomey, M. Cârciumaru, A. Muraru, Ecological ... ,

~, E. Comşa, Contribuţie cu privire la riturile funerare din epoca neolitică de
ve teritoriul ţării noastre, OmD, p. 91-94; I. T. Dragomir, Contribuţii privind
i-itul funerar şi credinţele magico-religioase la comunităţile aspectului cultural
Stoiceni-Aldeni, SCIVA, 28, 4, 1977, p. 477-478; Vl. Dumitrescu, Stratigrafia aşe
zării tell de pe Ostrovelul de la Căscioarele, Cultură şi civilizaţie Za Dunărea de
Jos, II, Călăraşi, 1986, p. 78.
42 E. Comşa, op. cit., p. 99; idem, Mormântul neolitic descoperit lângă satul
Andolina, SCIV, XII, 2, 1961, p. 359.
43 K. Horedt, Săpături privitoare Za epoca neo şi eneolitică I, Raport preliminar
asupra sc1păturilor de la Tărtăria, jud. Alba, Apulum, III, 1948, p. 51-52.
44 H. Dumitrescu, Decouverts concernant un rite funeraire ... , Dacia, I, N.S.,
195î, p. llO.
4 s O. Necrasov, M. Cristescu, D. Botezatu, G. Miu, op. cit., p. 'l.95-196; E.
Comşa, Contribuţie .•. , p. 98; H. Dumitrescu, op. cit., p. 112-113; Vl. Dumitrescu,
Cucuteni, Cents ans iipres, Dacia, N.S., :XXIX, 1-2, 1985, p. 42.
4 s H. Dumitrescu, op. cit., Vl. Dumitrescu, AL Vulpe, op. cit., p. 49, interpretează aceste oase izolate ca făcând parte din morminte mai vechi, răvăşite, a
unor decedaţi, care din diferite motive nu au fost inhumaţi sau provenind de la
indivizi ucişi şi ciopârţiţi intenţionat, poate, în cursul unor practici rituale de
canibalism.
" H. Dumitrescu, op. cit.
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Cultul craniului pare a juca un rol destul de important, având în vedere
descoperirile destul de numeroase de acest fel 48.
Din punct de vedere a:r;itropologic se poate conchide că pentru arealul Cucuteni-Tripolie componenta mediteraneană este majoritară, la care
se adaugă elemente protoeuropoide (Cromagnon) şi altele brahicrane, de
caracter dinaroid sau alpinoid49.
CORNELIA-MAGDA MANTU -

DAN BOTEZATU -

BERND KROMER

Tabelul nr. 1
Principalele caractere antropometrice ale craniilor

aparţinând ~omplexului

I

TRAIAN
~r.

Dimensiuni

Martin

şi

indici
11/a.ni

1
8
9
10
20
8/1
9/8
9/10
~,'l

'20/8

I
I

G - op
Eu - eu
Ft - ft
Co - co
Po - b
I. cr au ian
I. front-pariet.
I."-transv.
I. po. br. tong.
I. po. br. trans.

164
137
96
-~ 120
112
83,5
73,5
80,0
68,3
81,7

I

II
?6-:7
ani

170
125
83
108
114
73,5
65,6
75,2
67,0
91,2

GIRO V

Cucutenl
SlANTEIA

I . I!;!4o-:soI 11-:
V

!j! 60
ani

178.
141
98
117:
109
79,2
69,6
83,7
61,2
77,3.

I
ant

165
137
96
108
109
83,0
70,1
88,9

66,1
79,5

I

II
? II 12 ? 4I a.ni !j! 18-;-20
ani
a.ni

164
130
100
115
107
79,8
76,9
86,9
65,6
82,3

176
134
85
111
107
75,0
63,4
76,5
60,7
79,8

181
139
99
114
.105
76,8
70,8·
~6.8

58,0.
75,ţ

Ibidem.
O. Necrasov, · Donnes anthropologique concernam la population du Complex
Culturel Cucuteni-Ariuşd-Tripolie, La civilisation de Cucute-ni en contexte europeen,
Session Scientifique Iaşi-Piatra Neamţ 1984, laşi, 1937, p. il.45-146.
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Fig. 1. Scânteia. Planul S VIII şi a casetelor ljl990, 1 a/1992 şi 1 b/HllJ2 cu cei doi
lnhumati: 1. idol antropomorf; 2. ceramică; 3. oase umane; 4. oaie de animale; 5.
·
piatră; 6. disc ornamental.
·
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brun-cenuşiu cu
albicioase; 3. strat brun deschis cu mici concreţiuni calcaroase, in partea de sus căruia îi apar cioburi Cucuteni A; 4. strat galben, cu concreţiuni de
calcar, steril din punct de vedere arheologic; 5. cecamică; 6. chirpic ars; 7. piatră;
8. oase de animale.

Fig. 2. Scânteia. Profilul casetei 1/1990; 1. strat vegetal; 2. strat
pigmemtaţii

iJNE T0:.\1BE DOUBLE D'INHUMATION DE L'ETABLISSEMENT DE TVPE
CUCUTENI DE SCANTEIA (DEP. DE IAŞI)

(Resume)

Au cours de presque cent-dix ans de recherche dans le domaine de la culture de Cucuteni, les informations sur ses necropoles et tombes sont restees incertaine.·> et insuffisantes. On rappelent les decouverts de Cucuteni, Hăbăşeşti (Cucutent A,,), Frumuşica, Costeşti, Traian (Cucuteni A-B), Drăguşeni (Cucuteni A 4 ),
Mărgineni (Cucuteni A 2), Poduri (Cucuteni Ar), Doboşeni, Ariuşd (Cucuteni A), Girov
et Scinteia (Cucuteni A 3).
A Scânteia on a decouvert Ies souivantes restes: dans la maison 1, un fragrnenb d'occipital d'une femme mure; dans la section VII, carre 19, a -1,10 m,
un fragment d'os occipital d'un adult, d'environs 30 ans, de sexe feminine; dans la
section VIII, cassette 1, a - 0,56 m, un fragment d'os frontal de la region glabelaire,
dmite. sexe indeterminable; une tombe double d'inhumation (S VIII), avec des
re~te:> incompletes d'un enfant (infans I) et un squelette presque entiere d'une
femme, d'environ 18-20 ans.
Par les analyses radiocarbon pour les deux suJet& di:! la tombe de Scânteia,
on a .obtenu les suivantes dates:
- sujet I, incomplet, HD - 14701 5388 ± 18 BP
3438 ± 18 bc ou 4332 423G CAL BC;
- sujet II (la femme), HD - 14792 = 5347 ± 24' BP = 3397 ± 24 bc ou
4240 - 4153 CAL BC.
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Les dates radiocarbon obtenus sont en accord avec celles pour Hăbă~e~ti, Leca
Ungureni (toutes Ies deux Cucuteni A 3) et Drăguşeni-Ostrov (Cucuteni A 1) et
on placent la decouvert dans la culture de Cucuteni, phase A 3, dans le ~me
endroit que l'etablissement de Scânteia.
On a note Ies situation dans laquelles est apparu l'ocre rouge dans d'autres
sepultures isolees et aussi on a rnentione celles qui s'adresse a la position d'inhumes.
En guise de conclusion, on peut affirmer qu'ă partir des informations dont
on dispose jusqu'a present Ies porteurs de la culture de Cucuteni pratiquaie••
l'inhumation. Les sepultures sont de type isole, dans le perimetre des etablissements et Ies necropoles decouvertes seulement dans l'aire tripolienne s'encadrent
dans Ies etapes tres tardives de cette culture. Une autre caracteristique est donnee
par la presence d'une grand nombre de sujets enfants ou adolescents.
La position de l'inhume est variable (y compris la position des bras) et
l'inventaire funeraire ou Ies traces des festin ne sont pas obligatoires. Souvent
on a atteste aussi des os humaines isoles dans le perimetre des etablissements, ce
qui pourrait avoir plusieurs explications. Le culte du crâne semble jouer un role
assez important, vu Ies decouvertes assez nombreuses de ce type.
Du point de vue anthropologique, on peut conclure que pour l'aire CucuteniTripolie, le composant mediteraneen est majoritaire, mais on y ajoute Ies elements
protoeuropoides (Cromagnon) et d'autres brachicraniens, a caractere dinaroides au
alpinoides.

Legende des illustrations
Fig. 1. Scânteia. Plan de la S VIII et des cassettes 1/1990, 1 a/1992 et 1 b/1992
avec Ies deux inhumes; I. idole anthropomorphe; 2. ceramique; 3. os humaines; 4.
os d'animaux; 5. pierre; 6. disque ornamental.
Fig. 2. Scânteia. Profil de la cassette 1/1990; 1. couche vegetale; 2. couche bruncafe a pigmentation blanchâtre; 3. couche brun-claire a petites concretions calcaret?ses, a la partie superieure de la quelle apparaissent des tessons Cucuteni A: 4.
couche jaune a poupees de calcaire, archeologiquement sterile; 5. ceramique; 6.
torchis cuit; 7. pierre; 8. os d'animaux.

Fig. 3. Scânteia. 1. disque ornamental ă perforations; 2. fragment ceramique
cucutenien; 3. idole anthropomorphe feminin.

Fig. 4. Scânteia. 1-5. fragments ceramiques de la categorie grossiere; 6.
ment ceramique de la categorie demifine, peinture trichrome.

fra~

Fi9. 5. Scânteia. l-5. fragments ceramiques de la categorie demifine, peinture

trichrone.

NOI DESCOPERIRI ARHEOI'..OGICE DE SUPRAFAŢA ÎN HOTARUb
COMUNEI ICLOD (IV)*

Activitatea cercului „Prietenii muzeului" din Iclod s-a desfăşurat
în perioada anilor 1988-1993, în trei direcţii; 1). descoperirea de moi
obiective; 2). colectarea de materiale inedite din obiectivele cmnoscl'lte;
3). amenajarea spaţiilor muzeului din localitate. Materialul arheologia
a fost inventariat şi prelucrat, constituind subiectul acestei lucrări. Ală
turi de aceste vestigii, prezentăm colecţiile Falct'lşan şi Rusu, cu obiecte
din zonă, care au fost donate muzeului. Maiterialul arheologic a fost descoperit în următoarele obiective:
1. Obiectivul nr. 11, denumit de locahaici „Tabla Popii" (BULBUC
1987-1988, 530), situat de o parte şi de alta a Drumului Naţional 1 C,
Cluj-Napoca - Gherla, la intrarea în comuna lclod şi la ieşirea din
Fundătura. Acest obiectiv a fost cercetat prin periegheze, sistematic,
fiind împărţit în 4 sectoare; două se află în faţa şi spatele casei cu nr.
346 (Laurenţiu Bonta), iar celelalte două, în dreapta şoselei, de o parte
şi alta a casei cu nr. 347 (Simion Coroian). Zona obiectivului este
mai ridicată, cu o diferenţă de nivel de până la 1 m. Pământul este de
culoare neagră, conţine multe fragmente ceramice din epoca bronzului
(fig. 9/2-10; 10/1-14, 17-18), cultura Noua (fig. 11/2, 4), Hallstatt
(fig. 11/10-13, 12/4, 7), dacic (fig. 12/8), roman şi din secolele IV-V. O
parte din aceste piese au fost expuse în Muzeul din Gherla.
2. Obiectivul nr. 13, este situat în partea de nord a comunei Iclod,
între Drumul Naţional 1 C şi Valea Alunişului, în grădinile caselor cu
nr. 533-537 (familiile Morar, Soos, Moldovan şi Vădan). Această zonă
este cunoscută şi sub numele de „Grădinile Texas" (BULBUC, 1987-1988,
529). Solul este nisipos şi de culoare brună. Materialul ceramic descoperit
este în cea mai mare parte din epoca romană (fig. 12/10, 12; 13/3, 6-7;
14/4). După toate probabilităţile, în acest sector a fos,t o villa; rustica
sau o altă clădire în apropierea drumului roman ce lega municipium-ul
Napoca de castrul de la Gherla. In acest sector trebuie căutate şi urmele
podului roman ce trecea peste V alea Alunişului.
3. Obiectivul nr. 27, „La Ţâgle" este situat pe malul drept al Văii
Furcii, la o distaJilţă de circa 4-5 km de Iclod, pe direcţia NV-SE (15°).
Valea Furcii, secată în cea mai mare parte a anului, are o luncă îngustă,
cu solul negru, lutos. In acest obiectiv au descoperit fragmenjte ceramice, datând din epoca dacică (fig. 12/9) şi romană (fig. 13/1, 5), elevii
Valer Inoan şi Victor Şelar din Iclod. In apropierea obiectivului (circa
80-100 m) se află drumul de ţară, ce leagă localitatea Iclod de Bîrlea
şi Tioltiur.
4. Obiectivul nr. 28, pe „Valea Alunişului(', este situat la aproximativ 800 m amonte de obiectivul nr. 9 „La Doroaie" (KALMAR 1987,
57-71; 1991'>, 13-20; BULBUC 1987-1988, 530), la capătul grădinii de
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pe str. Mogyoroşului, nr. de casă 143 (Iosif Inoan), în dreptul casei cu
nr. 82 de pe str. Alunişului (Gheorghe Simonca). Materialul ceramic descoperit aparţine neoliticului târziu, fazei a II-a a grupului Iclod (fig. 4/ 1,
4, 6; 5/1-3).
Colecţia Fălcuşan cuprinde piese ceramice, care au fost adunate din
câteva obiective şi epoci: „Pământul Vlădicii" (zona A, obiectiv 1) din
grupul cultural Iclod: faza I (fig. 1/1-5, 7-13; 2/1--4); din faza a II-a
(fig. 3/1-8; 5/4-12; 6/1-6) şi din faza a III-a (fig. 6 8-11; 7/1-9);
ifiallstatt (fig. 12/5); „La Doroaie", din cultura Tţszapolgar (fig. 8/3-12);
în „Tabla Popii", din epoca bronzului (fig. 9/1; 10/16), din cultur1t Noua
(fig. 11/1, 5) şi daco-romar.le (fig. 14/1).
Colecţia Rusu conţine materialele adunate: de pe „Pământul Vlă
dicii", din neolitic târziu, grupul Iclod, f.aza I (fig. 1/6; 2/5-12); din
faza a II-a (fig. 4/3, 5, 7, 11, 13); din faza a III-a (fig. 6/7); un import
din cultura Petreşti (fig. 8/1-2); iar de la „Tabla Popii", din cultura
Noua (fig. 1113, 6); şi din Hallstatt (fig. 12/6).
Materialele aparţinând epocii bronzului (fig. 9/11), culturii Noua
(fig. 1117), primei vârste a fierului (fig. 12/1-3), perioadei daco-romane
(fig. 14/5-6, 8) şi romane (fig. 12 . ill, 1312, 4; 14/2-3, 7, 9) au :fost
adunate de copii, în decursul anilor 1980-1989, în colecţia Şcolii din
[clod, o parte din acestea au fost expuse în Muzeul din localitate (pentru
multe nu sunt însă observaţii privind locul de provenienţă).
Neoliticul târziu este ilustrat prin materialele aparţinând grupului
lc!od. Ceramica din faza I este de factură fină (fig. 113-4, 7, 10) şi
semifină (fig. 1/1-2, 5-6, 8-9, 11-13), de culoare cărămizie (fig. 1/1,
3, 9, 12), cenuşie (fig. 117), roşie (fig. 1/8, 10) şi gălbuie (fig. 1/4-5, 11,
'13). Pasta con.ţine nisip fin, uneori cu resturi organice. Arderea este
oxidantă. Formele întâlnite în această fază sunt: amfora (fig. 2/1-4),
vasul cu profil „S" (fig. 111), cupa cu picior (fig. 1/11), vasul cilindric
(fig. li2, 5, 7, 10, 12; 2/6-8, 10-12), cu buza evazată (fig. 2/5), care are
bune analogii în Cluj-Napoca - „Arhive'< (LAZAROVICI 1977, 26, 112),
şi strachina (fig. 1/4, 6, 8-9). Ornamentele sunt realizate din combinaţii
de incizii, dispuse în unghi (fig. 2/9-10), benzi incizate, umplute cu
împunsături alungite (fig. 115, 7; 2/8, 11-12) sau cu impresiuni circulare
(fig. 1/10, 12; 2/6), incizii simple pe burta amforelor (fig. 2/3) ori pe
fundul vaselor (fig. 1/3). Faza a II-a se caracterizează prin prezenţa
ceramicii semifine într-o cantitate mai mare, alături de cea grosieră.
Culorile frecvent întâlnite sunt nuanţe de cărămiziu (fig. 3/3-7; 4/1-6,
9-13; 5/5-12), deseori cu flecuri, mai ales, pe vasele cu profil „S",
g1lbui (fig. 5/4) şi brun deschis (fig. 3/2, 8; 4/7). Pasta are, ca degresant, nisip cu bobul mare. Formele de vase sunt: amfora (fig. 5/6), strachina (fig. 3/8), cupa cu picior scund (fig. 4/11) sau înalt (fig. 5/8-12),
vasul cu profil „S" (fig. 6/1-2), vasul cilindric (fig. 3/4-5; 4/13; 613, 6) şi
vasul trunchi de con (fig. 6/4-5). Ornamentele incizate sunt mai puţine
(fi~. 517-9, 11), în. timp ce proeminenţele neperforate înlocuiesc alte
tipuri decorative (fig. 3/6-7; 4/1-7). Acestei faze îi aparţin şi cele trei
unelte din piatră şlefuită: topoare tr·apezoidale (fig. 511-2) şi fragmentul
de topor dreptunghiular (fig. 5/3), descoperite pe „Valea Alunişului". In
!faza a III-a se constată apariţia pietricelelor în pasta vaselor, ceea ce
dă un aspect zgrunţuros vaselor grosiere, care au, în general, culoarea
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brună cu nuanţe de la deschis până la
păstrează tehnica de ardere oxidantă,

închis (fig. 7/1-3, 6-9). Se mai
fiind şi vase de culoare cărămi
zie, deseori cu flecuri. Dintre forme putem aminti: amfora (fig. 6/11),
strachina (fig. 7/4-9), cu buza marcată în interior (fig. 7/8), care este un
element ce se va dezvolta în cultura Tiszapolgar. Nu se mai foloseşte
decorul incizat. Ornamentaţia este înlocuită prin netezire (fig. 7/3), ·
prneminenţele simple (fig. 7/4-9) sau alveolate (fig. 6/9-10).
Două vase aparţin culturii Petreşti: o strachină din categoria semi1
fină, de culoare cărămizie (fig. 8 1) şi o oală din specia semifină, cără
mizie-roşcată (fig. 8/2). În Muzeul din Iclod se mai g~isesc trei fragmente
de vase de factură Petreşti, care au fost descoperite în curtea muzeului.
În Muzeul din Gherla se află câteva piese de la Iclod: o strachină şi un
picior de idol, decorat cu împunsături, care aparţin tot culturii Petreşti.
!n acest stadiu al cercetărilor nu cunoaştem locul de provenienţă a acestor materiale, dar bănuim că ele provin din colecţia Rusu (din zona
aşezărilor A sau B).
Cultura Tiszapolgcir este reprezentată de câteva fragmente ceramice, de culoare cenuşie (fig. 8/4-7, 9-10), care merg aproape la identitate cu cele descoperite la Gilău (KALMAR 1980, 393; 1981, 305).
Epocii bronzului îi aparţin fragmentele ceramice, descoperite în
„Tabla Popii(' (fig. 9/2-10; 10/1-14, 17-18). Vasele sunt, în general,
din categoria semifină, de culoare cărămizie şi brun-roşcată. Unele vase
au buza crestată, iar altele ·au decorul realizat din caneluri (fig. 9/3; 10/3,
Hi), incizii (fig. 10/1-2), ·brâuri crestate şi alveolate (fig. 9/l; 10/20-23).
Alături de fragmente de vase au fost descoperite şi două fusaiole (fig.
9/6, 11).
Cultura Noua este ilustrată de materialele din colecţiile Rusu ş1 Făl
cuşan şi de cele
descoperite în „Tabla Popii" (fig. 11/2, 4). Ceramica
face parte din categoria semifină, de culoare brună deschisă (fig. 1111, 4)
sau închisă (fig. 11/5, 7) şi neagră (fig. 11/2-3, 6), decorate cu triunghiuri imprimate (fig. 11/5) şi proeminenţe (fig. 11/1). Fragmentele provin de la străchini, ceşti (fig. 11/7) şi fragmente de vase cu toarte, cu
buton (fig. 1116).
Din acelaşi obiectiv provin şi câteva foagmente, ce aparţin primei
vârste a fierului (Hallstatt). Vasele fac parte din specia grosieră şi semifină, având în exterior, în general, culoarea neagră, iar in interior,
culoarea cărămizie (fig. 11/8, 10, 12). Ornamentele constau din brâuri
simple pe vase de provizii (fig. 11/9), caneluri (fig. 11/8, 10, 12; 12/6-7) şi
incizii paralele, realizate cu pieptenele (fig. 12/4).
Două fragmente ceramice cenuşii, din categoria semifină, lustruită,
ee provin din „Tabla Popii" (fig. 12/8) şi „Valea Furcii" (fig. 12/9) au fost
datate în epoca dacică.
Urmele romane sunt mai numeroase, deoarece comuna Iclod se află
pe traseul drumului roman ce lega Cluj-Napoca de Gherla. Fragmente
ceramice, din această perioadă, au fost descoperite pe „Grădinile Texas"
şi pe „Valea Furcii", unde, credem, că a fost o fermă romană. Dintre
vasele descoperite, putem aminti un capac (fig. 13/1), un castron (fig.
12/2) şi o strachină (fig. 13/4).
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Prezenţa materialelor din epoca dacică constituie o
importantă, fapt ce a determinat elaborarea
săpătură în obiectivul 11 „Tabla Popii".

sebit de

descoperire deounui proiect de

Activitatea de cercetare a diferitelor zone ale comunei Iclod contiun pl·an de identificare a tuturor .obiectivelor arheologice
pentru a se stabili modul de mutare a vetrei satului în toate epocile istorice.
nuă, ormărind
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NOUVELLES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DE SURFACE
Â LA LIMITE DE LA COMMUNE DE ICLOD (IV)
(Resume)

\
Les auteurs presentent Ies materiaux archeologiques decouverts par '-Ies eleves
d'Iclod (dep. de Cluj) en differents objectifs archeologiques et les deux collection'S
donnees au Musee National d'Histoire de Transylvanie.
Les decouvertes sont presentees par objectifs: „Tabla Popii" (ob. U); „Gră
dinile Texas" (ob. 13); „La Ţâgle" (ob. 27); „Valea Alunişului" (ob. 28); „Pământul
Vlădicii" (ob. 1) et „La Doroaie" (ob. 9).
L'ouvrage presente puis Ies materiaux en ordre chronologique (fig. 1-14): la
neolithique tardif (le groupe Iclod, la culture Petreşti); l'eneolithique (la culture
Ţiszapolgâr); l'epoque du bronze (la culture Wietenberg et Noua); l'epoque du fer
(Hallstatt); l'epoque dacique et romaine.
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Fig. 2. Iclod, grupul Iclod, faza I, colecţia Fălcuşan 1-4; colecţia Rusu ş......-12.
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Fig. 4. lclod, grupul Iclod, faza a II-a, „Valea Alunişului" il, 4, 6;
3, 5, 7, 11, 13; „Pământul Vlădicii" 2, 8-10, 12.
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Fig. 6. Iclod, grupul Iclod, faza a II-a, colecţia Fălcuşan 1-6; faza a III-a 8-H;
colecţia Rusu 7.
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Fig. 10. Iclod, epoca bronzului, „Tabla Popii" il-15, 17-18; colecţia Fălcuşan H.
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dacică „Tabla Popii" 8; „Valea Furcii" 9; epoca romană,

Texas" 10;

colecţi;.1 Şcolii

11;

„Grădina

lui Soos" 12.
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romană, „Valea Furcii"

l, 5: colecţia
Texas" 3, 7; „Grădina lui Soos" 6.

Şcolii 2, 4; „Grădinile
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colecţia Fălcu.şan I; colecţia Şcolii 5-6,
lecţia Şcolii 2-3, 7, 9; „Grădinile Texas" 4.

Fi9. 14. Iclod, daco-roman,

8; roman. co-

UN MORMANT DE INHUMAŢIE DIN PERIOADA DE TRANZIŢI~
LA EPOCA BRONZUI:.UI DE bA GRUMEZOAIA (JUD. VASI:.UI)

În luna mai a anului 1993, în localitatea Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir (jud. Vaslui), în locul denumit de localnici „Obşte", s-au
descoperit întâmplător resturi dintr-un mormânt preistoric. Satul Grumezoaia este menţionat în repertoriul lui Gh. ComaR ca deţinând mai
multe puncte de interes arheologic, cu materiale ce se încadrează din
preistorie şi până în secolele X-XI 1•
Locul cu toponimul „Obşte" se află în paritea nordică a satului, pe
st.inga pârâului ce străbate Grumezoaia. Este vorba de o zonă puternic
erodată (se pare că eroziunea a început după 1956), cu mai multe râpe
adânci. ,,Obşte" se află la o distanţă de aproximativ 400 m nord de puIDctul 3, menţionat de Gh. Coman pentru Grumezoaia, unde, în grădina unui
locuitor au apărut materiale de :factură Folteşti - Cernavoda II2 •
Pe marginea uneia din râpi, jucându-se, câţiva copii din sat au scos
la iveală un vas întreg (pictat), căpăcelul său, resturi dintr-un al doilea
Vi"\S şi oase umane. Din păcate, după ce au scos afară toate aceste materiale au anunţat descoperirea pe care o făcuseră.
La începutul lunii septembrie s-a efectuat un sondaj în locul unde
au fost descoperite resturile amintite. Din măsurătorile făcute la faţa
locului s-a putut presupune că mormân1tul, în discuţie, zăceam cam la
l m faţă de marginea nîpei, într-un sol de culoare gălbuie, uşor nisipos.
Am cercetat cu atenţie marginea acestei râpe, dar şi a celorlalte, fără să
mai putem găsi însă nici un fel de resturi arheologice. Doar la baza locului, unde au excavat copii în luna mai, am găsit, aruncate de aceştia,
resturi de oase şi de ceramică, ce aparţineau vasului fără pictură. Am
efectuat şi o cercetare de suprafaţă în zona pla!f.oului din care se desprinde
acest teren accidentat, dar nu am găsit nici UFl fel de cioburi sau alte
indicii.
Deasupra locului, unde s-au descoperit materialele, pe care le vom
prezenta mai jos, am săpat o casetă de 2 X 1,50 m, până la adâncimea
de - 1,10 m. In porţiunea cercetată, stratigrafia este următoarea:
- O - 0,30 m strat de culoare cafenie deschisă, foarte dur;
- 0,30 - 0,38 m, strat cu mici pietricele;
- 0,38 - 0,80 m strat de culoare cafenie-gălbuie, cu o duritate relativ mare;
- 0,80 - 0,95 m strat de culoare gălbuie-cafenie, cu concreţiuni
calcaroase;
1

ll r.:8bti,
~

Gh. Coman, Statornicie, continuitate, Repertoriul arheologic al
Bucure~ti, 1980, p. 112-113.
Idem, op. cit., p. 112.
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- 0,95 - 1,10 m, strat de culoare gălbuie, nisipos.
între 0,44 - 0,80 m, au apărut mai multe fragmente de oase umane,
aJJ.trenate, probabil, de rozătoare. Deşi săparea casetei nu a adus, din
păcate, informaţii suplimentare, şi a fost foarte dificilă din cauza solului ex.trem de dur, ţinem să precizăm că în locul unde au scormonit copiii
pământul, acesta era de culoare gălbuie-cafenie, uşor mai închis decât
restul, ceea ce indică, probabil, locul gropii mormântului.
Revenind la mormântul de înhumaţie, suntem nevoiţi să prezentăm
datele după descrierea făcută de copii. Probabil, scheletul era întiFl.s pe
spate, pe direcţia N-S, cu capul spre nord. Vasul cu capac (pl. 3;1) a fost
descoperit primul. Cel de al doilea vas era spart şi se afla tot în dreptul
capului. Urme de ocru roşu nu au fost sesizaite de copii, şi nici nu se
observă pe oasele recuperate din schelet.
Resturile osoase pe care le-am avut la dispoziţie pentru acest studiu sunt reprezentate printr-o calotă craniană, cu două mici porţiuni din
oasele temporale şi jumătatea sitângă a maxilarului superior. Din regiunea postcraniană a scheletului me-au parvenit diafize întregi din femure
(2), tibii (2), humerus (2), peroneu (1), fragmente din oasele coxale, coaste,
vertebre cervicale şi tarsiene (un calcaneu şi două astragale).
Scheletul a aparţinnt cu siguranţă unui copil, de 10-11 ani (infans
II), vârstă apreciată după gradul de erupere a dentiţiei definitive (premolarii 2 şi molarii 2). Sexul individului pare să fi fost cel masculin
dacă luăm în colilsideraţie regiunea frontală a neurocraniului, dezvoltarea regiunii mastoidiene şi reliefnl destul de marcat al oaselor lungi.
Calota craniană este de formă ovoidală în norma verticală şi de
„bombă" în norma occipitală, cu indicele cranian de tip mezocran. Fruntea este sferică, cu marginile divergente, iar, în raport cu lărgimea calotei, este eurimetopă. Occipitalul este îngust şi destul de curbat.
Dentiţia este lipsă postmortem, dar pe jumătate stâlilgă a maxilarului
superior se observă mugurii premolarului 2 şi a molarului 2 surprinşi
în stadiul de erupere, situaţie favorizantă pentru determinarea vârstei
individului.
Deşi din partea postcraniană nu am avut la dispoziţie decât diafizele unor oase lungi, putem aprecia, după lungimea acestora, că talia
subiectului trebuia să fi fost destul de înaltă pentru vârsta respectivă.
Resturile sumare ale scheletului, în special, pentru partea craniană,
precwn, şi vârsta i11dividului, ne împiedică să putem preciza diagnoza
tipologică a acestuia, tmuşi unele indicii, în special cele de ordin morfologic, ne permit a constata unele trăsături mediteranoido-dinarice.
Dăm maîjos 'principalele date antropometrice ale scheletului de la
Grumezoaia.
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Dimensiuni

Nr. Martin

g - op
g - i
g - 1
eu - eu
ft - ft
co - co
ast - ast
circ. orizont
arc. n-b
arc. b-1

177
161
170
139
97
122
97
490
132
120

29

I coard.
arc. 1-i
n-b

30
31(1)

coard. b-1
/ coard. 1-i

76
110
109
67

2
3
8
9

10
12
2:~

26
27
28(1)

1

I

I
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I

Indici

I. cranian
I. frontal

78,53
79,50

9/8
12/8

I. front. pariet.
I. occipit.

69,7S
69,78

27i26

I.
I.
I.
I.

fr. par.
front.
pariet.
occip.

90,90
83,83
90,83
88,15

8/1
9/10

~9i26

'J0/27
31( 1)/
28(1)

curb.
c11rb.
curb.
curb.

in cele ce urmează, vom reveni la inventarul arheologic al mormântului.
Vasul pictat, de formă aproape elipsoidală, are fundul drept şi buza
foarte îngustă, dreaptă. Deasupra diametrului său maxim prezintă două
mici apucători, de tip „corniţe", cu vârful în sus, perforate. Dimensiunile sale (înălţime = 7 cm, diametrul maxim = 14 cm, diametrul gurii = 4 cm, diametrul fund = 5,3 cm), arată că s-ar putea încadra aproape
în categor!a vaselor miniaturale. Este realizat dintr-o pastă de bună calitate, fină, de culoare gălbuie, peste care s-a pictat cu brun.
Căpăcelul său, cu trei corniţe, din care doar cele două, laterale, sunt
perforate, de dimensiuni reduse (înălţime = 4,3 cm, diametru bază =
5,4 cm), realizat din acelaşi gen de pastă, este, de asemenea, pictat.
Vasul propriu-zis are decor doar în partea sa superioară, în timp ce
căpăcelul, pe toată suprafaţa. Ornamentul este alcătuit din 12 metope,
ce sunt mărginite, în partea de jos, de trei linii orizontale. Fiecare metopă este separată de cealaltă prin două linii paralele, cu excepţia uneia
singure, ce conţine pe o latură, doar o linie. în 6 din metope decorul· este
format din suprafeţe romboidale, aşeza~e simetric, câte 3, de fiecare parte
a torţilor. Alte 4 metope sunt decorate cu câte 2 linii paralele, pe care
s-au desenat perpendicular liniuţe mai mici, iar două metope, cele din
zona apucătorilor, au doar câte o singură linie, decorată în aceeaşi manieră. Metopele decorate în suprafeţe romboidale şi motiv în „reţea"
(„plasă"), sunt intercalate de cele cu motiv liniar.
Căpăcelul, de formă piramidală, are aşezate faţă în faţă câte două
suprafeţe romboidale, la fel ca şi vasul. Acestea sunt delimitate între ele
şi lateral, de câte două linii, iar îr:i. interior, decorul este alcătuit din acelaşi gen de „plasă". Pe părţile laterale, unde sunt apucătorile, ornamentul . este realizat din câte două linii paralele, oblice faţă de tolitiţe, una
din ele fiind, de asemenea, decorată cu linii mici, perpendiculare.
în ceea ce priveşte cel de al doilea vas (pl. 3/2) acesta este de dimensiuni incomparabil mai mari faţă de primul (înălţime = 20,1 cm,
diametru gură = 10,8 cm, diametru fund = 11,4 cm). Este vorba de un
recipient, de formă amforoidală, cu gâtul relativ înalt şi buza foarte uşor
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evazată. Pe zona diametralui maxim are două apucători relativ masive,
perforate orizontal, iar fundul său este drept. Vasul nu prezintă nici W1
fel de decor. Este realizat dintr-o pastă semifină, de culoare cenuşie
negricioasă, cu cioburi sfărâmate în compoziţie, uşor aspră la pipăit. Culoarea vasului se datorează unei arderi neuniforme.
Studiind literatura de specialitate a perioadei am găsi:t unele an.alogii pentru descoperirea noastră. Astfel, vasul cu capac, pictat, prezintă,
fără îndoială, cele mai multe asemănări cu cel descoperit în mormântul
20 din necropola de la Brăiliţa • Corespund în linii mari atât dimensiunile, cât şi maniera de decorare, diferind doar tmele elemente decorative. Ceramică de acelaşi tip, cu decor „îr.i. reţea" sau „plasă" mai apare
pe teritoriul Moldovei la Erbiceni (Dealul Sărăturilor)\ Folteşti („R1:1ptura")5 şi Gugeşti 6 • Pentru căpăcelul vasului, alături de Brăiliţa, vrem
să mai reamintim şi descoperirile de la Folteşti („Ruptura") 7 •
Vase cu capac, dar, din păcate, cu decorul complet şters, au mai
apărut în mormintele descoperite întâmplător la Vişani$ şi Râşeşti\ tot
în Moldova.
Decorul „în reţea" pe vase de acelaşi tip este cunoscut în Republica
Moldova la Brânzeni şi Gordineşti, iar în aria tripoliană la Vâhvatinţi,
Usatovo, Serezlievka, Troianovo şi Gorodsk 10 •
în legătură cu vasul dim pastă cenuşie-negricioasă, el pare, momentan, să aibă mai puţine analogii. Totuşi menţionăm un vas aproape similar descoperit la Podolenii de Jos 11 şi pe cele descoperite în mormintele
3

3 I. T. Dragomir, Necropola tumulară de la Brăiliţa, Materiale, V, 1959, p.
684-689 şi fig. 7/2 a-c.
~ M. Dinu, Quelques considerations sur la periode de transition du neolitique
it l'dge du bronze sur le territoire de la Moldavie, Dacia, N. S„ XII, 1968, p. 1J2,
fig. 1/3,4. Situl de la Erbiceni „Dealul Sărăturilor" este încadrat cronologic, de autorul citat, în cultura Horodiştea-Folteşti I.
~ IVI. Petrescu-Dîmboviţa, I. Casan, C. Mateescu, Săpăturile de la Folteşti,
SCiF, I, 1951, 2, p. 260, fig. 6; M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu, Nouvelles .fouilles
archeologiques d Folteşti 1dep. de Galaţi), Dacia N. S., XVIII, 1974, p. 63-64, fig.
42/8.
6 M. Dinu, Complexul cultural Horodiştea-Folteşti, teză de doctorat (nepublicată). Materialul de la Gugeşti provine dintr-o descoperire întâmplătoare. Mtllţumim şi pe această cale, Dr. M. Dinu, pentru amabilitatea de a ne fi pus la dispoziţie lucrarea domniei sale, împreună cu multe informaţii deosebit de interesante .
., M. Petrescu-Dîmboviţa, I. Casan, C. Mateescu, op. cit„ p. 261, fig. 7 /la lb şi 7/2; M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu, op. cit., p. 64, fig. 42/1 - 2.
8 E. Zaharia,
Două vase Horodiştea-Folteşti descoperite în raionul Iaşi,
ArhMold, II-III, 1964, p. 441, fig. 2.
9 M. Oinu, Le probleme des tombes d ocre dans les regions orientale de la
Raumanie, Prehistoria Alpina, 10, 1974, p. 271, fig. 9/1.
10 V. A. Dergaciov, I. V. Manzura, Pogrebalnic complexî pozdnego Tripoliia,
Chişinău, 1991, Brânzeni, p. 215, fig. 5/15 şi fig. 14 şi 16 pentru tipul de vas; Gordin~ti, p. 216, fig. 6,'19; Vâhvatinţi, p. 212, fig. 3/15 16 şi p. 226, fig. 5/10; Usatovo, p. 213, fig. 4/14 - 16; Serezlievko, p. 214, fig. 7/12 - 14; Troianovo, p. 217,
fig. 8/13 - 14, 26, Gorodsk, p. 218, fig. 9/12.
11 Informaţie dr. M. Dinu, descoperire întâmplătoare. Piesa este inclusă în
teza de doctorat (nepublicată încă).
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53 de la Vâhv.atinţi 12 • Acest tip de ceramică cenuşie-negricioasă,
aspră la pipăit, din categoria uzuală, rareori decorată, este bine reprezentată şi la Erbiceni „Dealul Sărăturilor" 13 • Ea apare frecvent şi în săp{;
turile de la Folteşti „Ruptura" 14, Stoicani „Dealul de pe râpă" 15 şi Horodişteal;. Ceramica cenuşie şi uzuală, descoperită în aceste aşezări, este
considerată a fi de factură Horodiştea Erbiceni (pe fondul Cucuteni târziu), dar există şi posibilitatea ca apariţia ei să fie legată de influenţele
sudice de tip Cernavoda (I c) - Râmnicelu 11 •
Pllitem adăuga, că însăşi forma vasului cenuşiu ne aminteşte de unele
vase cucuteniene, fapt sesizat, de altfel, şi de dr. S. Marinescu-Bâlcu,
penku descoperirile de la Târpeşti 18 •
Scheletul de la Grumezoaia era întins pe spate, ca şi cele de la
Brăiliţa (faza veche) şi Vişani, cu acesta din urmă şi cu cel de ia T2_rpeşti, existând similitudini şi în ceea ce priveşte lipsa ocrului. Este, de
asemenea, interesant de subliniat caracterul mediteranido-dinaric al scheletului şi cel meridional, pus în evidenţă de analiza antropologică a materialelor osoase, provenind din necropolele plane de la Brăiliţa, Vâhvatinţi şi G1>lercani w.
în baza analizei făcute, se poate, deci, preciza că mormântul simplu
de inhumaţie de la Grumezoaia se încadrează din punct de vedere cronologic în perioada de tranziţie spre epoca bronzului şi, mai precis, in
cultura Horodiştea (Folteşti-Cernavoda II). Cercetările întreprinse în ace5t
areal cultural au înregistrat atât prezenţa ceramicii pictate de tl'adiţie
evidentă cucuteniană târzie, cât şi a celei gri-cenuşii spre negru, ca şi
în cazul descoperirii noastre. Mai mult chiar, având în vedere că vasul
cenuşiu nu prezintă nici un fel de decor, am putea încadra mormântul
în perioada de început a culturii Horodiştea. Analiza recentă prin metoda radiocarbon a trei probe de oase, provenind din aşezarea de la Horodiştea (săpături 1969-1970 dr. M. Dinu), au dat următoorele rezultate:
- pentru Horodiştea I - HD - 14785 = 4495 ± 18 BP = 2545 ±
± 18 bc sau 3331 - 3101 CAL BC (pentru 1 sigma);
9, 18

şi

ia V. A. Dergaciov, I. V. Manzura, op. cit., p. 230, fig. 9,'9. Precizăm că acest
vas nu are torţi, spre deosebire de cel din mormântul 18, care prezintă şi t.orţi,
dar de alt tip decât cel de la Grumezoaia, iar gâtul său este ceva mai mic, vezi.
p. 232, fig. 11/5. Vasul din mormântul 53, p. 232, fig. 11/5. Vasul din mormântul
53, p. 240, fig. 19/7 este mult mai zvelt şi are torţile la fel cu cel din mormântul
18, uşor rotunjite.
u M. Dinu, Quelques considerations ... , p. 132.
14 M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu, op. cit., p. 38-40.
l:; M. Petrescu-Dîmboviţa, Cimitirul hallstattian de la Stoicani, Materiale, I.
1953, j· 164.
H. Dumitrescu, La station prehistorique de Horodiştea sur le Pruth, Dacia,
IX-X, 1941-1944, p. 152.
1'l M. Dinu, Quelques remarques sur la continuite de la ceramique peinte eh'
type Cucuteni durant la civilisation Horodiştea-Erbiceni et Gorodsk, La civilisation de Cucuteni en contexte europeen, Session Scientifique Iaşi - Piatra-Neamţ,
1984, Iaşi, 1987, p. 133-140; Idem, Cu privire la originea şi evoluţia comunităţilor
de tip Folteşti - Cernavoda II, Istorie şi civilizaţie (volum omagial dedicat prof.
dr. C. Cibodaru la a 80-a aniversare). Iaşi, 1988, p. 1-7.
·
11 S. Marinescu-Bâlcu, Unele probleme ale perioadei de tranziţie de la ii.e,olittc la epoca bronzului din Moldova în lumina a trei morminte de înhumatie ~s
co-periie la Traian, SCIV, XV, 1964, 2, p. 247.
.
.
1ll M. Dinu, Le probleme des tombes . .. , p. 267-27Q.
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15024

=

4376

± 21 bc sau 3035 - 2924 CAL BC (pentru 1 sigma);

± 21 BP = 2426 ±

- pentru Horodiştea II - HD - 14898 = 4243 ± 32 BP = 2293 ±
32 bc sau 2911 - 2784 CA~ BC (pentru 1 sigma) 20 •
în conformitate cu aceste date, deci, mormântul de la Grumezoaia
s-ar putea data în ultima parte a mileniului IV î.e.n. 21 . El face, probabil,
parte din prima grupă de mormilllte şi necropole plane a perioadei de
tranziţie la epoca bronzului, alături de descoperirile de la Vişani, Râşeşti,
Târpeşti, Folteşti şi Brăiliţa, de pe teritoriul României, cărora le corespund la est de Prut cele de la Golercani, Vâhvatinţi şi Usatovo2!.
In încheiere, deci, apreciem că mormântul izolat descoperit la Grumezoaia ar putea fi legat de aşezarea „Folteşti-Cernavoda II", descoperită în apropiere şi considerăm mica noastră contribuţie utilă pentru lăr
girea arealului acestui grup de morminte dintr-o perioadă încă insuficient cercetată.

±

CORNELIA-MAGDA MANTU -

DAN BOTEZATU -

M. ENACHE

EIN BEISETZUNGSGRAB AUS DER DBERGANGSPERIODE
IN DER BRONZEZEI'll VON GRUMEZOAIA (KREIS VASLUI)
(Zusanunenfassung)

Im Jahre 1993, auf dem Gebeit des Dorfes Grumezoaia (Gemein:de Dimitrie
Cantemir, Kreis Vaslui), wurde zufăllig ein Besetzungsgrab entdeckt, welches als
Inventur zwei Gefiisse hatte. Die ausgefilhrte Untersuchung beim Fundort, brachte
leider keine zusâtzliche Daten. In der năchsten Nâhe wurden keine keramische
Reste oder Indizien eines anderen Grabs gefunden. Nach cler Beschreibung der
Kinder, die diese Entdeckung gemacht haben, das Skelet lag auf dem Rilcken in
Richtung Nord-Siid, mit dem Kopf gegen Norden. Rechts neben dem Kopf waren
die .zwei Gefăsse (Taf. 3/1-2) Das Skelet lag wahrscheinlich in einem schwer
erkennbaren Grab, 1 m vom heutigen Niveau des Bodens.
·" Die antropologische Analyse der entdeckten Reste filhrt zur SchluBfolgerung
daB wir mit einem 10 - 11 - jăhrigen Kind zu tun haben (Infans II), von
·
groBem Wuchs, mit einigen mittelmeer-dinarischen Zilgen.
Auf die archăologische Inventur zurilckkommend, betonen wir, daB das. Gefii.13 mit Deckel aus einer gelben. Paste von einer sehr guten Qualitat hergestellt
ist, dekoriert mit braun. Die dekorativen Motive, geometrischer Art, dargestellt in
Metopen, bestehen aus romboidalen Flăchen, ausgefilllt mit Strichen (Linien),
welches ein „Netzdekor" bilden, alterniert mit einfachen Linien, parallel oder senkrecht. Das bemalte GefăB zeigt Analogian zu dem in Grab 20 entdeckten Ge.
.
20 Mulţumim· şi pe această cale d-lui Prof. Dr. H. Hauptmann, pentru sprijinul acordat iri sponsorizarea datărilor şi Dr. Bernd Kromer, pentru realizarea lor.
C . M. Mantu, Cronologia absolută a eneoliticului în spaţiul carpato-dunăreano._pontic
şi regiunile vecine, referat de doctorat, Iaşi,. 1993.
,2 1 .Precizăm faptul că resturi din scheletul descoperit vor fi analizate, de asemeriea, prin metoda radiocarbon, dar rezultatul va fi obţinut wterior .publicării
a<:eStui studiu.
22 M. Dinu, Le probleme des tombes . .. , p. 270-271.
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fiiB in Brăiliţa und mit der Keramik aus Erbiceni, Folteşti und Gugeşti. Sein Decl:el
hat Analogiţn in erster Reihe mit dem selben GefaB aus dem Grab 20 aus Brăiliţa,
sowie mit Fragmentstiikken oder ganze Stiicke stammend aus Folteşti. Gefasse mU
Deckel, aber mit vollig verwischter Malerei wurden angetroffen auch in der Moldau
in Vişani um:I Riseşti. Die Dekoratîon, angewendet în Grumezoaîa auf dem beQlaltea
GefaB, erscheint vom selben Typ auch in Bessarabîen în Brânzeni und Gordineşti
in dem tripolianischen Areal von Vâhvatinţi, Usatovo, Serezlîevka, Troianovo und
Gorodsk.
Das zweite GefiiB, aus einer grau-schwărzlicher Paste hergestellt, zeigt Analogien zu einein in Podolenii de Jos entdeckten GefăB und zu denen entdeckt in den
Grăber 9,18 und 53 aus Vâhvatinţi. Gefăsse von diesem Keramiktyp sind of.tanzutreffen în Folteşti, Stoicani und Horodiştea. Die Entdeckung aus Grumezoaia kann
der Kultur Horodiştea zugeschrieben werden und durch das undekorierte GefăB
der ersten Phase dieser Kultur. Die Analysen mit Radiokarbon, die neulich in
Heidelberg durchgeftihrt wurden, Dank der Freundlichkeit und GroBzugigkeit des
Herrn Prof, Dr. H. Hanotmann, vom anerkannten Physiker Dr. B. Kromeir auf
Knochenproben stammend aus der Kultur (Horodi~tea I: HD - 14785
4495±18BP
oder 3331-3101 CAL BC; Horodi~tea II: HD - 15024 = Ll37G ± 21 BP oder 30352924 CAL HC; Horodiştea II: HD 14898 = 4243 ~·~ 32 BP ocler 2911-2784 CAL BC)
erlauben die Einfi.igung dts Grabes aus Grumezoaia in clem lctzten Teii des 4. Jh.
v.u.Z.
Das Grab aus Grumezoaia kiinnte gebunckn wcrden an dic rcstlichen Funde
der Siedlung „Folteşti - Cemavoda II". identifiziert von Gh. Coman, 400 m weit
von der „Ansiedlung", Entdeckungszeit 1993. Es scheint, diese' Grab Rehort zu cler
ersten Gruppe von Grăber und zur fl:ichen Nekropolen de;- Uberf,<mgszeit zur
Bronzezeit neben den Entdeckungen von Vişan, Riscşti, Târpe~iti, Folteşti unei Brăi
liţa auf dem Gebiet Rum5niens, denen glekh sind die vom Osten des Pruts aus
Golercani, Vâhvatinţi und Usatovo.

=

Legende dcr Bilcler
Tabel 1. Grumczoaia. 1. Gefa5s mit Deckel; 2.

Gefăss

vom amphoroidalen Typus.

.• CONTRIBUŢIA CERCETĂRILOR DE LA SUATU - „FANEAŢA
DE Josa (1991-1993) LA CUNOAŞTEREA ETAPELOR
TIMPURII ALE EVOLUŢIEI CULTURII WIETENBERG

Aparţinătoare, sub raport administrativ, judeţului Cluj, comuna
Su.atu se situează la aproximativ 40 km est de municipiul Cluj-Napoca,
ea desfăşurându-se în cuprinsul Câmpiei Transilvaniei. Legătura commnei
cu reşedfoţa de judeţ este asigurată de drumal naţional Claj-Napoca Reghin şi pe o distanţă scurtă de un drum judeţean (pl. 1/1).
· Privit;'i din punct de vedere geografic, comuna se plasează între localităţile Căianu şi Ghiriş, pe cursul pârâului Suatu. Condiţiile de relief
specifice Câmpiei Transilvaniei!, îi dictează particularităţile de climă,
hidrbgrafie, vegetaţie, faIDlă, solari şi, în strânsă legătură cu acestea,
caracteristicile activitătii economico-sociale.
' Din punct de ved~re arheologic spaţiul a fost puţin explorat, totuşi
descoperirile nu lipsesc2.
· Staţiunea preistorică de la „Fâneaţa de Jos" este situată în partea de
nord-vest a comunei, foarte aproape de linia de demarcaţie dintre comunele Suatu şi Căianu Mic, pe o terasă inferioară a pârâului Suatu3,
afluent al Gădălinului (pl. 1/2). Porţiunea locuită în vechime se prezintă
ca o şa îngustă, mărginită la est şi vest de două zone ceva mai înalte.
Spre sud, .terenul coboară lin, iar spre nord, de la botul terasei până la
albia pârâului, panta este destul de accentuată.
Primele descoperiri din acest punct, datează din 1987, când colegul
Radu Ardevan a efectuat un sondaj arheologic ce viza localizarea unei
presupµse necropole romane4. Cu acel prilej au apărut cu precădere mate;rlale preistorice, datate corect de antorul cercetărilor în epoca bronzului $i atribuite culturii Wietenberg5.
Având în vedere statutul de unicitate al acestor vestigii preistorice,
precum şi controversele generate de încadrarea cultural-cronologică mai

·''

__ „ 1

Pentru această unitate geografică, vezi Monografia geografică a R.P.R., I.
1960; P. Coteţ, Geomorfologia României, Bucureşti, 1980; V. Mihăilescu,

Bucureşti,

Deal.urile

şi

câmpiile României,

Bucureşti,

1966.

Vezi, RepCluj, p. 3î2-375; D. Radu, V. Moldovan, ActaMN, XVIII, l'JBl,
p. 341-.,.-356: R. Ardevan, Apulum, XXVI, 1989. p. 273-282.
, .• J Pe alte. hărţi este trecută şi ca valea Ghirişului sau a Gădălinului.
4
R. Ardevan, op. cit., p. 273.
0 Exceptând semnalarea punctului (R. Arclevan, op. cit., p. 273; Rep. Cluj,
p. 372), materialul preistoric rezultat, din cercetările din 1987, nu a fost public11t.
Incercările noastre repetate de a-l regăsi ·în depozitul muzeului nostru nu au dat
rezultate. ln schimb, am obţinut de Ia colegul Gh. Lazarovici câteva desene, reunite în planşele IX şi X ale lucrării noastre. Cu toate că nu am recunoscut p1·intre fragmentele ceramice din cele două planşe vestigii care să aparţină altor epoci
decât celei a bronzului, nu am discutat respectivul material î.n articolul de faţă, din_
moti:vul amintit. Totuşi, menţionăm că unele recipiente descoperite în Hl87, precum, cel de Ia planşa IX/11, se intregesc cu descoperiri din 1992 (pl. III/3).
l
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strânsă

a loz-O, în vara amlltii 1991, am reluat cercetările în punctul
de Jos". In prima campanie a fost săpată o suprafaţă, notată Si.
de IOX 10 m 7, plasată la marginea terasei, într-o zonă bogată în material
arheologic, aflat la suprafaţa soluluiB. In anul următor (1992), am preluntit spre nord profilul estic al suprafeţei S 1 prin patru casete, de 4 X 4 m,
notate C1_4,. ·iar prin secţiunea S I, de 20 X 2 m, orientată E-V', am
încercat să delimităm limita estică a sitului. In 1993 a fost săpată o nouă
suprafaţă (notată S 2 , tot de 10 ·X 10 m), la 1 m latura sudică a celei dintâi, obţinîndu-se, cumulat ,un profil nord-sud al situll!li, pe o lungime de
41 m. Tot atunci ,o secţiune notată S II, de 30 ~X· 1 m, dispusă la 22 m
de latura sudică a suprafeţei S 2,continuând axl!ll profilului nord-snd, încerca o delimitare a laturii sudice a sitGlui9.
Stratigrafia este simplă: un strat de humus actual, de 0,20-0,25 m,
rJvăşit de lucrările agricole, nn albtl, de cl!lloare brun-cafenie (granulaţie
mică, nisipos), gros de 0,20-0,30 m, cu vestigii arheologice, atins şi ei de
plug şi ultimul, lutul galben virgin din punct de vedere arheologic
(pl. I/3).
Materialul arheologic descoperit este format cu precădere din ceramică, chirpici şi puţine piese litice ori osteologice. Eil aparţine î.n cvasitotalitate epocii bronzului (cultura Wietenberg), excepţie fac câteva :fragmente ceramice de epocă romană (pl. VIII). Cu toate că vestigii preistorice apar în acelaşi strat cu cele de epocă romană, iar complexe închise,
care să le asigure unitatea nl!l s-au semnalat, socotim, totuşi, material.
preistoric unitar atât din punct de vedere al facttlrii (ardere; compoaparţin categoriei grosiere, 246 (
29o;0) aparţin (sub) categoriei semifine şi doar 18 ( 20/o) categoriei fine.
Ceramica. Aspecte cantitative şi calitative. Ceramica reprezintă principala sursă de informaţii asupra comunităţii preistorice ce a locuit sftW.
Prin urmare îi acordăm o atenţie specială.
„Fâneaţa

6 Majoritatea specialiştilor, care au văzut materialul, l-au încadrat în faza
a IV-a a culturii Wietenoerg, pe baza triunghiurilor haşurate oblic, cu laturile
marcate. Dorim să subliniem faptul că acest tip de triunghiuri incizate, judecat
separat, nu are relevanţă nici cronologică nici culturală, el fiind întâlnit atât în
<IJiezări Wietenberg timpurii sau târzii, cât şi decorând ceramica siturilor Noua.
Pentru prezenţa lui în cadrul culturii Wietenberg, vezi N. Chidioşan, Contribuţii

la istoria tracilor din nord-vestul României. Aşezarea Wietenberg de la De1'$ida,
Oradea, 1980, p. 56, 75; I. Andriţoiu, Civilizaţia tracilor din sud.,-vestul Transilvaniei
in epoca bronzului, Biblioteca Thracologica. II, Bucureşti, 1992, p. 40. Autorii citaţi
L'onsideră motivul prezent doar în aşezările de faza a II-a, uitând fie descoperirile de la Obreja (T. Soroceanu, ActaMN, X, 1973, pl. 11/1, 3), fie pe cele de la
Noşlac (idem, ActaMN, XXI, pl. VII/4: XII/l, 3). Pentru prezenţa motivului
în cadrul culturii Noua, vezi AC. Florescu, Repertoriul culturii Noua - Coslo-

geni din România.

Aşezări şi

necropole, Bibliotheca Thracologica, I,

Călăraşi,

1991,

fig. 15/3; 23/2, 3; 83/13, 14.
7 Pornind de la faptul că stratigrafia este simplă şi din dorinţa de a avea o
imagine cât mai largă asupra eventualelor amenajări ale spaţiului locuit, am optat pentru un sistem de săpătură bazat, în genere, pe deschiderea de suprafeţe.
a Suprafaţa S 1 a fost plasată la 1 m de latura estică a secţinnii S 1/1987, 118.pată de R. Ardevan. Această ultimă secţiune avea orientarea nord-sud şi dimensiunile de 14 X 2 m.
·
9 Puţine fragmente ceramice au apărut doar spre capătul nordic al secţiunii,
ceea ce ar putea fi indiciul uneia din limitele locuirii;
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In cele trei campanii de săpături an fost descoperite 836 fragmente
ceramiceI 0, dinte care majoritatea sunt atipice. Din total, 572 ( :::::: 680/o)
3f)arţin categoriei grosiere, 246 ( ::::;; 290/o} aparţin (sub) categoriei semifine şi doar 18 ( :::::: 20/o) categoriei fine.
Ceramica grosieră este confecţionată dintr-o pastă, ce conţine 0
cantitate apreciabilă de degresant (nisip cu pietricele şi palete de mică,
materie organică, ceramică şi calca!r pisate). Pereţii recipientelor sunt
relativ groşi (între 1-1,6 cm) iar netezirea este neglijentă.
Arderea a fost, în general, oxidantă. Recipientele acestei categorii (cu p1!1ţine
excepţii fiind oale de diferite dimensiuni) sunt ornamentate cu aplicaţii
în relief (brâuri simple. alveolate sau crestate, proeminenţe conice), dar
apare, mai rar, şi decorul incizant (pl. VI/1, 3).
Ceramica semifină este realizată dintr-o pastă mai atent preparată,
proporţia dintre lat şi degresant (acelaşi ca în cazul categoriei anterioare,
dar mai fin) fiind aproape optimă. Pereţii recipientelor au o grosime de
până la I cm, sunt atent neteziţi, foarte adesea acoperiţi cu un slip lust7uit, care este astăzi în multe cazuri căzut. Este categoria a cărei recipiente (străchini, castroane, căni, ceşti) sunt aproape în toate cazurile
decorate fie prin incizii, fie prin canelare. Mai rar apar şi brâuri în relief. Coloristic, domină tonurile diverse de gălbui-albicios, cărămiziu ori
brun.
Ceramica fină este categoria cea mai omogenă din punct de vedere
tehnic, morfologic şi stilistic, dar prea puţin reprezentată prin desco~
periri. Fragmentele ceramice, ce o compun, sunt arse reductiv, au slipul
lustruit metalic şi aparţin unor căni sau ceşti. Decorul este realizat prin
incizii fine.
Aspecte tipologice şi stilistice. De la început trebuie menţionat fapta! că vasele s-au păstrat extrem de fragmentar, prin urmare, reconstituirea formelor are o bună marjă de precaritate. In aceste condiţii nu
am putut preciza toate caracteristicile tipologice şi nici nu am putut recompune exact întreaga gamă de tipuri existentă. Fragmentele ceramice,
cu care am operat, aparţin, în general, părţilor superioare ale recipientelor, singurele care ne ofereau o imagine cât de cât reală asupra recipientului. Pentru fundurile vaselor putem menţiona generic că ele sunt
plate şi foarte rar, în calotă (pl. IV/4).
Opţiunea pentru o tratare unitară a formelor şi decorului, porneşte
din dorinţa de a sublinia legătura intimă dintre ele.
Străchinile sunt apariţii numeroase. Există două tipuri principale:
;;;irnple şi lobate. Primului tip, îi aparţin străchinile cu marginea rotunjită, răsfrântă spre exterior, gâtul scurt şi corpul mai mult sau mai puţin
profilat (pl. II/I, 3). Sunt decorate cu incizii şi/sau canelură de lăţime
medie, nedistanţată, dispusă oblic (pl. II/3). Pe umărul recipientelor sunt
prezente, adesea, şiruri de impresiuni alungite, ce formează aşa-zisele
„boabe de grâu" (pl. II/1,3). Străchini de acest tip sunt specifice culturii
Wietenberg, regăsindu-se în numeroase aşezări din faza II-IV11 . Acelaşi
10 Numărul

fragmentelor ceramice descoperite ni se pare mic în raport cu
de 2-3 cioburi pe m 2).
12/B4 ; N. Chidioşan, op. cit.. p. 34,
pl. 14/4; 17/12; I. Andriţoiu, op. cit., p. 37; C. Kacso, Dacia, N.S., XXXI, 1987,
fie. 17/2; T. Soroceanu, ActaMN, XXI, 1981, pl. 1/1, 4, 6.
suprafaţa cercetată (calculele ne dau o medie
11 K. Horedt, D~cia, N.S., VI, 1960, fig.
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lucru se poate spune şi despre decorul ce le acompaniază, cu menţiunea
ci1 „boabele de grâu" sunt semnalate încă din faza !12 . Mai frecvent,
apare un tip de străchini cu marginea lăţitti spre exterior, gâtul scurt
şi umărul cu prag. El se remarcă şi prin grosimea mare a peretelui în
zona medie a vasului (pl. II/2, 5, 6, 8). Atunci când este ornamentat,
întâlnim, adesea, canelura îngustă, scobită şi distanţată, element de decor prezent în toate orizonturile cronologice ale culturii Wietenberg 13.
Străchinile lobate sunt prezente prin fragmente ceramice, ce aparţin
unui număr de cinci recipiente, dintre care doui't reproduse de noi (pl.
II/7, 9). Par a fi forme cu patru lobi, cu marginea evazată şi lăţită spre
exterior, gâtul relativ înalt, umerii prelinşi. Această variantă este o apariţie obişnuită în aşezările tipice pentru fazele II şi IJI14.
Castroanele nu sunt prezenţe numeroase. Există două tipuri principale. Unul cu corpul tronconic, cu marginea dreaptă ori uşor teşită şi pereţii groşi (pl. II/4). Altul adânc, cu format bitronconic, gâtul înalt şi
drept, corpul puţin profilat (pl. VII/2, 4). Primul este o formă fără relevanţă cronologică ori culturală, al doilea însă este specific culturii Wietenberg, fiind o apariţie frecventă doar în aşezări de faza a II-a15.
Ceştile şi cănile sunt forme separabile la Suatu doar pe baza dimensiunilor. Există ceşti de tip tronconic, cu marginea evazată şi toarta, probabil, supraînă'lţată (pl. III/6); evident o formă arhaică, încă fără analogii
în cadrul culturii Wietenberg. Cănile, cunoscute, ·mai ales, prin exemplarul de la pl. III/1 au marginea evazată, gâtul arcuit, corpul, pare-se,
sferic, iar toarta uşor supraînălţată. Astfel de forme sunt prezentate în
fazele II-IV ale culturii Wietenberg16, la fel, decorul incizat (bandă haşurată oblic)17, ce le însoţeşte.
Borcanele sunt prezenţe modeste din punct de vedere numeric. Ele
aparţin la două tipuri principale. Unul, mai numeros, cu marginea rotunjită ori subţiată, evazată şi corpul puţin profilat (pl. III/7; V/2, 4, 5,
8). Altul, cu marginea dreaptă, lăţită spre exterior şi decorată cu incizii
scurte. Pentru ambele tipuri forme absolut identice doar în aşezări de
faza a Il-alB.
Oale. Am grupat, sub acest termen generic, vase de mărime mică,
mijlocie ori mare cu profilul în forma literei S (pl. VI/1-3; VII/1, 3).
Sunt recipiente fără valoare cronologică, având analogii în mai toate
aşezările Wietenberg. Important este decorul cu şiruri de mici proeminenţe conice (pl. VI/l), care apare destul de des la Suatu, şi care asociat cu triunghiuri, brâie simple, crestate ori alveolate, benzi haşurate
chiar spirale, reprezintă o trăsătură dominantă a fazelor I şi IJ1 9 .
------N. Chidioşan, op. cit., p. 53.
Idem, op. cit., p. 52; K. Horedt, op. cit., fig. 10/8; I. Andriţoiu, op. cit.,
p. 43; C. Kacs6, op. cit., fig. 16/1; 27 /1.
14 N. Chidioşan, op. cit., p. 112.
15 Idem, op. cit., 33, pl. 12/7-8; C. Kacs6, op. cit., fig. 24/13.
1li K. Horedt, op. cit., p. 118, fig. 12/F 13; N. Chidioşan, op. cit., p. 40, pl. 20/.2.
11 N. Chidioşan, op. cit., p. 54; I. Andriţoiu, op. cit., p. 40; C. Kacs6, op. cit.,
fig. 17 /2.
lB De exemplu, Podul Pricopului (I. Andriţoiu, op. cit., pl. 27 /6, 4), Bădeni
(Gh. Lazarovici, Z. Milea, ActaMN, XIII, 1976, pl. VIII/6; IX/7), Boiu (I. Andriţoiu, op. cit., pl. 32/2) sau Oarţa de Sus (C. Kacs6, op. cit., fCg. 25/1; 26/1).
ui N. Chidioşan, op. cit., p. 52, pl. 8/3; C. Kacs6, op. cit., fig. 26/6.
12
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Există şi câteva fragmente ceramice pentru care nu putem preciza
tipul de care aparţin, fără a ne asuma un risc prea mare. Ele sunt însă
importante prin decorul incizat ce-l poartă. Astfel, întâlnim: benzi haşurate oblic (pl. III/10, 12) sau cu decor în zig-zag (pl. IV/9), „căpriori"
(pl. III/3; IV/I, 3, 6)20 şi triunghiuri haşurate oblic cu laturile marcate
(pl. IV/5; V /7)21.
Relativ numeroase sunt şi fragmentele ceramice aparţinătoare unor
recipiente miniaturale (înălţime şi diametru sub 10 cm), ce reproduc
aproape toată diversitatea de forme analizate anterior. Totodată, trebuie
să menţionăm şi un fragment de strecurătoare (pl. IV/2), a cărei formă
nu poate fi reconstituită.
Materialul osteologic este extrem de redus numeric (probabil, legat
de caracterul aşezării şi/sau datorită acidităţii solului), doar 25-30 de
fragmente. La fel, cel litic, care se Umitează la două piese: un fragment
de topor (tipul nu poate fi precizat, datorită dimensiunilor reduse păs
trate ale piesei) şi unul de râşniţă, confecţionată din tuf vulcanic.

CONCLUZII
Staţiunea preistorică de la Suatu „Fâneaţa de Jos" pune în evidenţă o locuire aparţinând culturii Wietenberg, locuire plasată pe o terasă inferioară22 a pârâului Suatu. Observaţiile din teren, coroborate cu
datele stratigrafice, obţinute prin săpăturile efectuate, nu au condus
spre afirmarea existenţei unor lucrări de fortificaţie a sitului, prin urmare, considerăm că ne aflăm în faţa unei aşezări deschise.
Suprafaţa sitului, judecând pe baza dispersiei materialului arheologic, aflat la suprafaţa solului, a rezultatelor secţiunilor practicate şi
a limitelor naturale ale terenului, o apreciem în jur de 2.000 m 2 23.
Cu toate că mici fragmente de chirpici au apărut adesea în timpul
cercetărilor, nu s-a precizat prin săpături tipul ori structura amenajă
rilor folosite pentrtl locuit. In aceste condiţii, ni se pare, totuşi, mai
plauzibil să acceptăm ideea existenţei unor cabane lejere sau a unor colibe, decât cea a unor locuinţe solide de suprafaţă, nesesizate arheologic
ori distruse de lucrările agricole, ulterioare locuirii din epoca bronzului,
ceea ce ar da un caracter provizoriu habitatului. Această ultimă aserţiune
este susţinută şi de cantitatea redusă de material arheologic descoperit,
care pune şi ea in evidenţă, mai degrabă, un pasaj, decât o locuire

sedentară.

Analiza tipologico-motivistică a materialului ceramic ne scuteşte în
bunli parte de noi argumentări în favoarea datării sitului într-o etapă
:lD K. Horedt, op. cit., fig. 8/4; N. Chidioşan, op. cit., p. 55-56; I. Andriţoiu,
op cit., p. 40; C. Kacs6, op. cit., fig. 18/2; 25/5; 27 /1.
21 Vezi supra, nota 5. însă asocierea acestor triunghiuri cu mici proeminen\e
conice benzi haşurate, „căpriori", incizii in zig-zag, „boabe de grâu" şi şănţuleţe
Jat.e incizate pe forme precum cele analizate, apare doar in situri Wie,tenberg
timpuriu (fazele I şi II); toate acestea în absenţa decorului meandric şi in unele
cazuri a celui spiralic.
22 Vezi M. Rotea, EphemNap, III, 1993, p. 36. Tot acolo şi o scurtă prezentare a sitului de la Suatu, după două campanii de săpături.
:!:I Idem, op. cit., p. :34.
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timpurie din evoluţia culturii Wietenberg. Aceasta, atâta vreme cât categoriile ceramice cu valoare ridicată cronologică (judecate, mai ales,
în asocierea lor) 24, capabile de încadrări fine şi precise, ne indică, la
nivelul actual al interpretării documentaţiei asupra evoluţiei culttirii
Wietenberg, începutul fazei a II-a pentru datarea descoperirilor de· la
„Fâneaţa de Jos".
Rămân totuşi, între lotul ceramic de la Suatu şi cele din. alte aşe
zări Wietenberg II, câteva diferenţe pe care dorim să le consemnăm.
In primul rând, chiar în condiţiile în care cercetările arheologice au
fost mult inferioare, ca suprafaţă săpată, celor de la Suatu, în mai toate
aşezările Wietenberg II a apărut şi decorul spirn1ic25_
In al doilea rând, nici una din aşezările Wietenberg II nu este dominată de o tehnică decorativă at;U de simplistă, bazată prioritar pe utilizarea şănţuleţelor late incizate.
ln fine, nici unul din siturile Wietenberg II nu se distinge printr-o
ceramică atât de „arhaică" (pastă cu cioburi pisate şi/sau calcar pisat,
finisaj superficial Rl suprfeţelor etc.), precum cea de la .Suatu.
Consecinţa logidi a acestei situaţii ar fi datarea mai timpurie, eventual, sfârşitul fazei I, a materialului de la Suatu. Această ipotez<\ în eo 01diţiilc în care se VR demostra şi prin complexe închise că materialul de
la Suatu reprezintă o secvenţă cronologică scurtă, ar pune sub semnul
întrebării capacitatea nivelului 1 de la Derşida, de a exemplifica integral
această etapă din evoluţia culturii Wietenberg şi ar impune o reconsiderare a evoluţiei timpurii a culturii. Pentru tranşarea definitivă a OP"
ţiunilor, trebuie totuşi să aşteptăm rezultatele unor campanii viitoare de
cercetări la Suatu ori în alte situri, aparţinâ:nd începuturilor culturii
Wietenberg.
*

*

*

Folosim acest prilej şi pentru a nota câteva gânduri privitoare. la
prima etapă din evoluţia culturii Wietenbe:rg:
a) Materialele atribuite fazei I sunt prea puţin pentru a rezolva exhaustiv problema originii culturii Wietenberg 26 . Cu toate acestea ea ne
24 Având în vedere stadiul cercetărilor priv-itoare la cultura Wietenberg este
absolut necesar să atribuim cronologic, dar şi cultural, monumentele ce ii pot aparţine doar pe baza asocierii diferitelor categorii de materiale şi, în primul rînd, pe
baza judecării unitare, asociative şi globale a facturii, formelor şi motivelor decorative. Absenţa unui element sau chiar a unui set de elemente dintr-un sit ori
altul, poate fi determinată şi de caracterul limitat al cercetărilor sau de maniera
cel mai adesea mult prea selectivă, de publicare a vestigiilor descoperite. Insă,
există cazuri când o.ici majoritatea absolută nu este suficientă pentru a da verdicte
cronologice, dacă în joc nu sunt elemente sigure de datare precum spirala (fazele
II-IV), meandrul (fazele III-IV), împunsături succesive late (fazele III-IV) ori
şănţuleţe late incizate (faza I).
25 Decorul spiralic lipseşte şi din unele aşezări, datate în faza a II-a, precum
Sfântu Gheorghe - „Bedehaza" (K. Horedt, op. cit., p. 113, cu bibliografia), nivelul
2 de la Derşida (N. Chidioşan, op. clt., p. 72-77) şi, se pare, Sebeş - „Podul Pricopului" (I. Andriţoiu, op. cit., p. 124, cu bibliografia), dar totuşi atmosfera gene1 ală tipologico-ornamentală a acestora rămâne diferită de cea de la Suatu, fiind
mai evoluată şi, deci, mai nouă.
.
,
·
26 N. Chidioşan, op. cit., p. 69-72; I. Andriţoiu, op. cit., p. 50. Câteva precizări privind acest orizont cronologic şi la M. Rotea, op. cit., p. 30-31.
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apare clar ca o ruptură în raport cu etapa istorică anterioară (bronzul
timpuriu III)27.
b) Nu există certitudinea că situl de la Derşida ar acoperi întreg
spectrul tipologic şi stilistic al fazei Wietenberg I. Mai mult decât atât,
unefo materiale din primul nivel de la Derşida par a ţine de un oriz1>nt cultural anterior evoluţiei cultarii Wietenberg2B.
c) Faza a II-a a culturii Wietenberg este bine fixată cronologic în
orizontul Reinecke Br. A2'29. Prin urmare, pentru Wietenberg I se poate
presupune o datare la sfârşit de Reinecke Br. A 1 sau în prima parte a
etapei Reinecke Br. A2/Hansel FD II.
d) ln condiţiile în care bronzal timpuriu intracarpatic este anterior
grosso modo orizontulni Reinecke Br. A30, trebnie să admitem că debutul
culturii Wietenberg marchează începutul unei noi etape a epocii bronzului, etapă dennmită bronzul mijlociu sau bronzul „clasic"31. Cronologic,
acest moment trebuie să aparţină, după cum am menţionat, sfârşitului
27 N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei. Studii, articole, note, Cluj-Napoca, 1976,
p. 93; P. Roman, SCIV A, 1, 1986, p. 41; H. Ciugudean, PZ, 66, 1991, p. 111; M. Rotea,
Thraco-Dacica, XIV, 1993, p. 84.
28 Spre exemplu, N. Chidioşan, op. cit., pl. 7 /2.
29 K. Horedt, op. cit .. p. 133-135; N. Chidioşan, op. cit., p. 76; I. Andriţoiu,
op. cit., p. 51; dar, mai ales, C. Kacs6, op. cit., p. 70-75.
30 P. Roman, op. cit., p. 32; H. Ciugudeanu, Apulum, XXVII-XXX, p. 117-119.
Folosim acest prilej pentru a insera o corectură absolut necesară. Din neatenţie, într-un studiu recent apărut (M. RotE.1a, Thraco-Dacica, XIV, 1993, p. 75) am
omis să menţio!'lăm în text (nu şi în rczumatUl în limba franceză ori în explicaţia
planşelor), faptul că atribuirea la epoca bronzului a materialelor de la Cicău,
Ercea şi Lopadea Nouă. se datorează colegului H. Ciugudeanu, PZ, 66, 1991, p. 112.
;Jl Nu ni se pare nici metodologic oportun să distribuim fazele culturii Wietenberg unor etape diferite ale epocii bronzului (conform, concepţiei anterioare
Wietenberg I-II ar aparţine bronzului timpuriu, Wietenberg III bronzului mijlociu, - nota bene ar dura aproximativ trei secole -, iar Wietenberg IV ar aparţine bronzului târziu
Br. D). Toate acestea atâta vreme cât este limpede că ne
aflăm în faţa unei culturi tipice pentru bronzul mijlociu, deci, perioadei Reinecke
Br. A - B 2/C. Că este aşa şi nu altfel o demonstrează toate piesele majore de
bronz, descoperite în aşezări Wietenberg (pentru datarea celor publicate, vezi
K. Horedt, op. cit., p. 128-134; N. Chidioşan, op. cit., p. 76; C. Kacs6, op. cit., p.
70; I. Andriţoiu, op cit., p. 51). dar şi toate sincronismele culturale certe ale culturii Wietenberg cu culturi precis fixate cronologic (pentru z.ceste sincronisme, N.
Chidioşan, op. cit., p. 85-97). Mult „trâmbiţată" dovadă certă n legăturii dintre
cultura Wietenberg şi Br. D. (T. Soroceunu, Al. Retegan, Dacia, N S„ 25, 1981, p.
207 şi următoarele; V. Vasiliev, ActaMN, XX, 1983, p. 36-37; idem, Sargetia, XX,
1986-87, p. 64; idem, Apulum, XXV, 1988, p. 83, 96-97; V. Vasiliev, I. Al. Aldea,
H. Ciugudean, Civilizaţia dacid1 timpurie în aria intracarpatică a României. Cont:·ibuţi1 arheologice: Aşezarea fortificată de la Teleac, Cluj-Napooa, 1991, p. llO),
S0. dovedeşte a fi cel puţin „tulbure", atâta vreme cât între desenul publicat al
vasului în care s-ar fi descoperit depozitul de la Perişor (T. Sorccoa;1u, Al. Retegan,
op. cit„ fig. 33) şi recipientul existent în vitrina expoziţiei de bază a Muzeului din
Bistriţa, nu există nici o legătură. Chiar presupunârd că desenul lui T. Soroceanu ar
fi cel valabil, tot nu sunt argumente pentru a atribui cert forma respectivă culturii Wietenberg, numai şi pentru faptul că există analogii perfecte pentru ea şi în
cadrul culturii Noua (A. C. Florescu, op. cit„ fig. 12/10, 22/8, 26/7).
Aceeaşi mnnieră de ignorare (pornită din necunoaşterea ansamblului documentaţiei arheologice) a unor date elementare şi in întocmirea şi datarea şirului,
mereu modificat, de situri Wietenberg IV. Asupra acestui fapt am atras atenţia
(l\IL Rotea, EphemNap, III, 1993, p. 32) şi vom reveni cu argumentaţia completă cu
proxima ocazie.
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etapei Reinecke Br. Ai, cel mai târziu început de Reinecke Br. A:JHănsel
FDII.
e) Dacă se va dovedi concret (prin complexe închise) că vestigiile de
la Suatu reprezintă o secvenţă scurtă şi omogenă din evoluţia culturii
Wietenberg şi că absenţa decorului spiralic este o realitate şi nu o consecinţă (puţin probabilă) a stadiului actual al cercetărilor, va trebui să
admitem că anumite elemente decorative (canelura, lobarea etc.) însoţesc
de timpuriu evoluţia culturii analizate. Putem astfel evita paradoxul explicării şi fazei a II-a ca rezultat al unei migraţii 3 2, asigurîndu-se, aşa cum
este logic, unitatea eul turii de-a lungul întregii sale evoluţii.
f) Nu şunt încă argumentate pentru a susţine că înhumaţia este o
caracteristică a fazei I33, atâta timp cât singurele morminte ce îi sunt
atribuite au fost descoperite în aşezarea de la Derşida, ele trebuind interpretat,e, mai degramă, ca sacrificii umane cu rol de fondare 34 .
Prin urmare, la nivelul actual al documentaţiei, epoca bronzului în
spaţiul central al Transilvaniei prezintă următorul
tablou culturalcronologic:
a). Bronzul timpuriu. Dezvoltarea succesivă a următoarelor manifestări culturale: Coţofeni 35, Copăceni36 şi orizontul cu „Bessenstrich und
Textilmuster"37 . Cronologic, această etapă este, în general, anterioară
etapei Reinecke Br. A38.
b). Bronzul mijlociu (Reinecke Br. A
-B:z/C). Evoluţia culturii
Wietenberg39.
c). Bronzul târziu (Reinecke Br. B 2/C şi D)40. Orizontul descoperirilor de tip Bădeni - Deva (sinteză Wietenberg - Otomani)41 şi cultura Noua 42 .
Desene: Rodica Gaciu
MIHAI ROTEA
32 Excelent sesizată ruptura tipologică şi stilistică dintre fazele I şi II ale culturii Wietenberg (aşa cum le cunoaştem, mai ales, prin descoperirile de la Derşida) de către M. Rusu, in referatul la teza de doctorat a regretatului cercetător
N. Chidioşan, susţinută la Cluj-Napoca în 1979; prin urmare, imposibilitatea de a
explica doar pe baza fondului local trecerea de la faza I la cea de a II-a.
:>i I. Andriţoiu, op. cit., p. 33.
:i4 Pentru această problemă, M. Rotea, Rit şi ritual funerar in cadrul culturii
Wietenberg, comunicare la Sesiunea de etnoarheologie, Cluj-Napoca, octombrie
1993.
JS P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976.
:J!i M. Rotea, Thraco-Dacica, 14, 1993, p. 75, 84.
-.:,7 Vezi supra, nota 27.
38 Structura cultural-cronologică a bronzului timpuriu pe teritoriul României
este datorată, în cea mai mare măsură, studiilor prof. P. Roman. Reţ.inem în acest
context doar P. Roman, SCIV A, 1, 1986, p. 29-55.
3s Bentru datarea timpurie a monumentelor culturii Wietenbl'rg, vezi ~i I.
Nestor, IstRom, I, 1960, p. 113; H. G. Hilttel, Germania, 56, 1978, p. 424-433; C.
Kacs6, op. cit., p. 70, 75, cu bibliografia.
4!.1 Pentru datarea bronzului târziu, începând cu etapa Reinecke Br.C, vezi
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LES DECOUVERTES DE SUATU - „FANEAŢA DE JOS" (1991-1993)
ET LES DEBUTS DE LA CIVILISATION WIETENBERG

Le travail present Ies resultats des premieres trois campagnes (1991-1993)
de fouilles systhematiques dans la station prehistorique de Suatu - „Fîneaţa de
Jos" (dep. de Cluj) (pl. I/1,2); ces campagnes completent un sondage archeologique de 1987.
La recherche archeologique ont demontre nous trouvons devont un etablissement ouvert, situe sur une terrasse du ruiseau Suatu et attribue, sur la base
de l'analyse profonde du materie! ceramique (pl. II-VII, IX-X), ă l'epoque du
bronze, plus precisement a une etape ancienne de l'evolution de la culture Wietenberg.
Vue la cantite reduite de materiei archeologique (836 fragments ceramiques),
par rapport a la surface fouille (plus de 300 m2) et l'absence des structunes amenagees <i l'interieur de !'habitat (fosses, demeures solides), l'auteur suppose que
l'habitation de cet endroit a ete une de passage ou saisonniere et Ies abris etaient
des huttes on des cabannes legers.
A la fin de l'etude, l'auteur insere quelques reflexions sur Ies etapes anciennes de la culture Wietenberg parmi Iesquelles:
1. Le commencement de la culture WJietenberg doit etre date soi.t â la fin de
!'etape Reinecke Br. A 1 soit, au plus tard, au debut de l'etape suivante - Reinecke Br. A2 /Hănsel FD II.
·
2. L~ commencement de Ia culture Wietenberg droiit etre. date soi a la fin
de l'etape Reinecke Br. A 1 soit, au plus tard, au debut de l'etape suivante - Reinecke Br. A2 /Hănsel F D II.
3. II y a aucune preuve concrete pour dater Ia culture Wietenberg dans le
bronz tardif; au contraire, toutes les pieces en l:Jronze decouvertes dans Ies etablissements qui appartiennent it cette culture temoignent pour son ilppartenance
au bronze moyen.
L'auteur propose aussi un tableau culturel - chronologique pour l'epoque
du bronze dans la region centrale de la Transylvanie. 11 attribue a l'etape du
bronze ancien trois horizons culturels distincts: Coţofeni3s, Copăceni36 et „Bessenstrich und Textilmuster" 37 , datables, grosso modo, anterieurement ă l'etape Reinecke Br. A 1:is. Le bronze moyen est occupe par la culture Wiietenberg et peut
etre date dans la periode Reinecke Br. Ai/12.-B2/C. 39. Le bronze tardif (Reinecke
Br. B 2/C-D)_, se manifeste par Ies decouvertes de type Bădeni III - Deva (une
synthese culturelle Wietenberg - Otomani)41 et la culture Noua.
şi

K. Horedt, StComSibiu, 13, 1967, p. 137; C. Kacs6, Symposia Thracologica, 8.
1990, p. 42. Privitor la sfârşitul acestei perioade există două opţiuni fundamentale.
Pe de o parte, extinderea bronzului până la limita superioară a I-Iallstatt-ului A2,
pe de altă parte, limitarea acestei perioade la intervalul Reinecke Br.C-D, palierul
următor (Hallstatt A 1-A 2) reprezentând o perioadă de tranziţie. Socotim că doar
o analiză pertinentă, complexă şi integratoare a datelor arheologice existente ar
putea tranşa definitiv opţiunile. Până atunci, cea de a doua variantă ni se pare de
preferat, căci lasă posibilitatea unor precizări ulterioare;
Toate detaliile privind această problematică. sunt cuprinse in excepţionalul
capitol dedicat cronologiei epocii fierului de cercetătorul M. Gumă, Civilizaţ:r1
primei epoci a fierului în sud-vestul Romăniei, Dibliotheca Thracologica, IV, Bucureşti, 1993, p. 110-139.
41 Laconice consideiraţii privind acest aspect cultural, la M. Rotea, EphemNap,
3, 1993, p. 32, not:l 41. Di,;cuţia pe larg, la M. Rotea, Penetratia cl!lturii Otomani
în Transilvani'.!. intre realitate şi himeră, Apulum, XXXI, llti93, sub tipar.
~~· Până nu vcm cunoaşte conţinutul şi statutul renl nl monumentelor Noua
din 'I'ransih"an:a (datare, evoluţie, dinamica arealului, ansamblul trăsăturilor c: :?fini tor ii etc.) va fi dificil să înţelegem corect problematica bronzului târziu ir.'.raca:·patic.
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Liste des illustrations
Pl. I. - Suatu - „Fâneaţa de Jos„. 1~2. Situation geographique. 2. Situatiion.
stratigraphique (1-couche vegetale; 2 - couche avec des vestiges archeologiques;
3 - couche sterile;. 4 - p:iierre;•5 - ceramique; 6 - os)
Pl. II. - Suatu - ,Fâneaţa de Jos". Ceramique Wietenberg anoienne.
Pl. III. - Suatu - ,,Fâneaţa de Jos". Oeramique Wietenberg ancienne.
Pl. IV. - Suatu - „Fâneaţa de Jos". Ceramique Wdetenberg ancienne.
Pl. V. - Suatu - „Fâneaţa de Jos". Ceramique Wietenberg ancienne.
Pl. VI. - Suatu - „Fâneaţa de Jos". Ceramique Wietenberg aţicienne.
Pl. VII. - Suatu - „Fâneaţa de Jos". Ceramique Wietenberg ancienne.
Pl. VIII. - Suatu ....:.. „Fâneaţa de Jos". Ceramique rornaine.
Pl. IX. - Suatu - „Fâneaţa de Jos". Cerarnique Wietenberg ancienne, recoltee
durant fa campagne de fouilles 1987 (apud Gh. Lazarovici).
Pl. X. - Suatu „Fâneaţa de Jas„. Ceramique Wietenberg ancienne, recoltee
durant la carnpagne de fouilles 1987 (apud Gh. I .azarovici).
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Suatu - „Fâneaţa de Jos". Ceramică Wietenberg rezultată prin
camparuu cim l!:llfi (apud Gh. Lazal"Ovici).

CONSIDERAŢII

DESPRE CULTURA NOUA !N TRANSILVANIA

Lucrarea sistematizează observaţiile din ultimul timp, făcute in
cursul săpăturilor arheologice de la Buza (jud. Cluj), Sântioana (jud.
Mureş) şi în cursul prelucrării materialului din necropola din Str. Ba:...
natului, Cluj-Napoca. Aceasta din urmă, a fost săpată în campaniile din
1935-1936, miaitetialele primlindu-le prin bllllăvoinţJa dl. prof. Şt. Ferenczi1.
Considerăm că este necesar să prezentăm sumar descoperirile menţionate, cu atât mai mult, cu cât aceste săpături sunt, parţial, !inedite2
(pl. I-III).
Astfel, la Buza, sub un nivel dacic, căruia îi aparţine şi o locuinţă
de suprafaţă, a fost dezvelită, parţial, o altă locuinţă din cultura Noua.
O primă constatare, care se impune, este cea că, spre deosebire de alte
aşezări aparţinând acestei cultl!l.ri, cunoscute sub numele de „cenuşa
re" (.„zolniki"), aceasta este o locuinţă de suprafaţă3. bocuinţa săpată
era uşor adâncită în solul antic, cu aproximativ 20-30 cm, avea podeaua din pământ bătătorit, iar pereţii erau din chirpici.
In interiorul locuinţei au fost descoperite trei vase mari, pariţi:il
restaurate şi fragmente ceramice din alte categorii de vase. Este de
remarcat faptul că în locuinţă n-a fost identificată nitei o urmă de vatră.
- In imediata vecinătate a săpăturii menţionate, într-o altă secţiune
(S2), a fost depistată o groapă (rituală?), în care am găsit fragmente r.eramice, o cănliţă şi oase de animale, între care şi un omoplat crestat.
Menţionez, în context, că omoplaţii crestaţi sunt un element tipic pentru cultura Noua, întâlnit pe întreaga ei arie de răspândire4 .
In cursul anului 1994, au fost săpate, parţial, doUă locuinţe supra·puse, ambele aparţinând aceleaşi culturi Noua.
Atât locuinţa inferiOi<l.Tă, cât şi cea superioară, notate cu L 4 şi L3,
aveau câte o vatră de foc, mărginită de bolovani. Pe fiecare vatră a fost
descoperită o cantiJtate însemnată de ceramică (vezi pl. IV-VI). Importanţa descoperirii considerăm că este deosebită, deoarece în Transilvania astfel de descoperiri sunt extrem de rare5 .
Ceramica, din descoperirile descrise, se poate încadra în mai multe
categorii: fină, semifină, şi grosieră, iar după culoare, în negru-cenuşie
1 Săpătw·i Al. Ferenczi,
Mulţumim şi pe această cale

I. Kovacs, 1935; K. Horedt, Materiale, I, p. 806-810.
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A. C. Florescu, ArhMold, II-III, 1964, p. 143-216.
A. C. Florescu, Culturd şi civilizaţie la Dunărea de Jos, IX, Călăraşi, 1991,
287, fig. 115.
5 V. Vasiliev, I. Andriţoiu, Apulum, XXVII-XXX, 1989-1993, p. 122.
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Tipurile de vase descot--erite se împart, de asemenea,
brun-roşcată), vase borcan (majoritatea cu deeor striat şi bl!'ltoni rotunzi sub buză) (pl. VII), căni şi ceşti (majoritatea de culoare neagră-cenuşie). Este, de remarcat, că această din urmă
categorie este, îndeobşte ornamentată (pl. VIII). Ornamentele descoperite în această aşezare merită o atenţie deo5ebită, având în vedere că
formele de vase sont caracteristiice culturii Noua, iar unele decoruri, nu.
Astfel, dacă vasele Noua din Moldova au ca decor brâul sob buză, împunsătuTiile executate dinspre interior, caneluri drepte sau oblice, ~le de
la Buza, chiar dacă au aceleaşi forme şi dimensiunii, se deosebesc prin
decor. Acestea sunt legate, prin modalitatea de execuţie şi elementele
de decor, de culturile „clasice" ale epocii bronzului din Transilvanii.a:
Wietenberg şi Otomani. Nu pot fi excluse nici infloe~le venite dinspre Nord, respectiv, dinspre cultura Suciu constând din: împunsături
late, proeminenţe canelate şi ceramică striată (pl. IX-XII).
Este de remarcat faptul, că în locuinţa inferioară, L 4, nu s-au descoperit vase cu buza largă, evazată, dominante fiind buzele drepte. în
L 3 , însă, există o serie întreagă: de astfel de fragmente ceramice, pe
lângă vase „clasice" NouaG (pl. :XIII-XIV).
Referitor la descoperirile de la Sântioana7 , se poate afirma că ele
aparţin
aceluiaşi orizont cultural, ca şi desooperirile de la Buza,
cu
menţimnea că aici repertoriul formelor este ceva mai sărac. Este adevărat că în cursul săpăturilor de la Sântioana n-a fost descoperită nici
o locuinţă, ci numai un strat de cultură şi o groapă cu resturi anima..,
liere, dar atribuirea culturală a materialului este certă (pl. XV-XVI)
Intre fragmentele ceramice descoperite, se remarcă câteva, care, ca
şi la Buza, seamănă izbitor la decoruri cu cele Wietenberg târziu,
dar
pasta şi forma vaselor ne obligă să le încadrăm cultural şi cronologic
mai târziu. Pasta şi culoarea ceramicii de la Sântioana se încadrează în
categoriile obişnuite pentru astfel de descoperiri, micile diferenţe fiind
cauzate de componenţa lutului local.
Sunt de remarcat câteva fragmente de vase cu buza evazată sau ca
buza evazată lată, cu decor în zig-zag (fals meandru). In groapa menţionată anterior au fost găsite numeroase fragmente de oase, majoritatea pi:-ovenind de la vite mari şi cai. Multe dintre oase au urme de prelucrare, printre care şi un omoplat de vită. Prezenţa acestuia ne întă
reşte supoziţia, conform căreia, descoperirile de aici se încadrează din
punctul de vedere cultural în aria Noua, respectiv, la trecerea dintre
Br.D şi Ha.A.
Necnopola din str. Banatului (azi Maxim Gorki) a fost atribuită;
iniţial, epocii bronzului, fără alte specificări. T. Soroceanu, prin anii
1970___J1975, începe prelucrarea materialului, dar acesta nu a fost publicat şi nici măcar inventariat. O parte din piesele de inventar (piesele
de bronz şi aur) au intrat în circuituJ ştiinţific, :fiiind menţionate de
M. Rusu, M. Petrescu-Dîmboviţa, A. C. Florescu, T. Soroceanu şi subsemnatul (vezi, nota 1).
In cursul anului 1993 a fost prelucrat integral materialul din această necropol<l, cea mai mare cunoscută în Transilvania, respectiv, 43 de
şi brun-roşcată.
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Cercetări M. Rusu, T. Soroceanu, ActaMN, X, 1973, p. 498-500.
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morminte. Trebuie făcută precizarea ciJ, .tot în cursul anului trecat, o
imprejurare fericită a făcut ca o par.te din documentaţia de şantier să
fie regăsită (fotografii şi un raport preliminar), făcând posibilă valorificarea materialelor.
Trebuie amintit c;I în cimitirul menţiornJ.t au fost sii.pate 43 de morminte, toate de înhumaţie. Morţii erau aşezaţi pc· o parte, fiind uşor
chirciţi. Unele morminte, cum ar fi M 4 , Mi;, M 10, M,z, lv1 41 , aveau un inventar deosebit de bogat. Acestea era~1 akc"rtuite din ceranică şi din
pcdoabe. In cadrul ultimei categorii de piese se remarcă acele de bronz
cu patru protuberanţe, brăţări, pandantive, ace de• ·os şi trei cercei „tip
b'trcuţă" din aur. Se ·impune o observaţie iegat{1 de inventarul necropok·j: lipsesc cu desăvârşire piesele cu caracter militar, în timp .ce în depozitele aceleiaşi r:;erioade ele sunt un element frecvent întâlnit.
Ceramica merită o aten'~ie deosebită. Ea se împarte în două grupe:
una, aparţinfo1d unui orizont Wietenbcrg faza III, iar cealaltii, necropo!ci propriu-zise. P;:înă la găsirea fotografiilor nu s-a putut sesiza dif1:,-cnţa stratigrafică djnt:re cele douJ rntc::;orii. Acum s~ poate observa cu
daritate c{i mo:-mintele au str;1bcJ.tut si «atul de cultură, ele pornind de
:a un nivel superior.
Cer-ami~3. descoperită în mormli.n~c ~;:: deosebeşte, într-o· oarecarie
111ăsură, de inventarul din aşezări. Astfel, aici predomină cănile
mai
mici şi mijlocii, cu una sau două torţi, de culoare neagră ori neagră-ce
,, uşie. Aceste căni au torţile fie cu buton, fie cu creastă şi se găsesc r<\siJândite pe întreaga arie culturală Noua. Faptul că ele se găsesc cu preJilecţie în morminte, ne face să credem că erau nu atât vase uzuale, cât
vase special executate pentru înmormJntări.
O altă categorie ceramică este cea semifină, de culoare brun-ro:;oată, având în q::>mponenţă vase de mărime mijlocie. Acestea sunt, în
general, ornamentate cu triunghiuri haşurate, brâuri ·alveolate, plasate
sub buză. Elementele de decor de pe aceste vase, ca şi cele .de pe specia
neagră nu se regăsesc în alte zone ale culturii Noua, cu excepţia sudului Moldovei, în fosta arie a culturii Monteoru, unde S. Morinitz a
;dentitificat grupul cultural Sihleanu (numit în unele lucrări Prebabadag).
"· 1ntre materialele ceramice din această necropolă se remarcă unele,
care prin calita te (pastă foarte fină, de culoare brună), factară şi decor
(proeminenţe canelate), aduc cu cele din mediul Otomani.
· Dintre materialele speciale, mai amintim câteva mărgele de sticlă
albastră, de origine miceniană, şi un melc marin, originar din Marea
Caspică. Prezenţa acestor piese în inventarul funerar ne duce cu gândul
Ja originea acestei populaţii, cât şi la contactele culturale pe care le-a
avut.
Considerăm necesar să menţionăm, în câteva cuvinte, mediul geowafic în care evoluează cultura Noua.
După toate aparenţele (unii specialişti neagă acese fapt) populaţia
culturii Noua este o populaţie estică, înrudită cu cele din N. Caucazului
şi stepele nord pontice. Aria de formare a ei a fost mult discutată. 8 , dart
cea mai pliauzibilă zonă, după părerea noastră, este situată în estul arcu.:.
1
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lui carpatic, 1n zona de contact a cel puţin patru culturi: Kowaravo-Costişa, Monteoru, Strubnaia şi Sabatinovka.
1n această arie, cuprinsă aproximativ între Nistru şi Siret, cultura
Noua ne apare ca o cultură tipică, de stepă, cu aşezări foarte numeroase,
de tip „cenuşar,", cu un inventar sărăcăcios, iar piesele de bronz sunt,
îndeobşte, importuri sau imitaţii a celor din Transilvania. Excepţie sunt
acele cu protuberanţe, originare din Caucazul de nord şi a unor seceri
cu spin 9 . Fără să intrăm în amănunte, se poate remarca faptul că purtătorii culturii Noua preferau cc'i.ile naturale oferite de marile râuri, dar
şi zona de podiş şi câmpie din Moldova şi Transilvania. Locul de amplasare al aşezărilor este aproape acelaşi: terase joase, uşor înclinato,
întotdeauna nefortificate. Această ultimă constatare este deosebit de importantă, cu atât mai mult, cu cât populaţiile Otomani şi Wietenberg
snnt cunoscute ca populaţij războinice. Din acest context se pot trage
două concluzii: fie purtătorii acestei culturi reprezentau o forţă redutabilă şi nu aveau nevoie de fortificaţii (ca alte populaţii estice), fie pă
tnmderea lor s-a făcut treptat, în mod paşnic, fără şocuri. Indiferent
care din cele două variante este cea reală, cert este că în urma pătrun
derii culturii Noua modul de viaţă al populaţiei din Transilvania se
schimbă. Dopă toat.e aparenţele, cele peste 180 de puncte cu descoperiri,
dovedesc o mare mobilitate a populaţiei. In acest context identificarea
locuinţelor supraumse (L3-L4) la Buza este o excepţie.
Discutând despre aria de răspândire a culturii Noua în Transilvania, trebuie făcută observaţi:a că există o singură zonă cu urme Noua,
care face excepţ:ie de 1~ mediul natural obişnuit. Este vorba despre descoperirile de la LHu, Liteni, Căpuş, Săvădisla, Floreşti, Cacova Ierii 10 •
în zona submontană a munţilor Gilău. Se pune problema dacă nu cumva cauza acestei pătrunderi se datorează existenţei în zonă a zăcăminte
lor feroase, la suprafaţăl1.
Din punct de vedere istoric cultura Noua se încadrează la sfârşitul
epocii bronzului şi la începutul primei vârste a fierului, ce ar corespunde Br.D - Ha.Ai. după Reinecke. Nu dorim, în lucrarea de faţă, să trasăm graniţe cronologice prea strânse, având în vedere că procesele etnQ-:ulturde şi istorice de la sf<îrşitul epocii bronzului şi începutul Hallstattului sunt încc'i relativ neclare. Cu toate acestea, pornind de la înserierea depozitelor de bronzuri, putem afirma că majoritatea descoperirilor d2 tip Noua se 1ncadre.ază în seriile Uriu-Domăneşti (Br.D), dar şi
Cincu-Su:;:.eni (Ha.A 1)1 2 . Din păcate, în foarte puţine din descoperi vasele
de lut, în care au fost depuse depozitele, s-au păstrat. O excepţie este
cel de la Vâlcele II, publicat de T. Soroceanu 13 , unde vasul, chiar fragn E. Zaharia, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 164-177; M. Florescu, A. C. Florescu,
4rhMold, XIII, 1990, p. 49-76, cu bibliografia mai veche; A. C. Florescu, Dacta.
N.S., XI, !967; E. Sava, Thraco-Dacica, XII, 1-2, Bucureşti, 1991, p. 15-37.
10 F. Hancăr. Die Nadelfarmen cles Kaukasusgebites, E1trasia Septentrionali-•
Antiqua. VII. Helsinki, 1932, p. 113-114; A I. Terenojkin, Arheologia, XVI, 1964,
p. 202 sqq. A. C. Florescu, ArhMold, XIII, 1990, p. 61 ~i fig. 16.
11 V. Vm;iliev, I. Andriţ.Qiu, op. cit., p. 123; G. Lazarovici şi colab., ActaMN,

31„ I, 1994, sub tipar.
12 M. Petrescu-Dîmbov'.iţa, Depozitele de
p. 20-37.
r• T. Soroceanu, PZ, 3, 19111, p. 31-32.
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mentar, fiind, poate fi încadrat în Ha.A 1. El are analogii la Petruşeni•4,
Buza şi Band 15, în medii Noua. Aşa cum arătam, mai sus, cultura Noua
din Transilvania, comportă deosebiri faţă de celelalte zone ale ane1
culturale amintite. Considerăm că în momentul pătrunderii purtători
Jor culturii Noua în interiorul arcului carpatk, aceştia erau într-o fază
avansată a evoluţiei lor. Ei sau suprapus nu peste cultura Wietenbcrg,
cum îndeobşte s-a crezut1 6 , ci peste o sinteză Otomani-WietentcrgSuciu, poate, şi cu elemente venite din sHd-vest• 7 .
Astfel, aşa cum arăta M. Rotea, în aria de vest a Podişului Tc·ansilvan şi a Câmpiei Transilvaniei, pe cursul inferior al Mureşului există o
astfel de sinteză, fără elemente Noua. Acelaşi gen de descoperiri au fost
!ăcute în Câmpia Transilvaniei la Suatu•R, Pălatca•9, Cluj-Beca.ş20, ClujMănăştur21.

Pornind de la aceste observaţii, considerăm că purtărtorii culturii
Noua sunt rapid asimilaţi de autohtoni, superiori din punct de vedere
al culturii materiale, dar acestora din urmă le sunt impregnate caracteristici noi: nomadism mai accentuat, modificarea tipurilor de aşezări şi,
'1.U în ultimul rând, un nou rit de înmormântare şi anume, inhumaţia.
În urma acestei sinteze, în arealul cuprins între bazinul Someşului
Mare spre nord, a Oltului spre sud şi a Mureşului spre sud-vest, se dezvoltă un orizont cultural nou, legat organic de culturile clasice ale epocii bronzului, dar şi de noul fenomen, cel de hallstattizare. Acest orizont,
denurniit provizoriu Buza-Teiuş după descoperirile recente, cât şi ale lui
K. Horedt de la Teiuş 22 , este posterior sintezei Wietenberg-Otomani
(orizont Deva-Bădeni), dar anterior culturii Gava.
Având în vedere unitatea în diversitate a culturii Nou:i, pcrson3J
optez pentru un nou termen, cel de complex cultural Noua. Acci>tui
complex îi aparţin culturile Coslogeni, Noua I şi II din Mordova, BuzaJernut pentru Transilvania şi aspectul tc-îrziu al culturi Tei pentru
estul Munteniei.
MIHAI BĂDĂU-WITTENBERGEn
E. Sava, Culture et Civilisation au Bas Danube, X, Călăraşi, 1993, p. 125fig. 7 /2.
1'' I. Kovacs, DolgCluj, IV, 1913, p. 265-273; Erdllep.
16 V. VasilieY, I. Andriţoiu, op. cit., p. 127. Autorii consideră că: „Materialul
ceramic de fip Noua descoperit în interiorul arcului carpatic nu se deosebe.~te, în
~senţă, de ceramica întâlnită în ansamblul culturii ... ; vezi, şi S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracHor timpurii, 19i8, p. 121-132 (pPntru Coslogcni l.
Datorită modului selectiv în care a fost publicată ceramica Noua
până acum,
aceasta într-adevăr este similară cu cea din aria extracarpatică. Dar materialele
dm cor.tpiexe închise, gropi, locuinţe etc. nu pot Ii separate. Astfel G. Marinescu
publică materialul neseparat din jud. Bistriţa, schimbând imaginea despre „unita~a" acestei culturi (vezi, Revista Ristrit<'i, VII, B!str'iţa, p. ~~27). /\cepaşi situaţiei se vede şi la Buza (vezi, plan~ele cu locuinţele L:,-L,).
1" M. Rotea, 1'.:phemNap, III, 1993, p. 32.
ia M. Rotea, ActaMN, XXXI, I, 1994, sub tipar.
19 M. Rotea. J~phemNap, III, 1993, p. 29.
2 F. GogâJtan, S. Cociş, A. Paki, EphemNap, II, 1992, p. i--34. Autornl înc<:<drării cronologice a ceramicii de la Becaş, Ferma 5, greşeşte, considerând-o ceramică Wietenberg IV, deşi nu sunt elemente de acest tip; de altfel, întregul mat-Pria! necesîbi o analiză serioasă.
21 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu privire specială
la Transilvania,
Bucureşti, 1969, p. 65-66; H. Daicoviciu, N. Vlassa, ActaMN, XI, 1974, p. 5-18.
22 K. Horedt. Materiale, I, 1953, p. 800; idem, Dacia, IV, N.S., 1960, p. 136;
idem, Dacia, I, N.S., 1957, p. 298 (Cimitirul Noua doe la Moreşti).
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CONSIDERATIONS CONCERNING NOUA CULTURE
IN TRANSYLV ANIA
(Abstract)
Takmg into con~ideration that latelv the discoveries type Noua have increased in Transylvania, or the old ones"' have been processed, the outlook upon
this culture has changed. The discoveT'ies from Buza (Cluj district), Sântioana
(Mureş district), Cluj strada Banatului, Floreşti (Cluj district), Iernut (Mureş district) prove that Noua elements didn-t overlap with Wietenberg culture, as one have .thought -, but witra a W.ietenberg - Otomani synthesis. This is
proved by the fact that there are dliscoveries belongfog to this synthesis. without
Noua eler:nents, but în some s~tlements. - over 180 - (for instance the overlopped dwelling places frorn Buza), these coexist with Noua type elernents. At
the same time, the settlements have a unitary character on the whole Noua area,
both .at West and East and South of Carpathians.
To draw a conclusion, I suggested the use of the term „Noua cultural complex", in which are included: Noua I and II in Moldavia, Coslogeni in SomhEast of Muntenia, the late horizon of Tei culture and the horizon Buza - J2:·:1ut
for Trarisylvania.

LE DEBUT DE L'ÂGE DU FER DANS LE SUD-EST DE LA
TRANSYLV ANIE

L'âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie, qui comprend le
territoire des departements de Covasna et de Harghita a ete connu longtemps par quelques vases de type „Villanova" trouves fortuit, comme a
Reci (pl. 415) 1 , parce que dans cette region on n'a pas execute de fouilles.
Le Musee de Sfântu Gheorghe, pour liquider cette lacune, a efe.ctue
de recherches dans Ies stations a Reci, Cernat (dep. de Covasna), a Porumbenii Mari, Sângeorgiu de Pădure (dep. de Harghita). Au cours de
toutes ces recherches on a mis en lumiere de stations, qui appartiennent
a l'âge du fer. Les resultats obtenus en partie ont ete publies2 •
La transition de la periode de la fin de l'Âge du bronze vers le debut de l'Age du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie est representee
par les cultures Wietenberg et Noua. Au dehors de ces cultures il faut
tenir compte encore de culture des sepultures tumulaires attestee aussi
dans cette region3:
Les stations de la culture Noua ont ete fouillees dans c2tte region
a Ghidfalău4, Turia5 (dep. de Covasna) et a Nicoleni6 (dep. de Harghita). On a fait les fouilles a Nicoleni sur un terrain plat, sur I& rive d'un
ruissec.u et l'etablissement a eu une seule couche. On y a decouvert une
hutte creusec dans la terre, dont la ceramique trouvee a appartenu aux
cultures Wietenberg et Noua. Ce fait preuve, que ces deux cultures ont
contribue au formation de l'asped de l'etape tardive de l'âge du bronze
dans cette region.
L'etablissement de Ghidfalău a eu trois niveaux, qui representem
differentes phases d'evolution. La couche superieure, la plus recente, n'a
l!:rdRep, p. 237.
Szekely, Beitrage zur Kenntnis der Fruhhalistattzeit und zum Gebrauch
des Msens in Rumanien, Dacia, N.S., X, 1966, p. 209-219; idem, Aşezări din prima
vlirstă a fierului în sud-estul Transilvaniei, Sfântu Gheorghe, 1966, p. 1-41, pl.
I-III; idem, Săpăturile exeCtLtate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe, Materiale, VII, p. 182-183; idem, Nouvelles donnees sur la chronologie de i'A9c rfo
fer (Epoque du Hallstatt) en Transylvanie (R. S. de Roumanie), Actes du VIJim~
Congres lnternational des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, I, Praga,
1970, p. 735-738.
3 IstRom, I, 1960, p. 149.
4 Z. Szekely, Contribuţii privind epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei,
.A.luta. VIII-IX, 1976-1977, p. 26-28.
5 Sur le bord gauche du ruisseau Turia, au lieu dit „Telek", a ete decou''erte une hutte creusee dans la terre de forme rectangulaire avec foyer en pierres. A 1 inferieur de Ja hutte on a trouve des vases avec anses surelevees de ln
culturc Noua.
6 Z. Szekely, Contribuţii la dezvoltarea culturii No1ia în sud-estul Transilvaniei, StComSibiu, ·'.r.!, 1965, p. 21-34; idem, Consideraţii privind dezvoltarea culturii Wietenberg în sud-estul Transilvaniei, Aluta, XVII-:x;VIII, 1988, p. 156-161.
1
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pas eu l'aspect d'une phase de transition de l'epoque de bronze tardive
vers l'âge du fer. Pour le moment on peut constater une seule chose, que
la ceramique de la culture Noua, culture consideree -comme l'etape de
transition vers l'âge du fer a quelques formes de vases et elements d'ornamentation, qui sont caracteristiques de la culture de l'âge du fer,
comme le vase en forme de sac avec boutons, decor cannele. Indubitab1ement, la culture des sepultures tumulaires de meme a eu l'influence
sur le developpement de l'âge du fer dans cette regi.an (tombe decouverte ă Sânzieni)7. Mais toutes ces decouvertes n'ont pas precise l'etape
de transition de la fin de l'âge du bronze au debut de l'âge du fer.
Les recherches faites dans Ies vallees des fleuves Olt et Târnava
Mare ont fait possible de connaître l'aspect de la culture de l'âge du
fer dans ce coin de la Transylvanie et de faire une chronologie relative.
L'etablissement de Reci, niveau, I, a ete considere comme l'aspect de la
plus ancienne periode du Hallstatt dans cette region (Hallstatt A 2,
x1eme siecle), Ies ootres apartiennent ă la deuxieme periode (Hallstatt
B) 3 • Le hiatus entre la fin de l'âge du bronze et le debut de l'âge du fer
pour le moment n'a pas ete resolu. Cette lacune on peut remplir par les
nouvelles decouvertes faites ă Sfântu Gheorghe et a Ghidfalău dans la
vallee du fleuve Olt.
A l'extremite Sud-Ouest de la cite Sfântu Gheorghe, dans un jardin
de plantes au cours de travaux de plantation, on y. a trouve fragments
de vases hallstattiens. Le lieu de la decouverte est situe a cote droit de
la route vers Ilieni, sur la terrasse d'un petit cours d'e:iu. Parmi les
fragments de vases trouves sur la s11:rface a ete un fragment d'un grand
vase bien lustre, cuit au noir ayant une proeminence hypertrofiee, a la
partie inferieure vide, entouree de cannelures (fig. 111). Ce fragment
derive d'un vase bien connu parmi Ies vases de la culture Gava, qui
appartient â la periode du debut de l'âge du fer (Hallstatt A 1 ). Les autres fragments sont de vases decores avec ornement mis en relief (fig.
' 1/2), cannelures (fig. 1/3) et de bandes de lignes incisees en vague (fig.
114-5).
L'etablissement de Ghidfalău est situe sur la rive gauclle du fleuve
OH, sur la pente d'une colline. On y a trouve deux vases, ces sont les
suivants: 1. Un grand vase â surface lustree et cuite au noir, la partie
inferieure tronconique, epaule arguee est decoree avec proeminences, sur
le col se trouvent cannelures horizontales (pl. 411);
2. Grand vase lustre et cuit au noir, col cylindrique, sur l'epaule se
trouvent grandes proeminences hypertrophiees, â l'interieure vide, entre
proeminences sont disposees cannelures verticales. La partie inferieure
du vase manque (pl. 414).
7 Z. Szekely, Cultura
mormintelor tu mulare în sud-estul
Transilvi:rn 'ei.
SCIVA, 28, 1, 1977, p. 125-127.
8 E. Zaharia, S. Morintz, Cercetarea
Hallstattului timpuriu î.n România,
SCIV. 16, 3, 1965, p. 454-455, 458; E. Zaharia, Remarques sur le Hallstatt ancien
de Trans'Jflvanie. Fouilles et trouvailles de Mediaş, Dacia, N.S., IX, 1965, p. 100104; Z. Szekely, Aşezări din prima vdrstă a fierului în suri-estul Transilvaniei,
Sfântu Gheorghe, 1966, p. 15-16.
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Un autre lieu dans la vallee du fleuve Olt ou on a trouve ceramique
de la culture Gâva est ă Tuşnad9 (dep. de Harghita). D'ici proviennent
rieux vases qui se trouvent dans le Musee de Miercurea Ciuc, ces sont
Ies suivants:
1. Vase cuit au noir avec un haut col cylindrique, sur l'epaule decore de bandes de cannelnres en guirlandes, accompagnees de proeminences. La partie inferieure du vase manque (pl. 412);
2. Vase cuit au noir ayant corps arque, col court cylindriqae, dec'Ore de cannelures horizontales et de deux anses, sur l'epaule se trouvent bandes de cannelures en guirlandes (pl. 413). Cette forme de vase
est connue Ia cultl!lre Piliny, a Zagyvap<llfalva et ă Csonged (Hongde), ce dernier appartient a l'âge du fer anciento.
En ce qui concerne la penetration de la cultnre Gava en sud-est de
la Transylvanie, ce fait est prouve par la decouverte de vases ă Târgu
Mure~u. Un vase a la forme de combination des cultures de sepultures
tumulaires et Gava 12.
Les specialistes sont d'accord, que la culture Gava c'est developpee
dans la vallee superieure du flenve Tisa sur le terrain de l'expansion
des cultures Piliny, Berkesz-Demecser, Otomani III et, probablement,
Suciu de Sus1 3 . Sur le territoire de la Transylvanie ont contribue au developpement de l'âge du fer encore autres cultures, comme Ies cultures
de sepultures tumulaires, du camp des urnes funeroires, Wietenberg,
Monteoru et Nouat4. La decouverte de la culture Gava dans le Sud-Est
de la Transylvanie a apporte nouvelles contributions a la connaissance,
au point de vne evolutif, de l'âge du fer, implicite de la phase representee de Reci I dans le Sud-Est de la Transylvanie.
La tehnique et Ies motifs de la poterie de l'etablissement de Reci,
phase I, la pâte bien cuite au noir, la surface â l'exterieure lustree, a
l'interieur brun-rousse est caracteristique pour la culture Cava. De point
de vue de la forme des vase et des motifs il faut tenir compte de plusieures cultures de l'epoque du bronze, qui ont contribue â la formation
de !'aspect hallstattien dans cette region. Les grands vases a haut col
cylindrique, dont la partie superieure du corps ressemble â une coupole
et 1'a partie inferieure est tronconique, sous la coupole se trouvant une
zone semblable a un anneau fortement en relief et decore de canneluK. Horedt, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în TranStComStbiu, 1967, p. 150.
10 T. iK!emenczei, Die Zagyvapâlfalva Gru.ppe der Pllinyer Kultur, Acta
J11chaeologica, 19, Budapesta, 1967, fig. 15/19; Fr. ToTmpa, 25. Jahre Urgeschichtslorschu.ng in Ungarn, 1912-1936, Bericht der Ramisch-Germanischen Kommission,
1934-1935, pl. 48 /2.
11 St. Kovllcs, A marosvasârhely oskort telep, skyta es nepvândorlciskori temetll, DolgCluj, 1915, p. 254-256, fig. 22.
12 St. Foltiny, Neue Angaben zur Kenntnis der Urnenfelderzeitlichen keramik im sildlichen Teile der Karpatenbeckens, Apulum, XVII, p. 64, fig. 7-8.
13 A. Lfiszl6, Consideraţii asupra ceramicii de tip Gava din Hallstattul timpuriu, SC1"V, 24, 4, 1973, p. 598; idem, Poziţia culturii Gciva, Aluta, V/II-IX,
,\976-77, p. 39.
14 Z. Szekely, Nouvelles donnees sur la chronologie de l Age du fer (Epoque
du Hallstatt) en Transylvanie (R. S. de Roumanie). Actes du Vflcn1e Congres
foternationai des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, I, Praga, 1970, p.
9
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ces (pl. 4/6), sont connus dans Ies cultures de l'epoque du bronze, Monteoru, Wietenberg et du camp des urnes funeraires 15. Mais cette forme
n'est pas connue dans Ies cultures Piliny tardive, Egyek et Gava1 6 , on
la trouve seulement a Baj (Hongrie, dep. de Szabolcs). C'est un vase
tronconique avec un anneau en relief de.care de cannelures, la partie
superieure en forme cylindrique. Ce vase, encadre a l'âge du fer, montre
i'analogie avec ce type de vase trouve a Reci, phase rn. Les vases en
forme de sac sont connus dans la culture de Noua (pl. 4/7) 18 .
Au point de vue typologique Ies autres vases deoouverts a Red,
ecuelles, vases a pied, tasses, gobelets, vases spheriques ont origine dans
la ceramique de l'âge du bronze de la Roumanie. L'amphore de Reci est
de type de vase venu de l'ouest et an meme temps on le trouve dans
Ia ceramique de la culture praeskythique19.
Le decor des grands vases bitronconiques sont bandes de cannelures
disposees en guirlandes ou situees autour d'une proeminence. Ce decor
est de tradition des cultures Piliny, Egyek, Berkesz-Demecser et Otomani III 20 . Autres decors sont boutons plats ou coniques, bandes de lignes incisees en vague. Le decor execute a la corde et ligne de „S" dans
la phase de Porumbenii Mari (Hallstatt B) est de tradition de la culture
du camp des urnes funeraires21.
En conclusion on peut constater, que la plus ancienne phase de
l'âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie est la culture Gava, pe~
netrant de l'ouest dans la vallee du fleuve Mureş et du fleuve Olt. La
phase deuxieme est Ie niveau I de Reci, qui en dehors de fond de l'âge
du bronze a eu liens ave.c l'Ouest. La phase Reci I represente une. expansion par les Carpathes, ce fait est prouve par la ceramique trouvee
a Magala a Prut appartenant a la culture Holihrady 22.
.
Tous ces faits jetent de la lumiere que au dehors des cultures locales de l'epoque du bronze il faut tenir compte de l'influence de la culture Gava, qui est attestee dans cette region a la commencement de
l'âge du fer. En optique des nouvelles decouvertes il faut reconsidc:rer
Ies depots d'objets en bronze trouvee dans le Sud-Est de Ia Transylvanie.
ZSOLT SZEKELY
1:, E. Zaharia, Remarques sur le Hallstatt ancien de Transylvanie. F'ouilles
et trouvaillcs de Mediaş, Dacia, N.S., IX, 1965, p. 100.
16 A. Laszlo, Consideraţii asupra. ceramicii de tip Gc"wa din Hallstattul tim
7
p11riu, SCJV, 24, 4, 1973, fig. 9/6, 11/3.
.
1 7 Fr. Tompa, 25. Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn, 1912-1936, Be.
richt der Rtimisch-Germanischen Kommission, 1934-193G, pl. 48/6.
13 Z. Szekely, Contribuţii la dezvoltarea culturii Noua în sud-estul Transilvaniei, StComSibiu, 12, 1965, pl. I. 1-2.
19 E. Patek, Pr'iiskythische Griiberfelder in Ostungarn, Symposium zu Problemen der jilngeren Hallstattzeit in Mitteleuropa, 1970, Smolnice, Bratislava, 1974,
pl. II. 10.
:!O A. Laszlo, Consideraţii asupra ceramicii de tip Gciva din Hallstattul timpuriu, SCIV, 24, 4, 1973, p. 604.
21
Vl. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cârna;

Bucureşti,
22
G.

1961, pl. LXVI, 109.
I. Smirnova, Uber die Entstehung der Denkmaler dcr der Holihrady-

G1uppe im Vorkapetengebiet, VJIJeme Congres International des Sciences Prehistortques et Protohistoriques. Belgrad 1971, Moscova, 1971, p. 6.
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UN AKINAKES DE LA

CINCŞOR

(JUD.

BRAŞOV)*

In patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei a intrat
un akinakes (nr. inv. P. 133600), descoperit întâmplător în timpul campaniei arheologice din anul 1991, efectuată la castrul roman de la Cincşor (corn. Voila), de către un colectiv format din specialişti de la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi Muzeul. de istorie din
Brasov 1 .
· Akinakes-ul a fost găsit în tiffi!Pul campaniei arheologice, de către
un localnic, pe o păşune în pantă, situată la aproximativ 300-400 m
vest, de punctul topografic „Cetate", unde este localizat castrul roman
şi 3 km est faţă de sat (fig. 1). Gradul accentuat de rugină ne îndreptă
ţeşte să afirmăm că piesa a stat vreme îndelungată la suprafaţa solului, fiind, probabil, scoasă de arăturile efectuate cu mai mult timp în
urmă.

Pentru aceeaşi zonă a Cincşorului, M. Roska menţionează ca provenind din descoperiri incidentale, două săgeţi din bronz, cu două şi respectiv trei aripioare. Nu sunt făcute alte precizări privind locul exact
al descoperirii celor două săgeţi scitice 2 • Corelând menţionarea mai veche a celor două săgeţi ·scitice cu descoperirea akinakes-ului din 1991,
putem afirma că ele indică existenţa, probabilă, a unuia (sau a mai multor) morminte scitke la Cincşora.
Piesa este lucrată din fa~r. prin forjare, având o lungime de 35,6 cm
(fig. 2). Garda este formată din două plăci cordiforme, lucrate separat
ş1 apoi aplicate prin bat&e la cald. Lobii sunt foarte bine proporţio
naţi, având aproximativ aceeaşi lăţime. !nălţimea gărzii este de 2,9 cm,
iar lăţimea ei de 4,5 cm.
Mânerul akinakes-ului, având forma uşor arcuită, dar dreptunghiular în secţiune, are o lungime de 7 cm. El se îngustează la 2 cm în dreptul gărzii şi la 1,8 cm la partea superioară (spre antene): l!n ciuda
stării p"recare de conservare, de-a lungul mânerului se poate constata
existenţa unor nervuri.
Piesa noastră are lama oblică şi uşor curbată, fiind prevăzută cu
un singur tăiş şi având formă triunghiulară în secţiune. Dimensiunile
lamei sunt de 23,7 cm în lungime şi 3 cm lăţimea maximă.

* Lucrarea a fost prezentată în cadrul Simpozionului omagial „Constantin
Daicoviciu", Cluj-Napoca, 27-28 mai 1993; pe această cale aducem mulţumiri lui
V. Vasiliev, pentru sugestiile date în vederea publicării articolului de faţă.
1 Raportul a fost prezentat la a XXV-a Sesiune anuală de Rapoarte arheologice 1991, Iaşi, mai, 1992; din colectiv au făcut parte D. Isac (Universitatea
Ciuj-Napoca) şi Adriana Isac (Muzeul de istorie Braşov).
·
2 P.
Reinecke, în ArchErt, XVII, 1897, p. 20, fig. 8; M. Roska, l!;urasia Septentrionalis Antiqua, Helsinki, XI, 1937, p. 174.
a V. Vasilie, Sciţii agatlirşi pe teTitoriul României, Cluj-Napoca, 1980, pl. 1.
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antenele akinakes-ului, d~i nu s-au păstrat incredem că ele nu se terminau în volute, ci erau îngroşate la partea supe_rioară. Afirmaţia noastră se bazează pe faptul că
antenele depăşesc lăţimea gărzii, iar distanţa dintre ele este destul de
mare.
După formă, piesa reprezintă o armă cu aspect mai mult de sabie
decât de pumnal. Din acest considerent, vom utiliza în continuare denumirea de sabie scurtă tip akinakes.
Pentru analogii cu alte exemplare din Transilvania privind nervurile imprimate pe mâner, menţionăm pumnalul de la Cipău, cu mâner
prevăzut cu antene şi cu un tăiş scurt4.
De asemenea, este necesar să amintim unul dintre pumnalele de la
Băiţa, care prezintă similitudini cu sabia tip akinakes, descoperită l·a
Cincşor, în ceea ce priveşte mânerul (forma arcuită şi nervura mediană)
şi lama (oblică şi curbată)5.
Piesa în discuţie are atât elemente caracteristice pumnalelor arhaice (forma gărzii şi lăţimea lamei), cât şi elemente specifice exemplarelor datate mai târziu (forma ovală a mânerului şi curbarea lamei).
Luând în consideraţie aceste două aspecte, respectiv, îmbinarea
unor elemente arhaice cu altele, specifice perioadei clasice şi coroborându-l::: cu descoperirea din secolul trecut a celor două săgeţi scitice în
zona Cincşorului (vezi nota 2), apreciem că sabia de tip alcinakes poate
fi aatată spre sfârşitul fazei arhaice şi începutul celei dasic2. Exemplarul nostru se încadrează, deci, cronologic în a doua jumătate a secolului al VI-lea î.Ch., cu menţiunea dl nu poate fi exclusă nici datarea
în primele decenii ale secolului al V-lea î.Ch.
Conform schemei tipologice concepută de V. Vasiliev, sabia de tip
akinakes de la Cincşor face parte din categoria denumită tip „B", cu
antene. in cadrul acestui tip se disting mai multe variante, în funcţie
de forma gărzii ş!_ de lamă. Piesa se încadrează în varianta „B 1 b" 6 ,
intuită de autorul mai sus menţionat, dar neconfirmată până la descoperirea incidentală, din 1991, de la Cincşor. Această variantă se caracterizează prin garda bine reliefată, rotunjită la
partea superioară şi
având lobii proeminenţi. Lama, cu un singur tăiş, este lată, îngustându-se numai spre vârf. Akinakesul prezentat se adaugă astfel altor
descoperiri pe materiale scitice din zona Oltului transilvan. 7 .
tegral,

priveşte

înclinăm să

ADRIANA ISAC

' N. vlassa, Apulum, IV, 1961, p. 23, fig. 4/7; V. Vasiliev, op. cit., pl. 13/6.
~ V. Vasiliev, op. cit., pl. 13/7; de altfel, şi la nordul Mării Negre, spre sfârşitul fazei l1rhaice şi în faza ulterioară, clasică, apar exemplare cu mânerul „oval~
~i lama oblică cu un tăiş; cf. A. I. Meliukova,
Vooruienie skifov, Arheologia
SSSR, D 1-4, Moskva, 1964, pl. 18/3; 19/7-11.
s V. Vasiliev, op. cit., p. 84.
7 Idem, op. ctt., p. 141 sqq. ·
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(KREIS

BRAŞOV)

(Zusammenfassung)
Wahrend der arhaologischen Ausgrabungen im romischen Kastell von Cinc(Kleinschenk), im Jahre 1991, wurde zufăllig, etwa 300-400 m westwarts des
Kastells, (Abb. 1), ein skytisc11er akinakes aufgefunden (Abb. 2). Es handelt sich
um ein typischen Schwert-Akinakes, (Lange 35,6 cm), von kurzer Schneide, aus
der zweiten · Halite des VI. Jhr. vor u.Z.. Den Fund von Cincşor flugen wir nun
zu den anderen skythischen Entdeckungen am siebenbi.irgischen Olt (Alt) hinzu;
in der genannten Ortschaft konnen wir die Existenz eines skythischen Friedhofs
vermuten da in dieser Zone einst zwei skythische Pfeile gefunden wurden.
~or

CONSTRUCŢII

CIVILE DIN AŞEZAREA DACICA FORTIFICATA
DE LA BRAŞOV - „CETATE" (JUDEŢUL BRAŞOV)

Când am prezentat rapoartele de săpături, anuale1 sau însumatc2,
pre.cum şi unele aspecte generale privitoare la dacii din Ţara Bârsei3,
referirile stricte la constructiile civile din asezarea dacică de la Râsnov„Cetate" au fost destul de· sumare. Nici r~luarea unora din vestigiile,
descoperite aici, nu a fost însoţită de o descriere amplă a locuinţelor şi
anexelor acestora4.
Cele abia afirmate, ne determină să procedăm acum la prezentarea câtorva din construQţiile daci.ce. de la Râşnov, anume locuinţele, prezentare înlesnită de conservarea aproape integrală a unora şi parţială,
dar suficientă pentru reconstituire, a altora. Facem precizarea că, asemenea situaţiei generale cunoscute din sud-estul Transilvaniei5 sau din
alte părţi ale Daciei preromane 6 , locuinţele, pe care le vom descrie, se
încadreâză celor două grupe distincte: adâncite sau de sUiprafaţă.
Primei categorii îi aparţin patru locuinţe, toate adâncite în roca na·tivă. Locuinţa nr. 1 (pl. 5/1), respectiv, L. 2, din campania de cercetări
din anul Hl70 7 , a fost descoperită prin extinderea Secţiunii Vll spre czt::itea feudală (vest), secţiune practicată în „Grădina" cetăţii. Ea se afla.
p;irţial, chiar sub drumul de care medieval, a cărui amenajare, pe dea:-:
supra locuinţei dacice, n făcut ca aceasta să se păstreze perfect. Cavitatea sa se adânceşte în conglomeratul nativ cu 0,85 m, de la nivelul ci
de căkare până la acela al drumului, existfmd un strat de depunere ulterioară, gros de 1,80-2,00 m. Din marginea drumului terenul cobosră
î:1 pantă foarte abruptă, ceea ce face ca în aval (spre est) depunerea sJ
nu depăşească grosimea de 0,50 m.
1

FL Costea,

Aşezarea

dacică

de la

folşnov,

CumidavC?, IV, 1970,

p. 17.

şi

urm.
Cercetările arheologice de la R.â.jnov-„Cetate", car.1pan::le din anii
Cumidai:a, XIV, 1989.
Idem, Dacii în Ţara Bârsei, Aluta, VI-VII, 1974-1975, p. 17 şi urm.
4 Idem, Prezenţe romane în sud-estul Transilvaniei, Sargeţia, XI-XII, 19741975, p. 278 şi urm.: idem, Cu privire la imitarea. vaselor greceşti şi romane 111.
sud-estul Transilvaniei, Studii dacice, Cluj-Napoca, 1981, p. 127 şi urm.; Repertoriul arheologir ai jude;ului Braşov, I (sub tipar), cap. Latene, Râşnov.
5 I. Glodariu, Fl. Costea, I. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările
de epoca dac.ică şi preJeudală, Cluj-Napoca, 1980; I. Glodariu, Fl. Costea, Aşezarea dacică de
la Şercaia, jud. Hr,aşov, Cumidava, XII, 2, 1983, p. 9 şi urm.; M. Macrea, I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1974.
6 · R. Vulpe, Aşezări getice din Muntenia, Bucureşti, 1966: M. Turcu, Gctodacii .din Câmpia Munteniei, Bucureşti, 1978; H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista
la cucerirea romană, Cluj, 1972; I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti,
2

Idem,

1971-1980,
3

1975,

etc.
Numerotarea complexelor prezentate acum, nu o va respecta pe aceea din
studiile de la notele 1 şi 2.
7
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Casa avea un plan rectangular, cu gropi de stâlpi de susţinere a
atât la colţuri, cât şi la jumătatea peretelui. Lungimea singurului perete dezvelit integral este de 4 m, aceeaşi trebuind să fie şi a
celui opus. 1n cazul în care cealaltă pereche de pereţi avea dimensiuni
identice, rezulta o încăpere de 16 m 2 , suprafaţă ce s-ar micşora sau
mi_:1ri în funcţie de lungimea acestora.
Cei opt stâlpi de susţinere a pereţilor asigurau construcţiei o soliditate deosebită, sporită şi de faptul că pâni"'1 la limlta superioară a rocii
aceştia se rezemau şi de pereţii de piatr~i. Cu siguranţ<I, acoperişul era
în două ape. ln suprafaţa dezvelită nu s-au reperat trepte tăiate în rocă,
ceea ce poate să însemne fie că intrarea era pe alta din laturi, fie treptele erau din lemn.
Locuinţa, nefiind degajată integral, nu am procedat la reconstituirea ei''.
O locuinţă similară, sc"1pată, de asemenea, în conglomerart:, a fost
surprinsă în metri L-34 ai Secţiunii II, din anul 1972.
Din porţiunea
secţionată se poate afirma că este vorba de un semibordei rectangular,
poate pătrat, aşa cum s-ar putea deduce din faptul cel distanţele dintre
gropile de par de pe laturi şi cele din colţuri sunt practic egale (l,45
faţ_"'i de 1,47 m). Nici în acest caz, nu s-au găsit trepte de acces, săpate
în piatră, de care poate nici nu era nevoie, ele putând fi suplinite de o
&cară mobilă din lemn. Suprafaţa cavităţii, respectiv, a locuinţei, era de
aproximativ 9 m 2 . Şi la aceasta acoperişul era în două ape, iar elevaţia,
ca şi la precedenta, din paiantă, lipită cu lut.
Nu credem că aglomerarea de bolovani, care traversează încăperea
(pl. 5/1), să aibă vreo legătură cu construcţia, ea put<înd să provină de
la edificii ulterioare, eventual, să aibă o leg[itură cu biserica feudală
timpurie învecinată9.
Dintre locuinţele săpate în rocă, prezentăm acum două, a căror reconstituire a fost posibilă. Prima, de formă pătrată, are latura. de 4 m,
respectiv, o suprafaţă de 16 m 2 . Este adâncită faţă de nivelul de călcare
;mtic cu aproape 1 m şi are, ca o particularitate, gropi de stâlpi numai
la jumătatea peretelui. Detaliul amintit face obligatorie plasarea uşii
şi a ferestrelor în segmentul dintre stâl·p şi colţ. Lipsa stâlpilor de colţ
ne face să crPdem că în acest loc îmbinarea bârnelor se făcea prin scobirea !?i îmbucarea succesivă, toţi cei patru pereţi ridicc'mdu-se concomitent în cazu] unor bârne lungi de 4 m şi separat, dacă lungimea acestora era de numai 2 m, respectiv, de la st<îlp la colţ.
-4.bsenţa parilor de colţ face obligatoriu ca o pered1c din cei existenţi, de mijloc, să fie mai înalţi decât cealaltă pereche, pentru a se obţine îndinaţia dorită a celor două ape ale acoperişului. Nu este însă exclus ·~;1 toţi cei patru stâlpi s~i fi avut aceeaşi înălţim<~ ptmă la o anumiti"i cotă, de la care o pereche simetrică era supraincilţată.
Pentru această construcţie, propunem r-e<:onstituirea din pl. I.
Cea de-a patra locuinţă, săpată în rocă, este, de asemenea, rectangulari"t (4 >< :3,75 m). Spre deosebire de precedenta, ea are gropi de stălpi
~;i în colţuri şi pe lin:ia pereţilor, cu precizarea că acestea din urmă nu
pereţilor,

e FI. Costea, Cumidava, XIV, pl. IV /1.
!l Idem, op. cit., p. 45.
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se află la jumătatea distanţei dintre colţuri, ci l•a circa două treimi. De
aici, rezulta un acoperiş în două ape inegale, atât ca suprafaţă, cât şi ca
înclinaţie faţă de orizontală. Presupunem că uşa era amplasă in interstiţiul mic, stâlpii de colţ şi „medianii" fiind mai apropiaţi şi conferind
o mai mare rezistenţă. Ferestrele puteau fi pe oricare dintre laturi, dacă
cumva ele erau suplinite de lucarne în acoperiş.
Nici în acest caz nu s-au identificat trepte cruţate în rocă. Suprafaţa cavităţii putea să se apropie sau să depăşească puţin 15 m2 (pl. II).
In cele cfiteva campanii de cercetări arheologice, efectuate la Râşnov
„Cetate", au fost reperate şi resturi ale locuinţelor de suprafaţă. Din
p;icate, atât reparaţiile şi refacerile din Latene, cât şi repetatele intervenţii ulterioare, medievale sau moderne, au anulat aproape total posibilitatea reîntregirii planurilor acestora, deşi şirurile de gropi de par şi
superficialitatea cavităţilor (-10 - 20 cm) probează existenţa acestora
într-un număr chiar mai mare decât al acelora adâncite. Şi ele sunt amplasate pe aceleaşi terase antropogene, ca şi cele săpate în rocă.
Cu toate dificultăţile amintite, planul unei locuinţe de suprafaţă
poate fi redesenat. El este indicat de şase gropi, puţin adâncite în sol
(18-25 cm), în care s-a păstrat mult cărbune de lemn. O groapă similară, dar cu diametrul mai mare, exista şi în centrul încăperii, groapa
în care, în epocă sau ulterior, a fost aşezată o piatră plată calcaroasă
(pl. 5/3). Planul are o formă hexagonală, fiecare latură-modul avănd
lungimea de aproxima.tiv 3 m. Depărtarea colţurilor faţă de stâlpul central este de 2,65 m, iar a pereţilor de 2,32 m, de unde rezulta o suprafaţă de aproximativ 20-21 m 2 .
imbinările bârnelor la colţuri, probabil, să fi fost făcute cu ajutorul cuielor de fier, aşa cum s-ar putea deduce din numărul mare al
acestora, descoperite în zonă. S-a găs1t şi 1Jn piron din fier forjat, lung
de 32 cm, patrat în secţiune şi cu capătul în formă de bulb.
Uşa şi ferestrele puteau fi pe oricare din laturi.
Planul hexagonal şi stâlpul central sugerează ipoteza că scheletul
<::coperişului să fi fost format şi susţinut de şase căpriori groşi, ce plecau din colţuri şi se reuneau în vârful stâlpului central. Asigurarea împotriva tendinţei fireşti de centrifugare a pereţilor trebuie să se fi făcut
prin aşezarea în formă de stea a şase grinzi orizontale, toate unite în
(şi cu) stâlpul central. Grinzile puteau porni din colţuri (şi pe ele să se
sprijine căpriorii ce urcau spre vârful stâlpului din centru), sau şi din
colţuri şi de pe mijlocul peretelui-modul. Posibilităţile schiţate, mai sus,
duc spre concluzia că acoperişul era în şase ape triunghiulare, streaşina
putând Îi prelungită pe latura unde era intrarea. Nu este exclus ca la
nivelul cornişei călcătoarele să fi fost astfel cioplite şi aşezate încât sii
rezulte un acoperiş în formă de con, ceea ce ni se pare însă puţin probabil.
Construcţia nu avea vatră interioară.
Asupra modului cum era realizată şi cum arăta elevaţia în cazul
acestei ultime construcţii, nu credem să existe prea multe vari;.mte car:.'
să difere mult faţă de propunerea noastră de reconstituire (pl. III/a-b).
Mai dificilă ni se par~ reconstituirea integrală a locuinî;clor săpate în
piatră. Un prim subiect de discuţie l-ar putea constitui existenţa numai
a unuia sau a mai multor nivele (2-3?). Cum în afara turnurilor-locH-
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;inţă,

arhicunoscute de pe teren sau de pe Columna lui Traian, nu avem
dovezi certe despre construcţii dacice cu mai multe etaje, ne ferim să
afirmăm că la Râşnov existau sigur asemenea monumente. Unele „amă
nunte" ne fac însă să credem foarte probabile casele cu măcar două nivele.
Concret, credem superfluă şi în bună măsură iraţională excavarea
în piatră a unei suprafeţe apreciabile, la o adâncime de aproape 1 m,
atfita vreme cât ar fi fost mult mai simplu ca din materialele de construcţie (piatră şi lemn), existente din belşug la îndemână, să se ridice
mult mai repede locuinţa dorită pe suprafaţa solului. Să mai spunem
c[1 în ac€eaşi rocă dură se săpau şi gropile pentru pari, muncă, de asemenea, dificilă. La greutăţile amintite se cuvine a adăuga constatarea
că în nici una din locuinţele în piatră nu s-au găsit bârne sau scânduri,
cu care să se fi căptuşit pereţii, sau podea de lemn, operaţiuni absolut
obligatorii, în cazul, în care cavitatea respectivă, ar fi fost destinată locuirii omului. Nu s-a folosit întotdeauna nici lutul. De aceea, credem că
<irest demisol sau nivel era, mai degrabă, un spaţiu de depozitare, ferit
în· mare măsură de pericolul rozătoarelor şi al inundaţiilor. Peste acest
d~ozit, la o anumită cotă a peretelui (ne gândim la 1,80-2 m), se realizau încăperea sau încăperile destinate locuirii. Presupunerea noastrţ1
are în vedere şi faptul că dimensiunile stâlpilor şi adâncimea apreciabilă, la care aceştia erau îngropaţi, erau inutile în cazul în care ei ar fi
trebuit să susţină numai o elevaţie, ce se ridica abia cu 1,50-2 m deasupra solului. Ca să nu mai spunem că se putea chiar renunţa la aceşti
pereţi şi de la nivelul solului să se înceapă imediat acoperişul în două
sau patru ape, ceea ce iarăşi ar fi putut exclude din capul locului stâlpii
în discuţie.
•
Piroanele, de dimensiuni neobişnuite (25-35 cm lungime), nu ar fi
exclus să provină tocmai de la construcţiile etajate, fiind foarte puţin
probabilă folosirea lor la semibordeie sau la orice casă cu un singur nivel.
Un alt argument, indirect, în favoarea folosirii cavităţilor respective ca locuri de depozitare şi nu ca locuinţe, îl constituie absenţa din
unele dintre ele a vetrelor de foc: nu credem că dacii erau atât de neprevăzători încât să aprindă focul sub tavanul încăperii de deasupra.
Amănuntul, abia amintit, ne conduce spre ideea că în cazurile în care
întâlnim vetre avem de-a face cu case fără etaj, cele fără vetre de foc
ptitând să fie etajate. Ne gândim că aceeaşi ar putea fi situaţia şi fa
Moigradl1 şi chiar la o parte din bordeiele din teritoriile locuite de
daci 1 2. La Râşnov, cu atât mai mult, putea îi vorba de construcţii cu mai
multe nivele, cu cât nu avem de-a face cu o aşezare oarecare, ci cu una
ec ocupa mai multe hectare, pe terase antropogene şi cu. un compl.ex
l'O Tehnici diverse, vezi la !. Cloclariu, .4rhitectnra dacilor; D. Antonescu,
Introducere în arhitectura dacilor, cu unele preluări spre exemplificare, Locuinţa
sătească dîn România, 1989, planşele 8-13.
11 M. Macrea, M. Rusu, I. Mitrofan, .Şantierul arheologic Porolissum, Materiale, VIII, 1962, passim, dar, mai ales, referirile la gropile de provizii.
12
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&istem defensiv, aşezare care nu este exclus să fie Comidava, menţio
de către Ptolemeut3.
Nu este exclus ca pe terasele de la Râşnov-„Cetate", sumar investigate, să fi existat şi alte tipuri de locuinţe sau alte categorii de construcţii civile. Noi le-am prezentat numai pe acelea care au oferit informaţii ce fac plauzibile reconstituirile propuse (pl. I-III). Nu am ilustrat
grafic construcţiile supraetajate (deşi suntem convinşi de existenţa lor),
apreciind că cititorul poate şi singur încerca materializarea acestei idei,
cu condiţia de a p_ăstra planul nemodificat.
ln încheiere, facem sublinierea că în cazul în care s-ar accepta că
măcar o parte din aşa-zisele bordeie sau semibordeie ar reprezenta, în
fapt, doar nivelul prim, inferior, al unei construcţii din care numai partea superioară este destinată locuirii, concepţia noastră despre datarea
şi rostul acestora trebuie, măcar parţial modificată, nemaiputând fi acceptată afirmaţia, conform căreia bordeiele sunt mai vechi, iar locuinţele
de suprafaţă mai recente. Mai degrabă, ar trebui să avem în vedere rostul, scopul pentru care au fost realizate fiecare din aceste tipuri de connată

strucţii.

FLORI!iA cosTt;A

CONSTRUCTIONS CIVILES DANS L'HABITAT DACIQUE FORTIFIE
DE RAŞNOV - „CETATE" (DEP. iDE BRAŞOV)

(Resume)

L'auteur fait un essai de recostruction de cElrt.ains demeures, creuses .en pierre
(pi. I) ou excaves en roche (pl. 1n, aussi d'un demeure de surface (pl. III}, tous
decouvertes dans l'h'abitat dacique fortifie de Râşnov - „Cetate" (dep. de Braşov)

13

Supra notele 1 şi. ·2 şi Schilttes Ptolemay-s Maps of Northern Europe, Co-

penhaga,

1917,

p.

12.
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Pl. I. a. Planul unei locuinţe dacice, adâncită în piatră. b. Faţada locuinţei dacice,
în piatră. c. Propwtere de reconstituire a locuinţei dacice, adâncită ln

adâncită

piatră.
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Pl. II a. Planul

şi

partea excavată în rocă a unei locuinţe dacice. b. Secţiune pfr~
în rocă. c. Propunere de reconstituire a locuin\ei dacice,
săpată în rocă.
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PI. III. a. Pl'anuJ unei locuinţe dacice,
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de suprafaţă. b. Propunere de reconstituire

dacice, ele
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Gropi de stâlpi

Depunere ulterioară încetării funcţionării
construcţiei respective

Stâlpi de

Nivel adâncit în

Acoperiş

-·-·--

susţinere

din

a

pereţilor

rocă

şindrilă

Nivelul podelei

(piatră nativă)

Capele de bârne şi modul de îmbinare a acestora
la cnlţ.uriie pereţilor

Pl. IV. Legenda

planşelor.

DESCOPERIRI DACICE

ŞI

ROMANE ÎN

ŢARA HAŢEGULUI

Per'.iiegthezele, cercetările arheologice de supraflaţă, unele cu mici
sondaje, şi descoperirile întâmplătoare, au dus la identificarea unor
prezenţe dacice şi romane în Ţara Haţegului şi, mai ales, pe Platoul
Luncanilor 1. 1n cele ce urmează, voi prezenta câteva detalii cu privire
la descoperirile mai importante.
In cătunul Mesteacăn, satul Ursici, comuna Boşorod, în grădinile
locuitorilor Viorel Munteanu şi Ion Coman Ciucurescu au fost depistate
fragmente ceramice, de factură dacică şi o râşniţă, din tuf vulcanic, indicii care atestă aici, în apropierea unui izvor, o locuire autohtonă.
În anul 1980, pe Valea Ţiganilor din satul Valea Dâljii, comuna Râu
de Mori, la est de înălţimea denumită „Ţuţudaina" (interesant punct
şi etnografic), în malul unei râpe, provocată de torenţi, au fost descoperite două vetre cu o mare cantitate de cenuşă, cărbune şi ceramică
(grosimea stratului 0,70 m). Mircea Dan Lazăr, de la Muzeul Brukenthal
din Sibiu, a efectuat câteva sondaje arheologice, care au dus la identificarea unor vetre de foc, folosite la arderea vaselor în aşa-numita tehnică a „bocşelor". Cenuşa, amestecată cu cărbune şi fragmente ceramice,
avea o formă conică (la bază diametrul de 0,60 m). Ceramica este, în
majoritatea cazurilor, lucrată cu roata, culoarea frecventă fiind cea
cenuşie (fig. 1/4-6). Interesantă pare a fi o farfurie cu pasta specifică
ceramicii locale, dar, ca tip, vădind influenţa romană 2 .
La sud de sat, în punctul denumit de localnici „La Gropi", pe malul
drept al Văii D~iljii, a fost identificată o construcţie romană, care, posibil, să fi făcut parte dintr-un complex de ateliere pentru confecţionarea
obiectelor din fier (este edificatoare prezenţa zgurii feroase). Acest obiectiv necesită cercetări arheologice mai ample pentru a se verifica ipoteza
conexiunii dintre aceste officine romane şi locuirea dacică din apropiere,
care putea să furnizeze mâna de lucru.
1n anul 1987, împreună cu regretatul Viorel Moraru, am identificat
o posibilă aşezare daco-romană, situată la nord de locuinţa lui Nicolae
Cujerean şi de şcoala satului Prihodişte, comuna Boşorod. Zona cercetată, prin periegheze, prezintă opt mameloane, aproximativ patrulatere
(15 m-24 m) şi un gen de platformă, cu dimensiunile de 13 mX 14 m.
Aceste mameloane s-ar părea să fie vestigiile unor locuinţe; ceramica
abundentă, descoperită aici, ar putea indica o aşezare, ce ar trebui
neapărat cercetatu.
H. Tatu, Oct. Popa, Z. Kalmar, Contribuţii la Repertoriul arheologic al
ms.
pentru această informaţie, domnuJui Ioan Andriţoiu (Institutul
R6mân de Tracologie).
1

Tării Haţegului (judeţul Hunedoara),
2 Mulţumesc
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Fig. 1. -

2

„

3 .•

1. Fragmente ceramice dacice de la Sălistioara II-..Sânpetru. 2-3. Cuie
de la Săliştioara II-Sânpetru. 4-6. Frag'mente ceramice dacice de la
Valea Dâljii.

altă descoperire, care ar merita o investigaţie foarte atentă din
specialiştilor, este cea de la Săliştioara II3 , satul Sânpetru, comuna
Sântămăria-Orlea. Locul este situat într-o zonă, ce poartă denumirea
de „Ploştină". Aici există o depresiune circulară, cu o suprafaţă de
câteva hectare, cu numeroase surse de apă, oferind condiţii favorabile
de existenţă. Ele au determinat construirea unei stâne, cu ţarc, p~llm

O
partea

şi amenajarea unui drum, carosabil şi cu maşina, dinspre satul Bărăştii
Haţegului. Cu ocazia construirii unei adăpătoare, buldozerul a scos la
iveală pari carbonizaţi şi ceramică. Doinel Vulc, din satul Sânpetru,
ne-a semnalat descoperirea şi ne-a ajutat să efectuăm câteva cercetări
de suprafaţă, astfel încât am adunat un bogat material arheologic, constt1nd din ceramică, zgură feroasă, cuie (fig. 1/2-3) şi o ţiglă fragmentarc'"1, pe care cercetătorul Ioan Andriţoiu a determinat-o ca fiind din
epoca dacică. Ceramica descoperită este de factură dacică (fig. 1/1),
atât ca pastă, cât şi ca forme; doar un singur fragment, din buza unui
vas, pare a imita, - deşi compoziţia pastei este aceeaşi - , un recipient
roman. Aceste materiale au fost recoltate din „moviliţa" (diametrul
:30 m, înălţimea 1 m), aplatizată, care se află pe malul drept al unui
parau, ţarcul stânei incluzând „moviliţa". Lucrările buldozerului au
distrus vârful acesteia, astfel că a fost decopertată doar partea sudvestică a unei construcţii, din piatră, ce continuă sub glie. Zidul (poate

-fundaţie) este construit din pietre de râu (fig. 2), cu umplutură din
lut ars, chirpici, având urme de pari şi nuiele (probabil, de la pereţi).
Zidul, dezvelit spre vest, are o lungime de 2,2 m, iar cel dinspre sud
de 1,6 m. Pentru a proteja construcţia de distrugeri, am acoperit-o cu
pământ, eu neavând competenţa necesară spre a o cerceta .

-•

3

H. Tatu şi colab., op. cit.

•

ik„

•

•
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Fig. 2. -

Vestigiile construcţiei, din piatră, de la Săliştioara II-Sânpetru.

Am insistat asupra acestor descoperiri de pe Platoul Luncanilor,
deoarece le consider importante pentru cunoaşterea şi cercetarea unor
locuiri rurale dacice4, unele din epoca romană, care, eventual, pot furniza
răspunsuri la câteva întrebări puse de istorici. Regretatul profesor
Hadrian Daicoviciu intenţiona să iniţieze un proiect de cercetare, pe o
lungă durată de timp, dar moartea sa prematură, a făcut ca valoroasa
iniţiativă să fie uitată şi vestigiile sortite pieirii.
HRISTACHE

TATU

4 Relativ recent, la est de oraşul Haţeg, a fost identificat, prin periegheză,
un val de pământ, cu şanţ de apărare şi o aşezare dacică, de pe care s-au recoltat
numeroase fragmente ceramice. Punctul arheologic se află la est de Depozitul
„Pito-Sanitar" şi la vest de staţia ,,Peco", în zona intersecţiei cu şoseaiua spre
Hunedoara. Valul a fost cercetat, pe o lungime de 1 km. De la ieşirea din pădure,
urmează un traiect pe lângă case, este tăiat de artera naţională de circulaţie şi
coboară spre râul Galbena.
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DECOUVERTES DACIQUES ET ROMAINES DANS LA REGION DE

HAŢEG

(Resume)
La travail presente des diverses decouvertes daciques, quelques unes d'epoque
romaine, provenant de: Ursici, Valea Dâljii, Prihodişte, .Sânpetru-.Săliştioara 11.
La ceramique qui a ete trouvee est ~pecifique pour les dace,;, mais quelques
pieces presentent une influence romaine (Valea Dâljii, Săliştioara II). L'habitat
de Valea Dâljii est mis en connexion avec Ies dccouvertes rornaines de I'endroit
appelle „La Gropi". Les habitats de PriJ:;iodişte et de Săliştioara semblent avoir
ete de con.<;tructions en pierre.

DOUA ARME ANTICE DESCOPERITE lN ZONA

ARHEOLOGICĂ

AMPELVM

în vara anului 1986, în vatra oraşului Zlatna (jud. Alba), în fosta
albie a râului Ampoi, cu ocazia .amplasării unor conducte de apă industrială, în două puncte diferite, dar nu prea îndepărtate unul de altul,
au fost surprinse întâmplător (în balastul excavat de la - 1,50 m)
două obiecte antice de metal, un cosor dacic şi un pumnal.
Contextul arheologic, în care au fost depistate cele două arme, nu
ne oferă nici o informaţie cu privire la data şi cauzele care au determinat ajungerea lor în albia acestui râu.
Este binecunoscut faptul că încă din epoca bronzuluil şi începutul
epocii fierulai2, în această zonă montană, bogată în zăcăminte de metale
neferoase, s-a desfăşurat o vie activitate pentru extragerea şi prelucrarea lor, iar în cele 17 decenii de stăpânire romană, aceste îndeletniciri au cunoscut o intensitate deosebită 3 . Natural că în această activitate, iniţial, au fost implicaţi autohtonii, iar mai târziu, în perioada
stăpânirii romane, pe lângă aceştia, au fost aduşi sau au venit de bună
voie, - ex toto orbe Romano4 -, un număr mare de colonişti 5 , beni
cunoscători ai acestor meşteşuguri. Pe lângă aceştia au mai venit în
număr mare diverşi meseriaşi şi comercianţi, iar pentru paza şi securitatea zonei montane, ale noilor aşezări şi exploatări miniere, au fost
detaşate formaţiuni ale unor unităţi militare regulate 6 şi auxiliare, de
mare mobilitate7 .
1
Cele două obiecte de metal, care constituie subiectul notei noastre,
au fost pierdute sau abandonate(?), în împrejurări greu de precizat şi,
D. Popescu,Prelucrarea aurului în Transilvania înainte de cucerirea romană,
arheologice în Transilvania, 1956, p. 178; Al. Popa, Monografia judeţului
Alba, ms.
;• I. Berciu, Al. Popa, Apulum, VI, 1967, p. 73, 81; S. Mrozek, Apulum, VIT.
1968, p. 307; M. Petrescu-Dimboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 119, 125, 152, 278, 294.
3 JDR, IIL3, p. 280-283; D. Tudor, IstRom, I, 1960, p. 400-40~.
4 E u t r o
i u s, VIII, 6, 2.
5 M. Macrea, lstRom, I, 1960, p. 383; S. Mrozek, op. cit., P. 310-316; D. Tudor,
OTS, p. 197-200; A. Sântimbreanu, V. Wollmann, Apulum, XII, 1974, p. 241-247;
D. Protase, SCIV A, 29, 4, 1978, p. 497-503.
G IDR, III/3, p. 281.
7 CIL, III, 1149, 1294; !DR. UT/3, p. ?llI. nr. :'!02, 325, 339; V. Christescu,
Jstoria militară a Dadei ro··"ane, Bucureşti, Hl37, p. 198; V. Wagner, Die Disloka1

Cercetări

p

tionen dC'r romi.1·ch?n A1lxiliarformatione in den Provinzen Noricum, Pannonien,
Moesien und Dalcien von Augustus bis Ga!lienus,
B~·l'lin, 1938, p. 209---210;
Al. Pop<'!, I. Berciu, Numerus JVJaurorum Hispanorum en Dacie, A.cta of The Fifth
Interna":onal Congre.: rJf Grecie ani. Latin Epigraphy, Cambridge, IC/67, Oxford,
1971, p. 357-360; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 108;
AL '?opa, I. Berciu, R. Pop, Apulum, VI!, 1, 1968, p. 407-411; I. .T. Lipovan,

SCIV A, 39, 1, 1988, p. 67-68.
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apoi, antrenate, în decursul secolelor, de către torentii care brăzdează
din zonă, au ajuns în albia râului Ampoi.
Cu ajutorul puţinelor informaţii pe oare le deţinem, vom încerca să
prezentăm cele două piese, împreună cu unele ipoteze de lucru şi conversanţii

sideraţiuni.

l. Cos or dacic (sica?) (pl. I/l; 6/1 a-b), fragmentar, din fier, de
calitate, executat prin foraje. Starea de conservare este precară,
din cauza mediului umed în care a stat, este puternic oxidat pe toată
suprafaţa, iar vârful este fragmentat. Dimensiunile păstrate sunt: lungimea lamei 20,5 cm, lăţimea 5,5 cm, grosimea la muchie 0,7 cm, iar
greutatea 0,380 kg. Lama are profii! triunghiular, ascuţită pe partea concavă şi se fixa într-o coadă de lemn tare sau os(?), cu ajutorul unei
prelungiri de 12 cm. Pe latura dreaptă a lamei, în zona de prindere
la mâner, se află un ornament(?) rudimentar, realizat prin forjare
(pl. 6/1 b).
Forma, dimensiunile şi greutatea acestui cosor, găsesc bune analogii, mergând până la identitate, cu unele cosoare descoperite în alte
aşezări din Dacia8, aparţinând populaţiei autohtone. Cunoscut încă din
La Tene9, acest gen de obiecte a avut o arie largă de răpândire. Masivitatea şi forma caracteristică a piesei prezentate, ne întăreşte convingerea
că ea a servit ca armă de luptă apropiată, sicai 0 , clar, la fel de bine,
a putut să fie utilizată ca anealtă destinată unor activităţi gospodăreşti.
Caracterul aleator al descoperirii obiectului prezentat, contextul
care nu ne oferă nici o informaţie certă, cu privire la data şi cauzele
ce au determinat ajungerea lui în albia râului Ampoi, aşa după cum am
mai relatat, creează dificultăţi cu privire la o încadrare cronologică
mai strânsă. In ce priveşte provenienţa obiectului nostru, o sursă probabilă ar putea fi localizată undeva în amonte, la Izvorul Ampoiului
(Valea Dosului), localitate unde au fost semnalate urme de locuire a
dacilolr11 • La fel de bine, aii- putea să provină din unele aşezări ale
acestei populaţii, care se îndeletnicea şi cu spălarea nisipurilor aurifere
din albia pâraelor, ce brăzdează versanţii de pe ambele maluri ale râului
Ampoi. Nu putem exclude nici ipoteza că prezenţa cosorului, În-contextul în care a fost surprins, ar putea să fie coroborată cu unele lupte,
care ar fi putut avea loc între autohtoni şi alogenii prădători, sau chiar
cu trupele romane în perioada anilor 102-106 d.Chr., ori mai târziu.
Demn de reţinut este că în jud. Alba, la Blandiana, Piatra Craivii
şi la ApuLum au fost semnalate cosoare curbateI2(?) (sic!).
2. PumnaL (pugio) (pl. I/2 a-b; 6/2 a-b), puternic corodat, realizat din două feluri de metale, fier şi bronz. Dimensiunile actuale:
bună

8 V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1932, p. 283, fig. 337,
4-6; I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci (sec. II î.e.n.-J e.n.),
Cluj-Napoca, 1979, p. il.40, fig. 72, 1-2, 5.
9 V. Pârvan, op. cit., p. 283.
10 I. Glodariu, E. 'laroslavschi, op. cit., p. 139; A
Vulpe, 1\1. Zahaxiade,
Geto-dacii în istoria militară a lumii antice, Bucureşti, 1987, p. 63.
11 B. Cserni, AFM, II, 1, p. 120; I. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 278, 323, n. 211.
:C! V. Moga, Civilizaţia dacilor în judeţul Alba, pliant: idem, Studii d,acice,
Cluj-Napoca, 1981, p. 107; idem, Apulum, XXIV, p. 157.
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lungimea totală 27 cm, lungimea mânerului 11 cm, lungimea lamei
16 cm, iar lăţimea 3,5 cm. Lama din fier, executată prin forjare, ascuţită
pe ambele laturi, este dreaptă, iar în secţiune prezintă profil lenticular.
Pe una din feţe este prevăzut cu un şanţ median pentru scurgerea
sângelui, Blutrinne, iar pe cealaltă faţă prezintă o nervură mediană.
Starea de conservare a lamei este precară, fiind puternic oxidată şi corodată, aspecte datorate mediului umed în care a fost surprinsă; vârfml
este fragmentat, verosimil, din aceieaşi cauze.
Mânerul este confecţionat din bronz, de formă cilindrică profilată,
la capătul superior se termină cu un buton conic, afectat de către o
lovitură puternică. La mijloc se îngroaşe uşor şi este prevăzut, pe diametrru maocim, cn două incizii fine, circulare şi paralele. Capătul inferior
al mânerului prezintă un ornament, format din două protome identice,
capete de taur, care încadrează partea superioară a lamei. O lovitură
puternică a afectat zona de trecere de la protome la mâner.
1n execuţia pumnalului s-au efectuat două operaţiuni distincte; întâi,
a fost forjată lama, cu o prelungire pentru fixarea în mâner, apm
peste această prelungire s~a tnmat mânerul, din bronz, în tehnica „a cire
perdue", într-o execuţie deosebit de îngrijită.
Forma lamei şi a mânerului, purtând această ornamentaţie deosebită, îi conferă o notă de eleganţă, ceea ce ne îndeamnă să presupunem
că piesa nu a fost o armă de luptă, ci a avut un caracter cultual sau,
mai degrabă, a fost un s i g nu m, caracteristic unui grad militar,
dintr-o anumită unitate regulată.
Este binecunoscut faptul că fiecare legiune avea, pe lângă numărul
de ordine, un apelativ, precum şi o emblemă, un signum13 , care era
caracteristic fiecăreia în parte. Astfel, Legiunea VII Claudia purta ca
emblemă un cap de taur14, Legiunea VIII Augusta avea ca însemn un
taur1 5 , iar Legimnea XIII Gemina îşi definea simbolul printr-un leu 16 .
Aceste embleme erau gravate pe diferite arme17 (săbii, scuturi etc.), sau
chiar pe unele monumente funerare1 8 .
Pumnalul, pe care l-am prezentat mai sus, poartă, după cum am
arătat, pe cele două latmri, câte o protomă reprezentând un cap de ta·ur,
emblema legiunii VII Claudia(?). Pentru acest aspect considerăm, - dar
numai stib formă de ipoteză - , că pumnalul este de factură romană 1 !1,
de serie mică, aparţinând, foarte probabil, unui centurion, care comanda
prima cohortă din legiune, un primipilus20, arma fiind un signum al
funcţiei pe care o deţinea şi, anl!l.m.e, faptul că în seama lui se afla şi
paza steagului legiunii.
D. Tudor, Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982, p. 725.
I. Winkler, M. D. Lazăr, Sargetia, XIII, 1977, p. 270; D. Benea, Din istoria
militară a Moesiei Superior şi a Daciei, Cluj-Napoca, 1989, p. 29.
15 E. B. Thomas, Helme, Schilde, Dolche. Studien ilber rămische-panonische
Waffenfunde, Budapest, 1971, p. 36.
16 I. Winkler, M. D. Lazăr, op. cit., p. 267-276, fig. 1-3.
17 D. Benea, op. cit., p~ 29.
13

14

18

IbUem.

'

19 Informaţie amabilă

20

Dr. Mircea Rusu,
D. Tudor, op. cit., p. 614.

căruia

îi

mulţumim şi
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această

cale.
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Diferitele monumente epigrafice litice şi tegulare aparţinând Legiunii VII Claudia, descoperite în Banat21 şi Oltenia22, ne relevă că
detaşamente ale acestei legiuni, au participat activ la luptele desfăşurate
pentru cucerirea Daciei, precum şi la executarea unor importante lucrări
de construcţii şi fortificaţii23.
Dacă ne sunt cunoscute unele aşezări din Banat şi din Oltenia,
unde au staţionat aceste detaşamente, după cucerirea provinciei, ne
rămâne total necunoscut itinerarul lor parcurs în timpul luptelor din
Dacia intracarpatică, în cazul când această legiune sau, mai bine spus,
unele detaşamente ale ei au luptat şi pe aceste meleguri. Foarte probabil, că un detaşament, de mare mobilitate a Legiunii VII Claudia, a
participat alături de formaţiuni de trupe regulate sau auxiliare, aparţinând altor unităţi, la luptele desfăşurate pentru cucerirea importantei
zone aurifere din Munţii Apuseni. Din păcate, până în prezent, locurile
lor de cantonare, de mai lungă durată, unde să fi lăsat mărturii epigrafice, n-au fost încă identificate.
Mai mult, descoperirea în aceeaşi zonă, respectiv, în acelaşi context,
albia râului Ampoi, a unui cosor dacic (sica?), nu departe de locul unde
a fost găsit pugio, ne îndreptăţeşte să postulăm că în această regiune
au avut loc lupte între daci şi romani, cele două arme putând aparţine
combatanţilor.

Aspectele prezentate, ne determină doar să semnalăm descoperirea
acestor arme, supunându-le atenţiei specialiştilor din domeniu, considerând, totodată, că cercetările arheologice şi descoperirile viitoare din
această zonă, deosebit de importantă, vor aduce un plus de informaţii,
care coroborate cu cele pe care le deţinem, să confirme sau să infirme
ipotezele noastre de lucru enunţate.
JON T.

LIPOV AN

DEUX ARMES ANTIQUES DECOUVERTS DANS L'AREAL ARCHEOLOGIQUE
DE AMPELUM

(Resume)
On presente et on interprete deux armes antiques, decouverts dans la ravinee
de la riviere Ampoi, de l'areal archeologique de Ampelum (Zlatna).
Il s'agit d'une serpe (sica?) dacique et d'un poignard (pugio) roma.în.
L'auteur avance l'hypothese que dans la region se sont deroulees des luttes
pendant Ies guerres daco-romaines.
Le serpe fut Iargement utiliseC? dans l'espace geto-dacique des l'âge de La
Tene. Le poignard presente des protomes en tete d2 taureau ~ur la poignee;
faute d'analogies, l'auteur attribue, - simple hypothese de travail -. a un primipile, qui commnndait b premiere cohorte de la legion VII Claudia.
E.rplication des illustrations
PI. I. 1. Serpe dacique (Sica?). 2 a-b. Poignard romain (pugio).
PI. 6. 1 a-b. Se,pe dacique. 2 a-b. Poignard romain.

- - - --·-·---·-·21

IDR, III/2, 32, 3'8-39, 49, 55, 59-61, 98, 120, 126-127, 250-251.

IDR, II, 100 a-f, 141, 327-380; OR3, p. 98-99; 139, 141, 154, 171, 213,
329, 345-346, 371, 440, 445.
23 IDR, I, p. 14.
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PI. L ii.. Cosor dacic (sica?J. 2 a-b. Pumnal roman (pugio).

DRUMUL ROMAN IMPERIAL DIN SECTORUL AITON-TURENI.
CARACTERISTICI GEOGRAFICE ŞI TOPOMETRICE
După publicarea fragmentară a cercetărilor privind drumul roman
Potaissa-Napoca, atât din punct de vedere arheologic cât şi topogeografic, a căror planuri au fost întocmite de Dorin Ursuţ, dar fără
a fi menţionat de către cercetătoarea. I. Winkler, în articolele publicate
în Potaissa, II, din 1980, considerăm că după atâţia ani este necesară o
scurtă analiză a acestui sector, care a fost studiat doar arheologic şi nu
tapo-geografic.

- - - - drumul antic
4
J
2
7
I
I
l:m..-d::::==L

o
Fig. 1. -

1' -

5

6km

.±====I

Drumul roman imperial Aiton-Tureni (Casa lui

Acta Mvsei Napoceasls, :illl!IM

Şandor).
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Zona amintită (fig. 1) este „o punte de legătură" între cele două
sectoare, analizate cu mulţi ani în urmă: Cluj-Napoca-Aitcn şi Potaissa
km 8 + 750 (Casa lui Şandor), care are şi un caracter de tranziţie între
Câmpia Transilvaniei, masivul cristalin al Gilăului şi zona depresionară a Turzii. Relieful este dominat de Culmea Feleacului (721,9 m) şi
Dealul Cioltul Mare· (720 m), care formează cumpăna de ape între
bazinul hidrografic al Someşului şi cel al Mureşului. Putem remarca
şi o cumpănă secundară reprezentată de Dealul Cetăţii, situat Intre
bazinele hidrografice ale văii Calde Mari (Aiton) şi valea Popii. Altitudinea reliefului are o scădere dinspre sud-est spre zona văii Calde
Mari, unde atinge altitudinea de 400 metri.
ln trasarea drumului roman, gramaticii timpului au valorificat, la
maximum, toate caracteristicile morfologice ale reliefului, ca: valoarea
fragmentării orizontale a reliefului, ce are valori între 0,4-0,8/Km:.:;
valoarea fragmentării verticale, care nu are indici ridicaţi, fiind amplasat
la nivelul mediu al pantelor, în afara pericolului de inundaţie: valoarea
expoziţiei versanţilor ne indică „o preferinţă" a drumului pentru versanţi însoriţi, cu orientare spre sud şi sud-vest, precum, şi spre cei sem;.însoriţi de sud-est şi vest, evitând versanţii semiumbriţi de est şi nordest, precum, şi cei umbriţi de nord şi nord-vest. Procesele de pantă:
ravenele, ogaşele, torenţii, cât şi procesele de şiroire, care pe teritoriul
satului Aiton sunt frecvente, au fost evitate de către drumul roman.
Un rol important în trasarea drumului roman l-au jucat alunecările de
teren, care ocupă mari suprafeţe în zona de sud-vest .a Dealului Ciolt şi
care au fost evitate, dar care la vremea resprectivă nu au avut o amploare atât de mare, ele fiind facilitate de defriţările iraţionale din
trecutul nu prea îndepărtat. La toate acestea, trebuie să mai adăugăm
şi păşunatul intensiv, care în momentul de faţă favorizează o gamă
variată de procese de acumulare la nivelul luncilor, râurilor, cum ar fi:
conuri de dejecţie, glacisuri coluvio-deluviale, ce facilitează apariţia
unor fenomene de înmlăştinire.
Relieful se evidenţiazc.'l datorită structurii geologice, care pune în
evidenţă martori structurali, cueste şi abrupturi structurale, bine reprezentate pe Dealul Ciolt şi de-a lungul văii Calde. În funcţie de gradul
de degradare al versanţilor, drumul roman urmăreşte versanţii cu degradare medie şi minimă, care în antichitate, mai mult ca sigur, că prezentau o degradare minimă.
Constituţia geologică a zonei este dominată de formaţiunile miocene
şi cuaternare (holocen şi pleistocen), sarmaţianul marno-argilos fiind
cel mai bine reprezentat. Concreţiunile grezoase sferoidale ale Dealului
Feleac au fost utilizate la construirea drumului, fiind din abundenţă în
apropiere. La fel, ca material de construcţie, a fost folosit şi pietrişul
tortonian. Ultimul etaj al cuaternarului, holocenul, este reprezentat prin
soluri aluviale, slab formate, compuse din pietriş şi nisip, care apare
de-a lungul pâraiclor mai marii ce striibat regiunea.
Climc1 este o consecinţă a aşez{irii în aceasti.'.1 zon;:i de tranziţie geografică dintre Munţii Apuseni spre Depresiunc3 Turda, pe de-o parte
şi Câmpia Transilvaniei, pe de altă parte, rolul hotărâtor jucându-l
radiaţia solară în desfăşurarea tuturor proceselor şi fenomenelor atmosferice. Vânturile dominante sunt cele din vest şi nord-vest iarna, iar
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este repartizată inegal, după cum
sud-vest şi nord, în timp ce în est
calculul temperaturii medii anuale
s-a ţinut cont de media anuală a perioadei 1928-1970, obţinându-se
temperatura medie anuală de 8,6°C, având temperatură minimă - 5,1 uC
luna ianuarie, iar, ca temperatură medie maximă, luna iunie de + 19,lluC,
aşadar rezultând o amplitudine termică de 21,1°C. În concluzie, este,
deci, un climat temperat moderat, condiţionat de influenţele oceanice
vestice, cu ierni reci şi veri moderate. Temperatura maximă s-a înTegistrat în luna iulie 1938, fiin de + 39°C, iar temperatura minimă, de
- 32,6°C, a fost înregistrată la data de 25 ianuarie 1942. Data medic :1
primului îngheţ este în jur de 2 octombrie, în timp ce ultimul îng!1eţ
apare în apropierea datei de 8 mai, rezultând, deci, un număr de 215
zile fără îngheţ. Data căderii primei zăpezi este la sfârşitul lunii octom-brie, cel târziu la începutul lunii noiembrie, în timp ce ultima zăp2dă
cade la sfârşitul lunii martie sau cel mai târziu la începutul Iun.ii
aprilie. Rezultă, deci, un număr de 50 de zile de sol acoperit cu zăpadă,
a cărei grosime medie este de 35 cm. Precipitaţiile atmosferice, sub
formă de ploaie, sunt în medie de 598,9 mm/cm 2, prezentând o mică
variaţie de la vest spre nord cu 600 rr.m, iar în sud şi est cu 610 mm,
prezentând un maxim în luna iunie de 96,9 mm/cm 2 şi un minim în
luna februarie de 20,5 mm. Rezultă, deci, un număr de 140-160 de zile
anual cu zile ploioase. Legată de climă este reţeaua hidrografică, rep:rezentată prin afluenţi ai Turului, care se varsă în Arieş. Majoritatea
apelor curgătoare au caracter temporar, mai importantă fiind doar valea
Caldă Mare, ce are un caracter permanent şi care primeşte c2ţiva
afluenţi de mai mică importanţă, ca: pârâul Aitonului, pârâul Şurilor,
pârâul Cheia Ceanului Mic, pâraie cu un debit fluctuant, legat de frecvenţa precipitaţiilor, având un debit maxim primăvara, după topirea
zăpezilor şi un debit minim în timpul iernii. Aceste pâraie transportă
o mare cantitate de aluviuni, cu toate că scurgerea medie nu este prea
mare, 80-100 mm. Un alt element interesant este evapo-transpiraţia,
care variază în funcţie de altitudine. In cazul nostru, media este de
530 mm.
Vegetaţia de odinioară ar corespunde actualmente pădurilor de
foioase, subzonei stejarului, subzonă care a dispărut datorită defrişărilor
iraţionale şi care a fost înlocuită cu o stepă de origine antropică. Apar
şi câteva pâlcuri de gorun şi cer în nord-vestul satului Aiton, însoţite
de o specie de arţar, ulm, alun, lemn câinesc, porumbar. Pe versanţii
însoriţi vegetaţia este slab reprezentată, cu păşuni slabe. Pe platouri
necultivate apare o vegetaţie de păşuni şi fânaţe, care face trecerea
spre vegetaţia hidrofilă a luncilor.
Solurile sunt strâns legate de f<ictorii p:xloclimatici care' lc-Jl1 generat, astfel că pe teritoriul satului Aiton 700/0 din suprafaţă o rcprczintu cernoziomurile levigate, generate de roca mamii argila Gi m;::rn:i.
În zonele de fânaţe apar soluri negre de fânaţe, în timp ce lunile sunt
ocupate de lc'icovişti.
Fauna este specifică zonei deluroase, reprezentată prin: iepure, vulpe,
lup, căprioară, fazan, dihor, viezure, arici, o serie de păsări, ca: piţigoiul,
vara cele de sud-est.
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urmează: 120-125 kcal/cm 2 în vest,
şi sud este de 126-132 kcal/cm 2. In

212

NOTE

ŞI DISCUŢII

gaiţa, mierla, ciocănitoarea, alături de care sunt şi reptile, ca: şopârla
de câmp, guşterul, şarpele de pădure, iar în văi şi mlaştini apar fol!:rte
frecvent bactracienii.
Câteva caracteristici topometrice ale drumului antic cuprins intre
nordul localităţii Aiton şi casa lui Şandor (Tureni).
Acest tronson al drumului antic începe din nordul satului Aiton, din
·punctul unde drumul comunal se ramifică spre Pata, cu orientare NE
şi drumul spre satul Gheorgheni, cu orientarea nord, nord-vest, deci,
la limita de nord a intravilanului satului Aiton, cota 630 m. Din acest
punct, drumul roman are o orientare de la nord spre sud, paralel cu
drumul de interes comunal, ce intră în sat, având o lungime de 200 m.
O uşoară deviere spre est, printr-un unghi de 195°, modifică aliniamentul, care revine la direcţia iniţială după 70 m, având o pantă uşor
descendentă de 10/o, pentru a ocoli prin sud-vest, sub un unghi de 180°,
un val de alunecare, consolidat pe o distanţă de 165 m, cu o pantă descendentă de 20;0 • Aliniamentul drumului antic se continuă pe încă 625 m,
paralel cu drumul satului, străbătând spatele grădinilor, ocolind cimitirul
localităţii, pentru a se îndrepta spre pârâul Ş1:1rilor, pe care îl traversează perpendicular, pe axml văii. Urmează o schimbare de direcţie, mai
pronunţată, spre sud-vest, sub un unghi de 197°, pentru ca după 110 m
să se orienteze spre est printr-un unghi de 190°. Drumul antic trece,
apoi, pe la poalele D. Ciolt (644 m), traversând curtea Şcolii generale
din localitate, după care traversează, perpendicular, pârâul Morii. Traseul se frânge sub un mnghi de 180°, cu deschidere spre vest, pe un
aliniament de 110 m, cu o panetă descendentă, ceva mai acentuată de
50/o, ocolind un grup de gospodării. Intervine o nouă schimbare de direcţie spre est, printr-un unghi de 175°, cu o pantă neglijabilă, care pe
ultimii 50 m creşte la 50/o, după care direcţia drumului antic se schimbă
spre sud, pe o distanţă de 90 m. Urmează un unghi de 185°, cu mici
curbe şi contracurbe, pe o hmgime de 135 m, fără declinităţi importante. In continuare, traseul drumului antic face un unghi, tot de 185°,
cu deschidere spre vest, pentru a evita o zonă mai ridicată (cota 660 m),
pe circa 165 m, care se continuă spre sud, pe o distanţă de 200 m, prin. tr-o succesiune de mici devieri de la traseu, pentru a traversa o zonă de
înşeuare. Un nou unghi de 190°, cu deschidere vest-sud-vest (traseul
drumului este ascendent, panta 60/o pe o lungime de 365 m), face ca el
să se apropie foarte mult de drumul de ţară spre Ceanu Mic, după ce,
în prealabil, a ocolit, prin vest, o zonă cu accentuate rupturi de pantA
(ale Dealului Bondocuţ, 649 m), care sunt urmate de o zonă cu pante
mai reduse. O nouă schimbare de direcţie spre vest, printr-un unghi de
185° (pe o distanţă de 705 m, cu o pantă ce oscilează între 20/o şi 40/o),
ce urmăreşte curba de nivel de 625 m, situată deasupra actualului drum
spre Ceanu Mic, evitând o serie de rupturi de pantă, pentru ca apoi
să traverseze un mic torent. Apoi, după 135 m, drumul antic intersectează actualul drum comunal, sub un unghi de 190°, cu o pronunţată
deschidere spre vest, cu scopul de a ocoli prin est o zonă afectată de
puternice procese de pantă. Aliniamentul drumului antic se menţine pe
încă 100 m, după care îşi schimbă direcţia spre sud-vest, pentru a intersecta a doua oară, drumul comunal, menţinându-şi, totuşi, traseul
paralel cu el, pe circa 400 m, după care traversează Valea Cheia Cea-
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nului Mic. Aliniamentul se menţine pe încă 500 m, trecând pe sub L.I.T.,
făcând o curbc"t cu raza mare, de 200 m, intrând în vatra satului Ceanu
Mic, prin partea lui de nord-est. Din acest punct, drumul antic, pătrun
zând în intravilanul satului, aliniamentul se menţine pe 220 m, cu o
pantă descendentă de 4-50/o, urmat de o curbă cu raza mare, de
200 m, cu deschidere spre nord-vest, care face ca drumul antic să
coboare cu o pantă de 30/o, pe o lungime de 430 m, trecând pe lângc"t
Magazim1l sătesc, din centrul satului. După 150 m, drumul roman traversează, în diagonală, drumul sătesc, care duce la „Moara Ceanului",
trecând pe partea stângă a lui, priu spatele grădinilor gospodăriilor ce
îl mărginesc, urmând, în general, curba de nivel, cu valoarea de 520 m.
Drumul antic părăseşte intravilanul satului Ceanu Mic, printr-un unghi
de 190°, care dă într-un aliniament de 450 m ascendent, ce trece prin
spatele „Morii", la circa 150 m. La capătul acestui aliniament, urmează
o nouă curbă, cu rază mare, care se continuă într-nn nou aliniament de
500 m, ce se orientează spre sud-est, printr-un unghi de 190°. După ce
mai parcurge 200 m, traversează oblic D.N. 1 spre Turda, în dreptul
Km 8+250 m. Declinităţiile drumului roman pe acest tronson sunt
foarte mici, în jur de 1,50/o. Trecând, deci, pe partea drepată a D.N. l.
drumul antic se menţine foarte aproape de el, paralel, pe circa 500 m,
cu o pantă neglijabilă de 1,40/o pentru ca, apoi, panta să fie uşor descendentă de 0,40/0. Intervine o nouă schimbare de direcţie spre nord-est,
printr-un unghi de 195°, pe o distanţă de 225 m, care, apoi, face o
buclă, ce dă într-un aliniament de 450 m, în „rampă", având o pantă de
1,50;0 (pe ultimii 150 m este de numai 0,70/o). O cmrbă, sub un unghi
de 165°, „duce" drumul antic tangent la D.N. 1, vis-a-vis de Casa lui
Şandor. Lucrările de modernizare a şoselei au dus şi la decopertar&'il
drumului antic, care apare în profil, chiar pe unele porţiuni unde s-a
construit actuala şosea naţională.
Pe acest traseu, lung de 9.750 m, drumul antic îşi păstrează aceleaşi
caractere generale ca şi în cazul drumului roman de la Gheorgheni sau
cel dinspre Turda, precum: variaţii mici de declinitate - panta cea
mai mare 5-60;0 , curbe cu raze mici, vizibilitate mare, aliniamente
destul de lungi (400-500 m), evită zonele accidentate de teren sau
înmlăştinite, fiind însoţite la mică distanţă de drumurile actuale, valorifică la maximum geomorfologia terenului apropierea surselor de
apă, materialul de constrcrcţie din orizontul local (calcare şi gresii), fapt
ce arată că gromaticii romani erau foarte buni cunoscători ai mediului
ambiant, folosind potenţialul existent.
Sigur, o problemă, pe care va trebui să o rezolvăm, este aceea de
a stabili traseul drumului antic în cele două oraşe Potaissa şi Napoca,
precum, şi exactitatea datelor înscrise în Tabula Peutingeriana.
DORIN URSUT -
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THE ROMAN IMPERIAL ROAD BETWEEN AITON-'l'URENI.
GEOGRAPHICAL AND TOPOMETRICAL CHARACTERISTICS
(Summary)
The Roman Imperial road (9.750 m long) covers a very complex geomorphological area making a transition between the Trnsylvan.ian Plain and the
crystaline massif of Gilău and turning about the unstable or sliding areas, folowing
Crom time to time the medium încline of the slope.
It is the most important sector from a climatic and hydrographical j)<lint of
view. The Roman builders found the most adequate technical solutions.

PROSPECŢIUNI

ARHEOLOGICE DE-A LUNGUL DRUMULUI
ROMAN DIN ZONA ORAŞULUI GHERLA

Cu ocazia lmcrărilor de lărgire a şoselei din partea de nord-vest a
Gherla s-au efectuat cercetări de suprafaţă şi sondaje pe toată
zona ce urma să fie afectată, zonă oe ţine de localităţile Gherla şi Buneşti. Pe teritoriul acestor localităţi sunt semnalate numeroase descoperiri arheologice 1, cercetările rieoente îmbogăţînd repertoriul arheologic cu încă şapte obiective (fig. 1).
Obicetivul nr. 1. Locul se află la intersecţia drumului ce vine de la
Gherla şi Buneşti spre Cluj-Napoca. El are o 1f.onnă triunghiulară şi
este mărgimt de digul din malul Someşului Mic, pod şi drum. Cu mai
mulţi ani în urmă, aici au fost semnalate urnnele unui pod roman,
dar întrucât identificarea nu s-a făcut atunci, acum nu s-a putut stabili
cu exactitate locul de amplasare a acestuia, iar numele descoperitorului
ne-a rămas necunoscut. În perimetrul cercetat s-au descoperit mai multe
fragmente ceramice, provenind din neolitic (inv. P. 116077, 116080), epoca
romană
(P. 116072-73), zgură şi fragmente de cuptoare romane
(P. 116078, 116081), fragmente de fier din aceeaşi epocă şi mn ciob medieval. Merită să amintim că lângă podul de peste Someş au fost descoperite, cu ani în urmă, un mare număr de monede romane imperialez.
Obiectivul nr. 2 se găseşte la circa 100 metri de primul, pe dealul
numit „Sărăzaia" sau „Cetăţi" 3 . Pe acesta se află un platou, uşor înclinat spre sud-est, de pe care se pot culege numeroase materiale arheologicP. Pe o porţiune de circa 30 m au fost sesizate urmele unei fortificaţii
dt> pămînt (şanţ şi val) preistorice şi resturile unei palisade (P. 116101).
Materialele adunate provin din epoca neolitică (silex-uri şi ceramică:
P. 116082-83, 85-86, 116088-92, 99, 116104-105), fig. 2/1-2, epoca
bronzului şi prima vârstă a fierului (P. 116108, 116094-95) (fig. 2/4-7),
precum şi din Evul Mediu timpuriu (P. 116106 - 116097-098). Punctul
nPfiind în imediata apropiere a şoselei nu intră în zona afectată de
lucrări, prin mrmare, nici cercetările noastre nu s-au extins.
Obiectivul nr. 3. Locul se află pe partea dreaptă a şoselei ce duce
spre Buneşti, în dreptul fermei „Gostat", fiind situat pe o terasă superioară a Someşului, înclinată uşor spre sud. Din acest punct s-au cules
mai multe materiale arheologice, cu precădere, fragmente ceramice, dar
extrem de frământate şi rulate de lucrările agricole. Datorită acestPi
situaţii putem spune doar că piesele sunt preistorice, dar nu ~·~c poate'
face o încadrare cronologică exactii a lor. Problema poate ii rezolvatei
doar printr-un sondaj arheologic. Cercetările mai vechi au semno.lat în
oraşului

I
2

3

RepCluj, 1992, p. 74, 210-218.
Idem, op. cit., p. 216, nr. 14.
Idem, op. cit., p. 50, nr. 2.
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construcţii

romane, precum

şi

a drumului din

Obiectivul nr. 4. Terenul cercetat se găseşte pe marginea stângă a
drumului, pe malul pârâului „Giurgiu'. Pe o suprafaţă, de circa 10 ari,
au fost descoperite cărămizi romane, elemente de construcţie (paviment
de încălzire centrală - cocciopesto, P. 116110), precum şi o verigă de
fier (P. 116109).
Obiectivul nr. 5. Suprafaţa cercetată se află în vecinătatea văii „Zepodie", între malul acesteia, drumul judeţean şi casa de la nord de pân?m.
Materialele descoperite atestă o locuire temporară din epoca neolitică,
romană şi medievală. Şi în acest caz este nevoie de un sondaj pentru
verificarea şi clarificarea situaţiei.
Obiectivul nr. 6. Punctul se găseşte în dreptul casei cu nr. 356,
în dreapta drumului. De pe o suprafaţă de peste un hectar au fost
culese materiale arheologice, cu precădere, ceramică, provenind din epocile: bronzului, prima vârstă a fierului (P. 116124-40), romană (cele
mai multe) (fig. 2/8-11) şi medievală. In acest punct au fost deschise
două casete5 (în anul 1990), în care s-au găsit urmele unei locuinţe romane, ce conţinea o mare cantitate de ceramică, chirpici, cărbune şi
cenuşă (fig. 3). Ceramica descoperită face parte din cele două categorii,
grosieră şi fină. O bună parte din fragmente aparţin unor oale cu buza
evazată şi corpul puternic bombat, de culoare neagră-cenuşie (fig. 4/1-4).
Nu lipsesc nici fragmentele de capace (fig. 4/3), oale (fig. 4/7) şi stră
chini, de culoare roşie (fig. 4/6; 5/1-7).
În apropierea punctului nr. 6 se află un deal (cota 365 m) pe .care
nu este exclus să fi fost un turn roman.
Obiectivul nr. 7. La intersecţia văii Buneşti cu drumul Gherla .:__
Jichiş, pe partea dreaptă a acestuia, s-au găsit urme de arsură şi chirpici,
probabil, preistorice. Tot aici (numerotat pe fig. 1 cu nr. 8), precum ş1
la punctele 4 şi 6 se văd foarte bine urmele drumului roman, ce ducea
de la Napoca la castrul roman de la Căşeiu, drum folosit, pe alocuri,
şi astăzi. Pentru protejarea lui de viitorul drum asfaltat s-au precizat
măsuri de conservare, ocolire şi consolidare, dispunându-se, de asemenea,
devierea drumului asfaltat în unele locuri, cu câţiva zeci de metl'i.
Cercetarea amănunţită a terenului din această parte a oraşului
Gherla, pe lângă îmbogăţirea repertoriului arheologic cu noi obiective
arheologice (unele, cum este obiectivul nr. 6, deosebit de bogate în ma-teriale) a demonstrat, încă o dată, importanţa unor asemenea prospec·ţiuni în cercetare arheologică, precum şi necesitatea ocrotirii patrimo·noiului istoric naţional de la distrugere.
VIORICA

4

5

CRIŞAN

-

GHEORGHE LAZAROVICI -

Idem, op. cit., p. 53, nr. 3.
Sondajul a fost făcut df> Gh. I..azarovici, Z. Maxim

şi

S.

ZOIA MAXIM
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THE ARCHAEOLOGICAL PROSPECTS ON THE ROMAN WAY
IN GHERLA TOWN AREA
(Abstract)
In 1991 were macle some archeological re,earches on the Roman way between
Gherla - Jichiş - Buneşti and there were fond seven archaeological points. The
a;·chaeological traces belong to the Neolithic Age (points 1, 2, 5), Bronze Age
(points 2, 6), Hallstatt (points 2,6) and Roman Age (points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). At
the point number 6 was macle a verification poli. It was opened a case where was
found a Roman dewlling with a large quantitiy of pottery, rough cast, coal and
cintlers.
On the line, particularly in the points 4, 6, 7 and 8, we can see very well the
Roman way from the ancient Napoca to the Roman camp from Că.şei. The Roman
w;iy is protected and were taken conserving and consolidation measures and the
modern way was deviated to the South.
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Fig. 2. 1-3. Silexuri; 4-7.

Ceramică

hal!stattiaml; ll-11.

Ceramică romană.

NOTE

220

ŞI

DISClJ"[TI

~««~~
IlJ1III
:.·. v · .. ·<7: ·!::1 ~!lmillf i.t
10

•

•

rr•

I

1

j

;,?
'.

:
i.
'

,
,
,
I

''

\

'
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INCERCARE DE IDENTIFICARE TOPOGRAFICA A UNOR GEME
ROMANE DIN MVZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

Ideea, care stă la baza elaborării studiului1 de faţă, o constituie
în care resursele indigene de minerale, cu calităţi de geme, se
în fondul de geme arheologice, deţinute în muzeele din ţară.
Cu alte cuvinte, am dori să aflăm în ce măsură strămoşii noştri cuno~
teau aceste resurse si le utilizau în confectionarea unor obiecte de
podoabă, talismane sati sigilii.
'
In acest sens, am apelat la conducerea şi specialiştii de la Muzt-ul
Naţional de Istorie a Transilvaniei, spre a avea accesul şi posibilitatea
efectuării unor studii cu ajutorul microscopului stereoscopic binocular
asupra gemelor antice din perioada romană, care aparţin patrimoniului
măsura
reflectă

naţional 2 .

INTRODUCERE
Gemele, datorită durităţii lor şi relativei lor stabilităţi chimice,
constituie repere excelente, ce permit arheologilor şi istoricilor fructuoase
corel:::ţii, fie pe baza caractc>relor lor naturale specifice, fie graţie stilului
sau manierei în CRre ele au fost prelucrate.
La fel de important ar fi după părerea noastră, găsirea unor criterii
de identificare topografică a ocurenţelor de unde au îost recoltate mineralele cu calităţi geme, pe baza unor caractere genetice specifice, care
ne-ar permite să ne facem o idee în ce măsură strămoşii noştri cunoşteau
şi valorificau aceste resurse indigene.
Fiind preocupat în ultimii 25 ani şi de prospectarea ~i exploatarea
formaţiunilor geologice, deţinătoare sau generatoare de minerale cu calităţi de geme, am reuşit să cunosc principalele zone de apariţie a acestora,
realizând şi o colecţie de tipuri şi varietăţi de geme finisate, caracteristice diferitelor ocurenţe sau a unor provincii geologice~ 16 .
Deoarece majoritatea varietăţilor de minerale, cu calităţi de gem'?,
de la noi din ţară, aparţin familiei cuarţului cristalizat, criptocristalin
şi amorî, am aprofundat studiul acestei grupări, stabilind o serie de
tipuri zonale, precum şi varietăţile coloristice şi de incluziuni pe care
le conţin.
Deci, scopul urmărit de prezenta lucrare în final, e punerea în evidentă <I unor preocupări de prospectnre şi de prelucrare a pietrelor dure,
1 Lucrare elaborată în 1980 şi comunicată la ,,Primul Simpozion Nuţ.io:1al jc
Gemologie", Cluj, 11-13 octombrie 1991.
~ Studiul a fost efectuat, cu asentimentul regretatului director Haclrian
Daicoviciu, în incinta muzeului, ajutat fiind de specialiştii Secţiei de istorie veche,
domnii Constantin Pop şi Ioan Mitrofan.
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in trecutul istoric pe teritoriul ţării noastre. Desigur, neavând un studiu
ştiinţific precedent, în acest domeniu, lucrarea de faţă va prezenta amprenta şi erorile unui început de drum. Având în vedere că majoritatea
zonelor, cu minerale cu calităţi de geme, sunt situate în cadrul Munţi
lor Apuseni, ar fi normal ca acest fapt să se reflecte în tezaurele de
geme găsite in jurul acestor munţi şi păstrate astăzi în muzeele oraşelor,
situate în jurul acestora. Ca atare, primul început îl constituie analiza
gemelor din Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.

METODE CLASICE

ŞI

MODERNE DE STUDIERE A GEMELOR

Identificarea, autentificarea şi expertiza pietrelor preţioase, fine
(dure şi moi) se face, îndeosebi, pe baza
Dintre proprietăţile fizice, pe baza c~rent
putem determina unele geme, am aminti: culoarea, urma, luciul, transparenţa şi opacitatea, luminiseenţa, clivajul, spărtura, duritatea, greutatea specifică, caracterele organoleptice, termice, optice, electrice, magnetice şi radioactive.
Dacă nu patern identifica gemele pe baza proprietăţilor lor fizice
(sau nu sunt suficient de concludente), se vor determina, în continuare,
proprietăţile lor chimice şi structurale, cu ajutorul razelor X sau a
sondei electronice.
Din păcate, în procesul de identificare şi autentificare a gemelor
unicate, cum e cazul celor arheologice, nu se pot aplica câteva dintre
metodele de mai sus, deoarece unele din ele necesită un consum al unei
părţi din gemă, fapt ce prejudiciază integritatea şi valoarea obiectului
studiat. Deci, prima cerinţă a metodologici utilizate e ca ea să nu Jie
destructivă, gema analizată trebuind să rămână intactă. Problema c ~1
mai dificilă atunci când gema analizată e fixată sau montată (lipită)
pe un obiect de artă, de care nu poate fi separată, fără a aduce prejudicii fie gemei, fie obiectului de artă. Ca atare, din toate metode]~
amintite, mai sus, se vor alege numai acelea care nu contribuie la periclitarea integrităţii obiectului.
(semipreţioase) şi ornamentale
proprietăţilor fizice şi chimice.

3 A. Moţiu, V. Ghiurca, Date noi privind calcedonia din Trestia (MaramUT•'Ş},
Studia, ser. Geologie-Geografie, XXIV, 2, 1979, p. 24-31.
4 C. Ghiurca, C. Fulga, V. Ghiurca, V. Fulga, Pietre semipreţioase .~i decorative din România ·(Date geologice de evaluare preliminară). D.S. Inst. Geol.Geofiz., LXVIII, Bucureşti, 1984, p. 13-26.
5 V. Ghiurca, Câteva date geologicr' as1wra silicoli~elor sernipreţioase din
judeţu[ Hunedoara, Studia, ser. Geologie-Geografie, XXVI, l, 1981, p. 39-47.
G I. Mârza, V. Ghiurca, Consideraţii qeologicc privind compoziţia .~i geneza
.ţilicolitelor sideritice de la Huta-Certeze (Jud. Satu Mare), Mem. ştiinţ. ale Acad.
R.S.R., ser. IV, IV, 2, Bucureşti, 1981, p. 235-242.
7 C. Ghiurca, V. Ghiurca, Cuarţul în artă, tehnică şi bijuterie, Gri~1ore
Cobălcescu (volum omagial), Iaşi, 1982, p. 143-153.
a V. Ghiurca, L. Drăgănescu, Quelque.~ considfrations geologiques sur rambr''
de Colţi (Dep. de Buzău - Roumanie}, Studia, ~er. Geologie-Geografie, XXXI, 2,

1986, p. 40-45.
9 V. Ghiurca, I. Bucur, D. Toda, Consideraţii asupra unui jasp fosilifer ele
l• Techerău (Jud. Hunedoara), D.S. Inst. Geol.-Geofiz„ 72-73, Bucureşti, 1987,
p. 53-67.
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Pentru pietrele preţioase (diamant, rubin, safir, smarald), odată cu
începutul secolului al XIX-lea au fost puse la punct şi alte metode nedestructive, cum ar fi densitatea (pentru piesele nefixate), paterea de
refracţie a gemelor şi determinarea indicilor de refracţie pentru pietrele
transparente, examenul spectrului de absorbţie cu ajutorul unui spectroscop, examenul de fluorescenţă la iradiere cu raze ultraviolete şi analiza
cu sonda electronică.
Deoarece majoritatea covârşitoare a gemelor, aflate în muzeul din
Cluj, se încadrează în categoria pietrelor ornamentale ce au duritatea
cuprinsă între. 5 la 7 (în scara Mohs), a fost utilizată metoda identificării
lor- cu ajutorul microscopului stereoscopic binocular. Cu excepţia. unei
singure piese, care e confecţionată din lazurit, toate c~lelalte geme
aparţin familiei cuarţului, respectiv, sunt reprezentate prin diferite varietăţi coloristice sau texturale de calcedonii (carneol, agat, onix, serdolic
şi jaspuri).
Având în vedere faptul că noi urmăream nu numai o simplă identificare mineralogică a gemelor, ci şi o determinare eventuală a zonelor
lor de provenienţă (indigenă sau străină) - o determinare topografică
- am avut la dispoziţie, ca material comparativ, o colecţie de tipuri şi
varietăţi de minerale geme lustruite, colectate de subsemnatul, din principalele ocurenţe şi formaţiuni geologice de la noi din ţară.
Toate gemele naturale (spre deosebire de cele sintetice, constituite
în siste1ne închise), s-au format prin procese genetice complexe, care
s-au desfă~urat într-un sistem deschis, în care procesele fizico-chimice
au fost larg influenţate de mediul exterior, fapt ce a condus la variaţia
unor proprietăţi, cum ar fi: densitatea unor proprietăţi optice; a unor
defecte de cristalizare; a unor tipuri specifice de incluziuni; a repartiţiei
zonelor ele culori, datorită variaţiei concentraţiei unuia sau altuia din
elementele cromofore (colorante), fin dispersate în mediu; a unor fisuri
de deshidratare, de decrepitare şi a golurilor.
Procedeul clasic de expertiză constă în examinarea defectelor naturale vizibile, a variaţiei nuanţelor de culori şi, în special, a incluziunilor
solide poliminerale şi recristalizate pe care le conţin.
Trebuie să menţionăm, în mod expres, că toate varietăţile de calcedonie au o culoare alocromatică (o culoare străiriă, nu proprie şi spe10 V. Ghiurca, L'agate fossilifere, une curiosite du monde mineral, Mineraux
ct Fossiles, nr. 158, Paris, 1988, p. 15-17.
11 J. Petrescu, V. Ghiurca, V. Nica, Paleobotanycal and Palynological Reseqrches on the Low,~r-Oligoccn:e ambcr and ambcr bearing at Colţi-Buzău, The
Oligocene from thc Transy/vanian Basin, Cluj, 1989, p. 183'-197.
12 V. Ghiurca, GemmoZogicaZ raw materials in the Oligicene deposits of
Romania. The Oligocene from the Transylvanian Basin, Cluj, 1989, p. 469-474.
13 V. Ghiurca, V. Todoran, Gem resources în „Ţara Chioarului", The Oligocene
from the Transylvanian BasiTI), Cluj, 1989, p. 11î3-479.
14 M. Andrei, V. Ghiurca, I. :rvrârza, On the occurence of igneous rocks anct.
pebbles on the Mangalia and 2 Mai beoehes (Black Sea, Romania). Genetic anrf.
practicaz significance, Trav. du Mus. Nat. „Gr. Antipa", XXX, Bucureşti, 1989,

p. 347-349.
..
15 V. Ghiurca, N. Vavra, Occnrence and chemicaz characterization of fossil
resin·s from „Colţi" (District of Buzău, Romania), N. Jh. Geol. Palăont., 5, Stuttgart, 1990, p. 283-294.
16 V. Ghiurca, La calcedoaine bZue de Trestia (Roumariie), Mineraux et Fossiles. nr. 197, Paris, 1992, p. 6-11.
15 -

Acta Mvsei Napocensis, 31/1994
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cifică, aşa cum au pietrele preţioase), imprimată de prezenţa unor substanţe, răspândite sub forma unor pigmenţi fini în masa sa. Din aceste
motive, calcedoniile îmbracă culori foarte variate. Extrem de rar apar
şi calcedonii incolore (hialitul). Fiecare varietate coloristic.;1 de calcedonie
are denumirea sa proprie, cum ar fi: nuanţele galben-portocalii se
cheamă serdolic; brună, sarder; verde deschis, crizopraz; verde închis,
plasmă; roşu, în amestec cu verde, helioptrop; roşu sângeriu, carncol:
albastră, safirin; alb lăptoasă, leucocalcedonie; cenuşie-gălbuie, cremene
sau calcedonie comună. Toate acestea formează grupa calcedoniilor

monocromatice. În grupa calcedoniile policromatice (cu mai multe culod
stratificate), din care amintim onixurile, la care una din culorile de
bază e albul, combinat cu câteva culori contrastante (negru, brun, roşu)
şi agatele, alcătuite din alte culori sau nuanţe de culori, în care albul
lipseşte.

Spre deosebire de calcedonii, care sunt, în general, translucide,
j<.tspurile sunt opace şi conţin cantităţi mari de incluzii (peste 30D/0). In
general, substanţele cromofore, în cazul calccdoni:lcr şi jaspurilor, sunt
reprezentate prin pigmenţi feruginoşi, cum ar fi: hematitul (roşu);
hidroxizi de fier trivalenţi, galbeni, cei bivalenţi, bruni; sărurile de Ni,
verzi sau combinaţii de pigmenţi feruginoşi cu cei manganoşi, negri. O
singură excepţie, în acest sens, o reprezintă calcedonia de Trestia (Maramureş), care are, întotdeauna, o culoare albastr5 de cer, datorită unor
cantităţi mici de ioni de FI şi CI, rămaşi ca relicte din fosta fluorinf1
pe care o pseudomorfozează, de regulă.
Ca atare, urmărind caracteristicile proprii pe care le au unele culori
sau nuanţe de culori, putem stabili unele criterii de corelare a acestora
pe baza amplasării cromoforilor pe anumite planuri sau zone, pe baza
mărimi acestora (mari, mici, foarte fini), pe baza formei (puncte, r-.fore,
liniaţii, floculaţii etc.). La aceste caracteristici, imprimate de culoare, se
mai pot adăuga şi unele incluziuni de minerale minuscule de mangan,
magnetit sau pirhă, ce se pot constitui şi ei ca indicatori preţioşi în
asemenea încercări de corelare şi comparare. Prin· urmare, metoda folosită de noi a fost o analiză amănunţită la microscopul stereoscopic binocular a caracteristicilor pigmentaţiei cromoforice macro şi microvizibile
şi a incluziunilor de minerale pe care le pot conţine.
DATE DE ANALIZA

MICROSCOPICĂ

Majoritatea gemelor (24 bucăţi) sunt alcătuite din câteva varietf1ţi
de carneoluri; care prin car-acteristicile lor . de culoare şi impurW\:ţi
macroscopice, se aseamănă cu carneolurile din Munţii Trascăului; microscopic, ele se deosebesc net de acestea, fiind caracterizate prin pigmeri.ţii
săi coloranţi foarte fin, invizibili la microscopul binocular. Ca atan:,
pute,11 menţiona că nu au fost utilizate la confecţionarea lor carneolur•
autohtone, ci varietăţi aduse din Orient (India).
.
Gemele, confecţionate din jaspuri (15 bucăţi), sunt alcătuite, în
general, din geluri feruginoase roşii, galbene sau verzi, cu o pastă destul
de neomogenă, ce nu ne permite găsirea unor criterii sigure de corebre
cu varietăţile de jaspuri autohtone, deşi ele se aseamănă foarte mult
cu cele ce apar în Munţii Mureşului.
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număr

de 18, citate în lucrarea, de altîel, de
asupra gemelor şi a semnificaţiei lor stilistice
în 1960, aparţin altor varietăţi de calcedonii,
imitatii de sticlă sau alte minerale1 7 .
Faţă de datele menţionate în .acest studiu şi menţionate în paragra~
fole anerioare, ne permitem a aduce unele modificJ.ri sau completări cu
privire la nomenclatura gemologică utilizată.
Astfel, intalia, cu nr. de inventar 4647 (Micia), considerată ca sticlă
gJlbuie, e, în realitate, un serdolic (portocaliu). Cameea, cu nr. 4661
(Micia), e alcătuită din serdolic, nu carncol. Intalia, nr. 4624 (Micia), e
un agat carneolic, nu carneol cu strate de agat. Italia, cu nr. 4635
( Micia), e un serdolic, nu o calcedonie, deschisă la culoare. Intalia, cu
nr. 4638 (localitate necunoscută), nu e o piată falsă, ci un lapislazuli
veritabil, confirmat de însăşi prezenţa cristalelor de pirită în ea. Materialul provine, în mod sigur, din zucămintele din Afganistan. Intalia, cu
nr. 4634 (Micia), e un agat carneolic şi nu carneol cu structură de agat.
Intalia, cu nr. 4626 (Micia), e un carneol veritabil şi nu o pastă de sticlă.
Intalia, cu nr. 4648 (Micia), e un serdolic şi nu o sticlă. Intalia, cu nr.
4641 (Micia), e alcătuită dintr-o calcedonie albă, lăptoasă, transparentă
(leucocalcedonie) şi nu a fost gravată pe un cristal de stâncă. Intalia,
cu nr. 4628 (Micia), e gravată pe un serdolic şi nu pe carneol. Intalia, cu
nr. 4622 (Micia), considerată a fi gravată pe un lazurit(?), în realitate,
reprezintă o calcedonie albă, mată, agatiformă. Intalia, cu nr. 4654
(Turda), pentru care se utilizeazi't denumirea italiană ele „Nicolo'', nume
derivat din transformarea italiană a cuvfmtului .,onyx", e, în rcnlitate,
un sarder, cu trecere spre serdolic. Intalia, cu nr. 4657 (Turda), e gravată pe un serdolic, nu pe carneol. Intalia, cu nr. 4637 (Micia), e gravată
pe cameol, nu pe sticlă. La fel şi intalia, cu nr. 4658 (Gherla). belul
cu piatră, cu nr. 4742 (localitate necuncscută), nu este un Nicolo, ci un
sarder brun. Inelul, cu nr. 3974 (localitate necunoscută), are o piatră de
serdo!ic şi nu de carneol. Inelul, cu nr. 4742 (localitate necunoscută),
are o piatră de serdolic ~i nu Nicolo. Inelul, cu nr. 4744 (Micia), arc o
piatră d0 jasp roşu şi nu de carncoI. La fel şi inelul, cu nr; 4647
(Micia). Intalia, cu nr. 4632 (JHicia), c gravată. po un jasp brun şi nu
:roşu. Mai menţionăm, că intaliile, cu nr. 4640 (Micia), nr. 4697 (Ilişiua),
nr. 4651 (Micia), nr. 4636 (Micia), sunt executate din aceeaşi varietate
de jasp roşu, cu alte cuvinte, probabil, chiar din aceeaşi bucată de jasp.
Pe baza analizelor Ia microscopul stereoscopic binocular, am separat
cinci geme, alcătuite din diverse varietăţi de calcedonie, care pe baza
unor elemente cromoforice şi texturale corelative pot fi considerate că
au fost confecţionate din materiale de provenienţă autohtonă, provenind
din aria Munţilor Apuseni.
·
1. Intalia, cu numărul de inventar '1635 (Micia), cu dimensiunile
de 15,2/10,5 mm, şi feţe plane, parnlele, este confecţionată dintr-un
carneol portocaliu, cu trecere spre serdolic (gălbui), având gavată pe
ea bustul unei figuri feminine, cu coif pe cap, ce priveşte spre stânga.
Macroscopic, varietatea aceasta de calcedonie se aseamănă. ·CU carneolul
bază, consultată de noi
şi arheologice, redactată

17

L. Ţeposu-Dilvid, Gemele şi cameele din Muzeul _4rheologic din Clnj, OmD,

p. 525-534.
18

Ibidem.
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prezentând aceeaşi trecere gradată de la
mai intens la portocaliu, ajungând chiar la nuanţe de alb. La microscop, se observă, pe dosul intaliei, aceleaşi floculaţii albe, ca şi la varietăţile, colectate de noi, din zona ofiolitelor din Munţii Apuseni de sud.
2. Intalia, cu numărul de inventar 4634 (Micia), are dimensiunile
de 15,5/15 mm, partea superioară plană şi cea inferioară uşor bombată,
pe ea fiind figurat bustul unui împărat roman, din secolul III d.Ch.,
ce poartă o cunună de raze pe cap. Imaginea este gravată pe un agat
carneolic, ce prezintă macroscopic acelaşi tip de pigmentaţie cromoforică,
reprezentate prin puncte roşii, de dimensiuni foarte mici, ca şi la carneolul specific zonelor ofiolitice din sudul Munţilor Apuseni. Venatura
(sau lineaţia) coloristică variaz~ de la roşu deschis la portocaliu spre
gălbui înspre partea superioară (spre cap). La microscop, se observă,
pe planele inferioare ale venaturii, dispunerea unor puncte roşii submi·cronice, ca şi la corneolurile de Trascău. Tot pe planul de separare a
culorilor (sau nuanţelor), apar şi floculaţiide tip plaje de culoare albă,
ca şi la cele de Trascău. Pe aceste cruste albe <:par floculaţii roşii
sferice, de 1-2 mm, ceva mai mari ca şi la gema a:1alizată anterior,
la punctul 1.
3. Intalia, cu numărul de inventar 4622 (Micia), are fe'~e paralele,
margine oblică şi dimensiuni de 12/8,5 mm. Gema este gravată cu un
nud masculin, cu coif pe cap, într-o mână cu o lance şi în cea'1alt<1, cu
un obiect neidentificat. în lucrarea anterior amintită1 8 , se consideră că
gema reprezintă un lazurit, dar în realitate, e vorba de o calcedonie
opacă albă (mată), agatiformă pe partea inferioară, unde apare şi o mică
geodă cu cristale de cuarţ. Gema este pigmentată pe jumătate cu puncte
roşii de „tip Trascău", unele fine, submilimetrice, altele ceva mai mari.
La microscop se observă o pigmentaţie cromoforică alcătuită din puncte
roşii micronice, dispuse pe anumite planuri, ca şi la calcedoniile .c:fe
Trascău. Ele apar dispuse pe planele de venatură (liniaţiile) agatiformit,
respectiv, pe planele de schimbare a culorii sau a nuanţelor de culori.
Pe acelaşi plan, dimensiunile floculaţiilor e identică ca mărime, dar .ea
poate creşte sau descreşte pe planurile inferioare sau superioare, \Jrdin

Munţii Trascău (Rachiş),

roşu

mătoare.

4. Intalia, cu numărul de inventar 4624 (Micia), are dimensiun,ea
de lG/12 mm, partea superioară plană, cea inferioară uşor bombată, iar
trecerea dintre acestea se face prin plane unghiulare. Pe ca este figurat
zeul Amor, cu păr buclat şi aripioare şi cu capul întors spre dreapta.
Oasele pieptului sunt redate sub forma unor puncte. In stânga, ţine ·o
faclă şi în dreapta, arcul, pe care se sprijină. Microgravura este incizată
pe o calcedonie albă-portocalie, porţelănoasă, ce are pe marginea inferioară 2-3 dungi agatiforme. Pe partea superioară există un strat alb,
mat, cu unele fisuri de decrepitare a gelului. La microscop se observC:i
cum pe partea inferioară a venaturilor agatiforme se dispun· pigmeaţi
micronici roşii, ca şi în cazul celor de Trascău.
5.· De data aceasta, avem în vedere o camee, ce are numărul de
inventar 4662 (Micia), deci, e vorba de un microbasorelief, cu dimen:siuni de 16/12 mm. Pe gemă e înfăţişat un cap de femeie, privit din
faţă, având ochii şi gura mărite, ce conferă feţei o expresie stranie.
Forma gemei, marginale şi dimensiunile sunt identice ca la intalia des-
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crisă mai sus. Figura este gravată pe un carneol portocaliu, respectiv,
pe un serdolic, având câte un mic strat alb la partea inferioară şi Sl.Jperioară. Culoarea portocalie se datorează unor pigmenţi foarte fini (micronici), de culoare roşie şi formă sferulară, foarte fin diseminaţi în masa
calcedoniei şi având acelaşi aranjament textual, ca şi la eşantioanele
colectate de noi din zona ofiolitică. Pe spatele gemei apar însă şi pigmenţi roşii, de 1-2 mm. în cazul gemei de faţă, pigmenţii cromoforici
nu sunt dispuşi pe anumite planuri, ci sunt răspândiţi uniform în masa
calcedoniei.

CONCLUZII GENERALE
Deşi rezultatele obţinute, prin studiul comparativ al gemelor arheologice cu mineralele geme recoltate de noi, din diverse zone ale ţării,
sunt destul de modeste (numai 5 geme din 57 de exemplare), totuşi ele
ne indică faptul că încă din epoca romană au fost cunoscute unele minerale geme autohtone şi că au existat preocupări de valorificare a lor.
Constatările noastre, modeste, ridică însă problema existenţei pe teritoriul României a unor ateliere locale, a unor specialişti în arta glipticei şi a unor utilaje adecvate de prelucrare. E greu de presupus că
materialul gemelor de provenienţă locală ar fi fost trimis şi prelucrai
în alte centre şi apoi ar fi fost readus înapoi. Presupunerile noastre
vor putea fi confirmate, în viitor, prin studierea comparativă şi a altor
geme antice aflate în colecţiile muzeale, situate în centrele urbane din
jurul Munţilor Apuseni (Zalău, Turda, Aiud, Alba Iulia, Sibiu, Deva,
Timişoara, Arad, Oradea, Satu Mare, Carei şi Baia Mare).

VIRGIL GHIURCA

AN ATTEMPT OF TOPOGRAPHICAL IDENTIFICATION CONCERNING SOME
ROMAN GEMS FROM THE NATIONAL HISTORY MUSEUM
OF TRANSYLVANIA

(Abstract)

By undestruclive studies performed at the binocular stereoscopic microscope,
we analyzed a number of 57 Roma::l gems (intaglio„ and cameo5), made up or
severa! calcedony varieties, aut of which 40 werw discovered in the Roman
locality of Micia (Veţel-Deva) and the other 17 în some other localities from
Transylvania.
After comparing these ancient gems with calcedony gem samples collected
(and subsequenly polished) by us from areas surounding the Apuseni Mountains,
we draw the conclusion that, considering t:heir cromophorous pigmentation (setting,
shape, size), respectively, the colour and shades distribution as well as their
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inclusions, a numher of 4 intnglios nnd 3 cameo were roade up of local material
collected frorn the Apuseni Mountains.
Our contributions, no matter J;iow modest, raise the problem of the existence
on the territory of our country, of some local work:,hops anu spec•.alist> in
glyptics as well as of some proper processings tools.
Our conclusions could be extendet in future by some similar comparativ<:>
studies concerning ancient geros from mw;eum collections, existing in towns
situated round tt.Je Apuseni Mountains, the main calcedony occurence area from
Transylvania (Zalău, Turda, Aiud, Alba Iulia, Sibiu, Deva, Timişoara, Arad,
Oradea, Satu Mare, Carei, Baia Mare).

O DESCOPERIRE ILUSTRÂND FABRICAREA OGLINZILOR
DIN PLQMB LA APULUM

în perioada anilor 1982-1985

lucrările edilitare, efectuate spre N
de actuala cetate medievală de la Alba Iulia, într-o zonă delide str. Aurel Vlaicu spre V, Calea Moţilor spre N şi şanţul de
apărare al fortificaţiei spre S, au dus la descoperirea fortuită a unor
variate materiale arheologice, aparţinând epocii romane.
Dintre piesele recuperate cu acest prilej, face parte şi un fragment
de cărămidă, având săpat pe una din feţe un tipar pentru turnarea
cadrnlui unor oglim.zi din plumb.
Fragmentul de cărămidă este de formă aproximativ patrată
(15X14 cm) şi are o grosime de 4 cm. Prin textură, ardere şi dimensiuni, fragmentul aparţine materialului tegular comun epocii romane.
Pe faţa cea mai netedă a cărămizii se află o cavitate circulară, cu
diametrul de 5 cm şi adâncimea de 0,5 cm. Zona centrală prezintă o
porţiune uşor ovală (diametrul = 2,8 cm), mai ridicată cu circa 0,3 cm
faţă de baza tiparului, porţiune care delimita cadrul lentilei de sticlă.
Negativul ramei circulare, având o lăţime de 1 cm, este ornamentat
cu linii incizate, în zig-zag sau întretăiate. De la marginea cărămizii,
până la limita tiparului, este săpat un canal concav, uşor lăţit spre exterior, reprezentând, probabil, canalul de turnare (fig. 1).
şi N-E
mitată

..

~-

('.

'f

Fig. 1. Alba Iulia. Tipar pentru turnarea oglinzilor de plumb.
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Tiparul, descoperit la Apulum era destinat turnării oglinzilor de
plumb, având încastrată o lentilă de sticlă, categorie de piese larg utilizate în întregul Imperiu romai'l, din Gallial şi Britannia2 până în
Pannonia'J şi Moesia4.
Pe teritoriul Daciei au fost descoperite atât oglinzi cu ramă patrulateră, cum sunt cele de la Obreja5 şi Soporu de C<:împie6 , cât şi cu
ramă circmlară, mult mai numeroase, reprezentate prin exemplarele de
la Drobeta?, Ulpia Traiana 0 şi, mai ales, binecunoscutul depozit de la
Sucidava, numărând 82 de piese9.
Prin dimensiuni, ramele, turnate în tiparul de la Apulum, con~s
pund până la identitate C11 majoritatea oglinzilor descoperite la Sucidai:a,
piesele de la Drobeta şi Uipia Traiana av<'.'md diametrul mai mic.
Decorul tiparnlai de la Apulum este asemănător cu cel al oglinzii
9e tip IX: de la Sucidava 10 , precum, şi al 1fipului III de la InterC'isa11.
Importanţa tiparului de la Apulum constă în faptul că el reprezintă o dovadă a existenţei unei officinae locale pentru producerea
oglinzilor cu ramă de plumb. De altfel, la Alba Iulia mai este cunoscut
şi un al doilea tipar de oglinzi, descoperit în cartierul Partoş 12 . Confecţionat din gresie13, acesta este puternic calcinat, dovedind o intensă
folosire şi a fost găsit în asociere cu mai multe rame circulare din plumb.
In fine, tot de la Apulum provine şl un tipar din ceramică, de formă
dreptunghiulară (9,8 X 9,5 X 2,5), purtând într-un chenar circular, inscripţia în limba greacă IOVCTOSH. Considerat fie ca o marcă de ola:-, fi~
de sticlar, tiparul respectiv ar putea fi însă, la fel de bine şi unul pentru
rame de oglinzi, dacă avem în vedere că pe două din oglinzile de la
1 La civilisation romaine de la Moselle d la Sarre, Mainz am Rhein, 1983,
p. 152, fig. 91/92.
2 G. Lloyd-Morgan, BAR, 44 (II), 1977, p. 237.
3 J. Fitz, lntercisa li (Dunapentele), Geschichte der Stadt in der Riimerz?it,
ArchHung, S.N. XXXVI, 1957, p. 383-397.
4 G. Tontceva, lzvV, 8, 1951, p. 123, fig. 183; V. Antonova, Arheologija So}i.i,
6, 1964, 4, p. 35, fig. 11/7-14.
5 D. Frotase, Aşezarea şi cimitirul de la Obreja, ActaMN, VIII, Hl71, p. 155,
fig. 16/9.
6 D. Frotase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Câmpie. Contribuţie la problema continuităţii în Dacia. Bucureşti, 1976, p. 69, pl. XXVIj6.
7 D. Benea, Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta, Drobeta, I,
1974, p. 175, pl. IV.
.
8 D. Alicu, S. Cociş, Oglb.zi romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
Apulum, XXIV, 1987, p.147, pi. I/8.
9 D. Tudor, Le depât de miroirs trouve d Sucidava, Dacia, N.S., III, 19::>9,
p. 415-432.
10 Idem, op. cit., p. 419, fig. 2/14.
11 J. Fitz, op. cit., pl. LXXV, 6.
12 CI. Băluţă, Tipare pentru oglinzi descoperite la Apulum, (Comunic;.ire la
Sesiunea Muzeului Unirii, dedicată zilei de 1 Decembrie, Alba Iulia, 27-21l nov.
1992).
13 Un tipar monovalv, din şist, pentru turnat oglinzi, a fost descoperit în
Muntenia în aşezarea dacică de la Bucureşti-Militari (Gh. Bichir, Geto-dacii din
Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 24, pl. XXXi5: pi. LTV/1.).
N I. I. Rusi.I, Inscripţiile greceşti din Dacia, StComSibiu, 12, 1965, p. 6:1.
fig. 21; V. Moga, Tiparele romane pentru produse ceramice de la Apulum, Apulum,
iXVI, 1978, p. 166, fig. 9.
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Sucidava sunt mentionate numele plumbarii-lor care le-au executat

(Brutus şi Lollianus)is.
Faptul că piesa noastră, împreună cu exemplarul menţionat anterior, provin din zona castrului Legiunii a XIII-a Gemina, în timp ce
tiparul de gresie a fost descoperit la circa 2 km spre sud, pe teritoriul
Coloniei Aurelia Apulensis, ar putea să indice funcţionarea la Alba
Iulia, - concomitent sau succesiv - , a două ateliere distincte pentru
turnarea oglinzilor din plumb. In sprijinul acestei ipoteze vine şi materialul diferit utilizat pentru confecţionarea tiparelor, - ceramica în
primul caz, piatra în cel de al doilea.
Lipsa contextului stratigrafic în cazal tuturor celor 3 tipare face
imposibilă precizarea perioadei în care a funcţionat atelierul de la
Apulum. Oglinzile cu ramă de plumb, descoperite în Dacia, sunt încadrate în intervalul secolelor II-III1 6. Un exemplar mai târziu a fost
descoperit în necropola romano-bizantină de la Callatis, fiind datat, pe
baza monedelor cu care era asociat în mormânt, în cel de al doilea
sfert al secolului IV17.
Prezenţa frecventă a oglinzilor în inventarele funerare, ca ş1 m
cadrul unor edificii de cultl8, pare să confirme ipoteza conform căreia
micile oglinzi cu ramă de plumb erau utilizate nu numai ca obiecte de
toaletă, ci şi ca piese cu destinaţie cultică 19 • Având în vedere predilecţia
binecunoscută a militarilor romani pentru diversele practici cu caracter
magico-ritual, este de presupus că o bună parte a producţiei atelierului
din zona castrului de la Apulum era destinată acestui mediu.
Tabloul intensei vieţi meşteşugăreşti de la Apulum, cunoscut prin
producerea de ceramică de tip terra sigillata şi recipiente de sticlă, se
îmbogăţeşte astfel cu atesto.rea unei noi ramuri artizanale, fabricarea
oglinzilor de sticlă cu ramă de plumb.
Officina de la Apulum este până în prezent singurq de acest gen
din Dacia Superior, ea adăugându-se mai demult atestatului atelier de
la Drobeta20, din Dacia Inferior.
DANIELA CIUGUDEAN

D. Tudor, op. cit., p. 425; fig. 5/3 şi 6/4.
Idem, op. cit., p. 426.
17 C. Preda, Callatis. Necropola romano.bizantină. Bucureşti, 1980, pl. 57/12.
1B R. Cagnat V. Chapot, Manuel d'archeologle roma.ine, I, Paris, 1916-1920,
:J. 472 şi II, p. 394 et sqq.; E. Gose, Der gallo-romische Tempelbezirk im Altbachtal zu Trier, Trierer Grabungen uncl Forschungen, VII, Mainz, 1972, fig. 139, 20.
IO J. Fitz, op. cit., p. 393'; D. Tudor, op. cit„ p. 426.
2~ D. Benea, op. cit„ p. 169-178.
15
16
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UNE D~COUVERTE ILLUSTRANT LA FABRICATION DES MIROIRS
EN PLOMB A APULUM

(Resume)
L'etude presente une moule pour la fabrication des miroirs en plomb,
decouverte a Apulum fortuitement, dans la proximite du castre de la XIII-eme
Legion Gemina. La moule a ete realisee sur la face d'un fragment de briqllle
romaine. Les miroirs qui pourraient etre coules dans notre mou!e ressemblent
par Ies dimmensions et l'ornement au IX-eme type de Sucidava et au III-eme
type d'Intercisa.
La moule en question, avec une deuxeme moule (pas encore publiee), decouverfe dans le quartier Partoş d'Alba Iulia -, prouvent l'existence d'un
atelier local pour la fabrication des miroirs en plomb â Apulum.

Legende de illustration
Fig. 1. La moule pour la fabrication des miroirs en plomb d'APU/Um (Alba Iulia).

APRECIERI PRIVIND ARTA DACIEI ROMANE

După cucerire, Dacia, devenită provincie romană, va fi repede integrată în marea comunitate a Imperiului. Progresele din domeniul tehnicii, dar şi cele petrecute în viaţa politică, administrativă, economicosocială şi, nu în cele din urmă, spirituală, vor da naştere anumitor transformări, prin apariţia unor forme noi, total diferite de cele existente în
perioada anterioară (epoca statului dac centralizat şi independent).

O diplomă militară, din 11 august 106 d.Ch., descoperită la Porolissuml (Moigrad, jud. Sălaj), confirmă faptul că, la acea dată, Dacia era
deja constituită ca provincie romană. Romanizarea acestui teritoriu, proces desfăşurat de-a lungul unei perioade de abia 165 de ani (106-271),
se va desfăşura pe mai multe căi (administraţie, legislaţie, colonizare, armată, limba latină mijloc oficial de comunicare între diferite etnii, economie, viaţă socială, religie, artă). în aceste condiţii, una dintre importantele componente ale culturii, care va fi structurată în tipare „superioare, se referă la manifestarea artistică.
Arta Daciei romane, o artă provincială bine conturată, constituie un
subiect mult prea vast pentru a fi dezbătut într-o scurtă lucrare2. Ea
prezintă un larg evantai de elemente şi caracteristici interesante, asupra
cărora ne vom opri, încercând a le puncta.
De la început, trebuie lămurit că în arta romană a Daciei este imperios necesar a se delimita ceea ce constituie opere de import (bineînţeles, nu ne referim la arhitectură) şi ceea ce reprezintă producţia loca11ă,
specifică teritoriului respectiv.
Arhitectura urbanistică a principalelor oraşe romane ale Daciei,
atât cât s-au putut efectua cercet5ri arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (ast<'lzi Sarmizegetusa, jud. Hunedoara), capitala anticei provincii, Apulum (Alba Iulia), Napoca (Cluj), porolissum (Moigrad, jud. Să
aj), Drobeta (Turnu Severin), Potaissa (Turda) ş.a., precum, şi vestigiile
unor ferme agricole (villae rusticae), cum sunt cele, de pHdă, ele la Hobiţa, din teritoriul Ulpiei Traiana Sarmizegetusa sau Chinteni, în apropierea Napocei ori a unor mari aşezări din regiuni rurale (Sucidava),
imită aproape la similitudine, planimetria centrelor urbane şi săteşti ale
Imperiului: edificii publice, clădiri private, foruri, amfiteatre, temple şi
sanctuare, biii (thermac), nec:::opolc, cu c::n.c2a:.: pe deplin conturate, sunt
cunoscute încă din secolul trecut. Arhitectura reprezintă· cel mai eclatant exemplu, ca:•:-r:: dcmonstrc2::7ă că arb Daciei romane a fost puternic
influenţată de provinciile occidentale ale Imperiului3. S-au descoperit
~

~

1
·

CIL, XVI, 160; Civilta, p. 153, C2.
Comunicare prezentată la cercul „Prietenii Muzeului" (Cluj, 16 aprilie 1994).
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 305, 356.
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multe elemente arhitecturale (partale, capitele, arhitrave, coloane, frize),
frumos împodobite.
Sculptura în piatră, ramură artistică bine definită si, totodată, foarte
diversificată, are caracter votiv, laic şi funerar. Ea ~ste inspirată din
motive împrumutate din Italia, Gallia (mai puţin), Noricum, Pannonia,
Moesia, Thracia, Orient. De pildă, pentru Dacia Superior, stela funerară
(monument cu reprezentări, cu sau fără inscripţie), în formă de medalion, ce închide portretul defuncţilor, constituie un element caracteristic,
influenţat de elemente provenite din Noricum şi Pannonia4 • Aportul
artistic a Moesiei în arta provincială a Daciei traiane a fost puternic, mai
ales, în regiunile sudice ale ei (cum, bunăoară, sunt sarcofagele de piatră din Oltenia5, cu capacul în formă de acoperiş de templu, în două
„ape" şi decorate cu capul Medusci - Gorgona, acrotere şi alte elemente
sepulcrale). In cadrul sculptural, nu poate fi trecut cu vederea aportul
provinciei noastre nord-dunărene la îmbogăţirea patrimoniului cultural
al Imperiului, mărturie în acest sens, fiind, de pildă, medalioanele funerare, cu portretele defuncţilor, asociate, în contextul aceluiaşi monument, cu lei apotropaici6. Este o creaţie de frunte a unui tip de piesă
sepulcrală, având tocmai aceste particularităţi născute aici (şi nu în altă
parte a Imperiului).
Sculptura votivă în piatră înfăţişează imaginile unor divinităţi clasice, principale, ale pantheonului greco-roman (împreună cu personaje
secundare, diferite alte iconografii mitologice, reprezentări fantastice ş.a).,
apoi zeităţi egiptene (Isis, Serapis, Ammon, etc.), microasiatice (Cybele,
Attis, etc.), orientale (Jupiter Dolichenus, Men, Turmazgadis, Mithras, acesta fiind cel mai bine reprezentat; numai din mithraeum-ul din capitala provnciei se cunosc peste 150 de sculpturi7 dedicate lui), celto-germanice (Epona). De asemenea, apar şi imagini ale cultelor din provinciile danubiene ale Imperiului (Cavalerii danubieni) sau din Peninsula
Balcanică (Călăreţul trac). Sesizarea divinităţilor autohtone, fără nici
un dubiu, ele vor fi existat - , este mai dificilă, deoarece îmbracă haina
aşa-numitei interpretatio Romana. Şi sincretismul, cu elementele sale
specifice, legat de adorarea atâtor zei, frecvent întâlnit în arta Imperiului, mai ales, începând cu a doua jumătate - sfârşitul secolului I d.Ch.,
se regăseşte deseori pe monumentele provinciale a:le Daciei romane (un
exemplu concludent în această privinţă este piesa votivă, descoperită la
Gilău, jud. Cluj, în care zeul Apollo, protectorul muzelor în mitologia
clasică, este înfăţişat într-o ipostază cvadruplă: în calitate de citared,
Călăreţ trac, Cavaler danubian şi participant la „misterul mithriac"B;
această figuraţie complexă a monumentului constituie un unicat în arta
romană, dovedind, cu prisosinţă, originalitatea artizanilor locali, autohtoni, la îmbogăţirea patrimoniului cultural-spiritual al Imperiului).
4 Mulţumim

pentru informaţ.ie domnului Constantin Pop, de la Muzeul Nade fatorie a Transilvaniei.
5 OR.3, p. 406-415.
6 D. Protnse, Noi monumente sculpturale romane din nordul Dacic!, Apulmn,

ţional

IV, 1961, p. 138-140.
7 Monuments, p. 101-116, nr. 142-253.
a C. Pop, Din nou despre relieful lui Apollo, descoperit la
:xxv, 1988, p. 269-'-274.
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Iconografia votivă este uşor de identificat, personajele reprezentate
fiind designate, în general, după atributele lor specifice (de pildă, Jupiter are fulgerul şi acvila, zeiţa Venus apare nudă, Diana, cu arcul şi
săgeata, Apollo, cu lira şi pythonul, Mercurius, cu petassos, caduceu şi
marsupium, Liber Pater, cu viţa de vie şi ciorchini de strugure - pl. 7/1
-, Jupiter Dolichenus, cu securea bipennis, Cavalerul trac, întotdeauna
călare, Mithras, sacrificând taurul pl. 7/2 - , Isis, cu polos şi sistrum, ş.a.).
Plastica onorară în piatră este dedicată unor persoane de primă
importanţă, în special, împăraţi. Portretistica acestora este realistă, astfel că figurile reprezentate sunt uşor identificabile. Se cunosc şi câteva
simboluri ale unor unităţi militare, staţionate în provincie, de asemenea,
apar numeroase iconografii antropomorfe, scene din viaţa laică şi figuraţii zoomorfe.
O altă importantă componentă a sculpturii în piatră o constituie
arta funerară. Din diversitatea monumentelor genului se poate deduce
faptul că amintirea decedaţilor, respectiv, cultul morţilor, era foarte important la romani. Respectul pentru defuncţi şi dorinţa ca spiritul acestora să-şi găsească binemeritata odihnă în „viaţa de dincolo de mormânt",
îmbracă, din pnnct de vedere iconografic - , cele mai diverse forme:
stelae, arae, statui umane, lei apotropaici, sfincşi şi vulturi sepulcrali,
baze de monumente, elemente de aediculae, coronamente (în formă de
trunchi de piramidă arcuită, medalioane lucrate aparte, - pl. 7/3 -,
pinia); sarcofage (cu scene iconografice, în special, în Oltenia9).
Vorbind, în totalitate, despre sculptura în piatră trebuie specificat
faptul că în Dacia au fiinţat numeroase officinae de lapicizi, cu un stil
artistic bine conturat şi particularităţi caracteristice, adevărate „centre
culturale" (Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum, Tibiscum, Micia, Porolissum ş.a.)10. Se cunoaşte numele unui artist sculptor, lapicidul Claudius Saturninusll, originar din metropola Daciei, care îşi semnează opera
(o statuie feminină, probabil, a Venerei, în ipostaza de Genetrix, „năs
cătoarea poporului roman(').
Toreutica cunoaşte o deosebită înflorire în Dacia, fapt dovedit şi de
cele peste 4.000 de piese figurate ale genului, provenite din această provincie. S-au descoperit ateliere de turnat bronzul (în tehnica „a cire
perdue", ceara pierdută", atât de familiară meşterilor antici), cum, de
pildă, sunt cele de la Sucidava (Corabia Celeiu, jud. Olt) sau Tibiscum (Jupa, jod. Caraş-Severin), mai recent şi la Napoca (Cluj) 12. Logic,
ele au funcţionat şi în capitala provinciei, Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(unde s-au putut defini particularităţi specifice atelierelor de bronzieri
din localitate) ori Drobeta (Turnu Severin), dar, deocamdată, n-au putut
fi depistate arheologic ori epigrafie. Ipoteza este viabilă, deoarece, din
!I Vezi nota 5.
10 C. Pop, Puncte

ele vedere privind arta s::ulpt:iraii! in pi:itrc: d;n D:•ria .•.„
XV, 19î7, p. 635-641.
11 Monuments, p. 141, nr. :J60.
12 Informaţie amabilă datorată domnului Sorin Cociş, de la Muzeul Naţional
de Istorie a Transilvaniei, conducătorul şantierului arheologic clin Bulevardul
.,Eroilor" (Cluj), căruia ii exprimăm gratitudinea şi pe această cale, mai ales, că
cercetările sunt, deocamdată, inedite.
.
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aceste două importante centre urbane a1e Daciei, provin mari cantităţi
de piese ale genului.
Toreutica cunoaşte o largă gamă funcţională: statuete de cult (pl.
814-5), cu caracter laic, obiecte uzuale, podoabe, piese ornamentale şi
de harnasament, arme etc. O categorie specială o formau statuile onorare, dedicate, în principal, împăraţilor (fragmentele lui Caracalla1 3 ,
descoperite la Porolissum, capul lui Traianus Decius 14 de fa Ulpia Tra'iana
Sarmizegetusa). Fiind lucrări de proporţii (în mărime naturală), ele erau
turnate detaşat, în tipare, urmând ca apoi bucăţile să fie asamblate (pe
fragmentele statuii ecvestre ale lui Caracalla se observă niturile de fixare
ulterioară15).

Unele figurine toreutice din Dacia traiană pot sta alături de celebre
capodopere ale antichităţii clasice (farul de la Sucidava16, Liber PaterDionysos de la Apulum17 , resturile statuare imperiale amintite, Iupiter18
si MarsHl de la Potaissa, armura ecvestră de paradă de la Gherla2°, Hercules de la RomuLa (Reşca, jud. Olt)21, Venus „Ulpiana"22 şi splendida
aplică murală, din bronz aurit, reprezenţând figura Gorgonei-Medusa23,
ambel-2 din metropola provinciei, etc.).
Prelucrarea metalului preţios nu are o arie prea largă de răspân
dire în regiunea noastră nord-dunăreană, totuşi, cele câteva exemplare
descoperito aici (cercei de aur reprezentând şerpi, la Ulpia Traiana Sarmizegehisa24 sau Micâsasa25, - jud. Sibiu - , un ac de păr şi o brăţară,
tot de la Sarmizegetusa26, executate din acest metal preţios, ş.a.) fac
dovada practicării meşteşugului. Superbe sunt foliile iconografice din foiţă
de aur (unele cu inscripţii), având imaginea nimfelor, piese descoperite
în nymphaeum-ul băilor termale de la Germisara21 (Geoagiu, jud. Hunedoara).
Plastica în lut deţinea un loc important în arta locală. In general, se
toarnă, în ~ut, mici statuete de divinităţi, jucării şi ornamente, măşti
rituale, etc., copiate cu ajutorul matriţelor, după prototipuri din metal.
13 M. Macrea, Apăra.rea graniţei de vest şi nord-est a Daciei pe timpul împă
ratului Caracalla, SCIV, VIII, 1-4, 1957, p. 231-234.
14 Monuments, p. 125-126, nr. 289.
15

Urmele niturilor de fixare sunt vizibile,

şi astăzi,

pe pa.rtea

posterioară

a

statuii.

w Civilitd, p. 217, F95.
17 C. Pop, O statuetă

dionysiacă în Muzeul Banatului, Tibiscus, III, 1974,
p. 137-139.
18
C. Pop, Iuppiter de la Potaissa, ActaMN, III, 1966, p. 465-466.
19 M. Jude, C. Pop, Monumente sculpturale rom~nc în N!:1ze1il de Istorle T"rda,
Cluj, 1972, p. 31.
20 Civilita, p. 140, c4R·
21 Civilita, p. 216, F 88 .
n C. Pop, T. Albulescu, Venus Ulpiana ,Apulum. XIV, 10:-G, p. 433-440.
~ 3 D. ALcu, A. Rusu, Câteva reprezentări ale Gorgonei Meduza -tn Dada
lntraca;·)Jatică, ActaMN, XI. ~97~'. p. 93-101.
~-1 i\.fon;ir.wnts p. 150, nr. ,!05.
:t:> I. Mitrofan, _,1şezarca romană. de la 111icăsasa (teză
de doctorat), Cluj,
1993, ms.
,
26 E. Nem2ş, Podoabe de aur in colecţia M:izeului de arheologie din Sarmizegetusa, Sargetia, XVI-XVII, 1982-1983, p. 237-238.
TT I. Piso, A. Rusu, Nymphaeu~-ul de la Gennisara, RMI, 1, 1990, p. 9-14.
nr. 1-7.
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Motivistica celor aproape 400 de tipare întregi sau fragmentare pentru vasele terra sigillata şi a celor peste 350 de sigilate2B sunt creaţii de
frunte ale artizanilor locali din importanta aşezare de olari de la Mică
sasa, cel mai impresionant centru de prelucrare a ceramicii din Dacia şi,
poate, din regiunile dunărene ale Imperiului.
S-au făcut şi încercări de individualizare portretistică (de exemplu.
eapul masculin provenit de la Jidava29, jud. Argeş). Şi în plastica din lut
se regăseşte originalitatea ceramiştilor autohtoni. Este vorba de acele
statuete, cu iconografie „misteri-0asă", ce înfăţişează busturile a două divinităţi pe tron: una masculină, bărboasă, cealaltă feminină, ambele purt;~nd pe gât, câte un colier masiv, asemănător acelor torques-uri dacice
(pl. 8/6). Ceea ce este interesant de remarcat, este faptul că aceste figurine (în număr nu prea mare, 10-11 exemplare) s-au descoperit numai
în Dacia intracarpatică. Desigur, ele reprezintă divinităţi autohtone, îmbrăcate în „haina" numitei interpretatio Romana, scena iconografică nefiind încă elucidată30_
Arta mozaicului (opus musivum) monumental (de influenţă moti·v:istică orientală) este cunoscută doar prin câteva imagini, păstrate în
desenele unor istorici ai veacului al XIX-lea (sibianul Michael Ackner),
monumentele originale fiind astăzi, - din păcate - , pierdute. Este vorba
de câteva descoperiri de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (două scene din
ciclul troian, şi, anume, „Judecata lui Paris"Jl şi „Regele Priam cerând lui
Achile trupul lui Hector"32 ori Apulum (cinci grandioase mozaice policrome, cu elemente antropomorfe, zoomorfe şi motive vegetalo-geometrice33). Totuşi, un fragment de mozaic s-a putut conserva (prezintă imagini floraliere) printr-o descoperire, mai recentă, făcută în metropola
Daciei, în clădirea aşa-numitei schola gladiatorum34.
Din os şi corn meşterii provinciali sculptau frumoase condeie (styli),
artistic împodobite, ace de păr decorative, variate ustensile, fie medicale,
fie întrebuinţate în practicile religioase. Se păstrează, de asemenea, şi i.;n
reuşit cap feminin, din fildeş, provenit de la Drobeta35.
.
Arta minoră a glipticii, circumscrisă tehnicii de gravare în adâncime
(intaglii, geme) sau în sculptare reliefată (camee), prin fineţea execuţiei
pieselor, depăşeşte simpla îndeletnicire meşteşugărească. Pe pietrele semipreţioase (preţioase), folosite ca podoabe, amulete şi sigilii, sunt înfăţi
şate diferite scene mitologice, reprezentări de zei, semne zodiacale, animale, motive vegetale etc. Gravorii din officinae-le respective (cum sunt
cele de la Porolissum, Micia36, Romula31) au avut ca teme de inspiraţie
I. Mitrofan, op. cit.
I, Bucureşti, 1960, p. 445.
Constantin Pop.
31 I. Berciu, Mo:wic1irile romane din Ap11lum. Contrib-u,ţ.ii la sti:c!ill! mo:~aic"Lrilor din Dacia. Apulum, IV, 1961, p. 157-151.
~2 Idem, op. cit., p. 161-162.
3'J Idem, op. cit., p. 171-184.
34 D. Alicu, Un nou mozaic la Sarmiv~getusa, SCIVA, 28, 1, 1077, p. 111--117.
J.5 Civilitll., p. 243, G 81 •
.
:J6 C. Pop, C. Găzdac, Câteva geme inedite din Daria romană, EphemNap, III,
1993,
143-144, cu notele 4-9.
OR3, p. 114-118.
28

29 Istoria României,
30 Ipoteza domnului
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de pe monede, fie a celor din mica

sculptură

tridimen-

Prelucrarea sticlei este şi ea prezentă în Dacia traiană, dar nu atât
de bine reprezentată ca în alte provincii ale Imperiului (bunăoară cea
din Dobrogea, - vechea Scythia Minor, ca să dăm un exemplu concret
de pe teritoriul României de astăzi). Totuşi, deşi produsele vitroase din
Dacia sunt mai simple şi nu îndeajuns decorate, câteva descoperiri ale
genului (de pildă, o frumoasă imagine a unui vultur, de la Sarmizegetusa38) lasă să se întrevadă o preocupare şi în acest sens. De remarcat,
atelierul de prelucrat mărgele (impresionează prin cantitatea materialului, câteva mii), depistat la Tib1scum39 sau cel de sticlărie din capitala
Ulpia Traiana Sarmizegetusa40.
Desigur, va fi existat (nu numai teoretic) şi o sculptură în lemn,
care, însă, din păcate, n-a mai putut rezista vitregiei timpurilor şi perisabilităţii materialului.
În concluzie, se poate afirma că în Dacia se regăsesc toate componentele artei clasice. Deşi influenţele provinciilor occidentale ale Imperiului sunt foarte pregnante - , dar nu trebuie neglijate nici cele dună
rene, balcanice, microasiatice, orientale ş.a. - , originalitatea unor iconografii şi găsirea anumitor forme de exprimare, cu puternice amprente
dtttohtone, vor îmbogăţi, la rândul lor, largul evantai al patrimoniului
cultural din lumea romană.
LIDIA DANCU -

SIMINA SIMION

CONSIDIBATIONS SUR L'ART DE DACIE ROMAINE
<Re sume)

Les considerations sur l'art de Dacie romaine se referent â tous Ies compartiments de celui-ci: architecture, sculpture en pierre (pl. 7 /1-3), le boudinage
(pl. 8/4-5), le fai;onnage des metaux precieux, des terres cuites (pl. 8/6), l'art de la
mosaYque, la plastique en os, la glyptique, Ies objets en verre et la sculpture en
bois (hypotetiquement).
Bien que l'art provincial de cette region nord-danubienne soit fortement
influence par Ies regions occidentales de l'Empire (sains omettre Ies regions dnnubiennes, balcaniques, de l'Asie Mineure, orientales, etc.), l'originalite de certaines
creations artistiques locales enrichit le patrimoine culturel de l'Empire romain.

:m Monuments, p. 154, nr. 427.

u Săpături arheologice efectuate de doamna Doina Bene2, de Ia Universita-

3

tea

timişoreană.

40

D. Alicu, Urbanism şi arhitectuni în Dacia roman.li. l!I. Ulpia Traianq &r:r-

mizegetusa, RMM, 2, 1989, p, 11-13.

SIMBOLURI PALEOCREŞTINE DIN SECOLELE II-III PE UNELE
MONUMENTE FUNERARE DIN DACIA ROMANĂ

Prezenţa creştinismului în Dacia romană,
în perioada secolelor
II-III, până la părăsirea aureliană, a fost considerată de Vasile Pârvan
„o necesitate logic istorică"!, pe care C. Daicoviciu o acceptă „îndreptă
ţită pe deplin, dar neîntărită până acum de nici o probă arheologică sau
epigrafică incontestabilă", şi, apoi, adaugă: „Fapt e că până acum nu
avem nici o urmă sau indiciu sigure, de caracter istoric, arheologic sau
epigrafie asupra existenţei creştinilor în provincia lui Traian până la Aurelian. Izvoarele de ordin literar-istoric (Tertullian şi Origenes) sunt îndoelnice şi nesigure"2, . . . „creştinismul dacic din secolele II şi III, repetăm că, orice s-ar spune, adevărul e că nu putem aduce nici o probă concludentă în favoarea crestinismului la nord de Dunărea de Jos"3. Inexistenţa mărturiilor epigrafice şi arheologice s-ar fi datorat faptului că noua
învăţătură creştină era considerată în statul roman ca religio illicita,
adică nepermisă, şi
creştinii nu puteau ridica asemenea monumente,
altfel îşi atrăgeau prigoana autorităţilor de stat4.
Pentru poporul român, creştinismul are un rol determinant în procesul etnogenezei sale ca popor romanic. Cum afirma Radu Vulpe, discipolul apropiat al lui Vasile Pârvan, romanitatea şi creştinismul sunt cele
două coordonate magistrale ale etnogenezei române. „Noi suntem romani
fiindcă suntem creştini şi creştini, fiindcă suntem romani" şi justifică
afirmaţia: „factorul creştin apare în procesul de romanizare de la originea poporului român cu un rol determinant, încât se ridică la o însemnătate egală cu aceea a romanităţii noastre însăşi. Cu bună dreptate se
poate vorbi de aceste două fenomene ca de două direcţii istorice cardinale,
ca de coordonatele magistrale ale etnogenezei noastre"5.
Reluarea problemei prezenţei creştinismului în Dacia romană, în secolele II-III, este de o importanţă majoră pentru istoriografia românească, ceea ce căutăm să facem prin prezentarea care urmează.
Istoricii români care s-au ocupat cu stabilirea vechimii creştinismu
lui la poporul român, au pornit de la singurul simbol creştin, crucea,
aflată pe monumente şi diferite obiecte arheologice. Reprezentarea directă însă a crucii este rar întâlnită înainte de secolul al IV-lea. Ea era
privită ca instrument infam, fiindcă servea ca supliciu pentru criminali.

-------V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bu1911, p. 74.
" C. Daicoviciu, Există monumente creştine în Dacia traiană din sec. II-III?,
Dacica, Cluj, 1969, p. 505, 512.
·
3 C. Daicoviciu, Problema continuităţii în Dacia, Cluj, 1940, p. 37.
4
M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, I, Bucureşti, 1980, p. 59.
:; R. Vulpe, Romanitate şi creştinism coordonatele etnogenezei române,
De la punăr~ l(l Af'lczre, Qa1~ti, Ul79, p. 21-22.
1

cure~ti,
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Abia sub Constantin cel Mare (306-337) crucea a fost interzisă să mai
fie folosită ca mijloc de torturJ. şi ajunge să fie cinstită oficial ca obiect
de cult6 . Crucea avea mai multe forme: 1. Crucea decussata, sub numele
Sfântului Andrei (X); 2. Crucea commisa sau patibulata, în forma literei
T; 3. Crucea immisa (sau capitata), numită crucea latină; 4. Crucea quadrato. sau crucea greacă, cu braţele egale; 5. Crucea gammata, compusă
din patru gama (!); G. Crucea ansata sau crucea egipteană (ânk), semnul
hieroglific al vieţii viitoare; 7. Crucea florida, crucea disimulată din
ornamete florale7.

In timpul primelor trei secole de persecuţii ale Bisericii, creştinii au
avut ca veneraţie crucea pe care a fost răstignit HristosB, dar s-au mulţumit a orna inscripţiile funerare în mod deghizat sub simbo1uri 9 . Arta
picturală paleocreştină a reprezentat la început pe Hristos prin simboluri
şi alegorii, cunoscute numai ·celor iniţiaţi„ adică creştinilor. Dintre simbolurile zoomorfe, creştinii au folosit, în special, peştele. Din literele
cuvântului grecesc lxfluc;
(peşte), primii creştini au format acrostihul
'llJcrouc; HpLcr-roc; fle:ou uloc; !:Ctl-r~p (= Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Mântuitorul). Alte simbolua-i 01.moSCUJte au fost: delfinul, mielul ( 'a.µ:v6c; ),
pasărea Phoenix, porumbelul, păunul, leul, calul, iar din viaţa de marinar şi din medi'lll vegetal iau fost întrebuinţate: crucea d!isimulată, viţa
de vie, strugurii, pâinea marcată cu semnul crucii, corab'ia, ancora, tridentul, farul, sfeşnicul, măslinul, ramura de măslin, ramuri de smochin,
ramuri de finic, crinul, lira, coroana10.
Pe coronamentele funerare în formă de trunchi de piramidă arcuiLa, lucrate din piatră calcaroasă, aflate în Dacia romană, în special, în
Dacia S~perioară, întâlnim ca simboluri şi alegorii creştine, îndeosebi:
delfinul însoţit fie de trident, fie singular, viţa de vie cu struguri, răsă
rind din cantharos, păunul pereche, adăpându-se dintr-un vas. Se întâlnesc-şi-alte simboluri şi alegorii creştine menţionate, însă mai dificil de
identificat, şi acestea mai în toate castrele şi aşezările de pe teritoriul
Daciei romane.
Ne oprim asupra celor trei simboluri indicate: 1. delfinul însoţit de
tT·ident şi reprezentat singur; 2. viţa de vie cu struguri răsărind din
cantharos; 3. păunul pereche, adăpându-se dintr-un vas.
1. Delfinul, în mitologia greoo-romană, era cel care transporta
morţii în insulele fericite. 1n creştinism, preînchipuie pe Iisus Hristos,
care duce spre limanul măntuirii corabia Sa (care este Biserica creştie L. Brehier, L'art chretienne. Son developpement iconographique des origines O. nos jours, '.f'.aris, 1918, p. 33; M. Sulzberger, Le symbole de la Croix et les
monogrammes
de Jesus chez les premiers chretiens, Byzantion. Revue internationale des Etudes Byzantines, II, 1925, p. 317-448.
7 M. Sulzberger, op. cit., supra nota; DACL, III, 2, col. 3061-3062.
8 V. Prelipceanu, Vechimea crucii ca obiect de cinstire şi simbol creştin în
lumina descoperirilor arheologice mai noi, Mitropolia Moldovei şi Sucevei (în continuare, prescurtare a MMSJ, an. XXXIV, 1958, p. 441-447.
0 L. Brehier, Les origines du crucifix dans l'art reli9ieu.r, Paris, 1901,
p.
22-24.

10

XXIII,

,_

I.

Rămureanu,
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9-10,

Cinstirea sfintelor icoane
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621-571.
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Delfinul a fost reprezentat de preferinţă tuturor tipurilor de peşte
pc monumentele creştine cele mai vechi)1 2 •
Tridentul, ~e străpu!nge delfinul, a devenit simbolul crucii, instrumentul mântuirii credincioşilor13.
Simbolul delfinului pentru Hristos, primit de creştini la început, a
fost în curând eclipsat şi absorbit de simbolul peştelui
Descoperirile cfc.ctuate în catacombele din Roma (pl. 9/1) au dovedit că
delfinui era reprezentat, la început, de preferinţă peştelui pe monumentele cele mai vechi14. In catacomba lui Callist, delfinul culcat şi r.ă
sucit (încolăcit) pe trident figurează pe Hristos, răstignit pe cru~'c15.
A.ceastă frescă datează din a doua jumătate a secolului al II-le,a d.Ch.
şi este una dintre cele mai timpurii imagini, înfăţişând nu numai v.nimalul, dar şi tridentul, instrument ce figurează crucea1 6 . Ancora, care
simbolizează şi ea crucea, şi doi delfini se găsesc şi în frescele din catacombele din Napoli. Delfinul apare, de asemenea, pe geme (pl. 9/2), pe
l!impi, pe vase de marmură, ca şi în picturile pompeienen. În galetia
din cimitirul lui Callist din Roma a fost găsit epitaful lui Victorianus
{p1 • D/3), datând din a doua jumătate .a se-colului al III-lea d.Chr., cu
doi delfini ataşaţi unui tridentla. începând cu a doua jumătate a secolului al III-lea d.Ch., delfinul se întâlneşte fie singur, fie adosat tridentului sau ancorei. El trece din rangul modest de decoraţiune ornamentală la demnitatea de simbol, echivalent peştelui, reprezentând pe Hristos11>
Cel mai reprezentativ monument paleocreştin din secolele II-III
din Dacia Superioară şi, - putem afirma - , unul din cele mai reprezentative monumente paleocreştine din întreg Imperiul roman, care reprezintă delfinul însoţit de trident, se găseşte la Potaissa (Turda),
şi
care nu a fost până în prezent identificat ca monument paleocreştin,
Piesa, prezentată şi descrisă de Z. Milea 20 şi de M. Jude şi C. Pop21,
este un coronament de altar funerar (pl. 9/4), din piatră calcaroasă,
sculptat dintr-un singur bloc. Are înălţimea totală de 135 <'m, cu dimensiunile bazei: lăţimea de 51 cm, grosimea de 36 cm. În partea superioară arc lăţimea de 50 cm, iar grosimea de 30 cm; La mijloc are lăţi11 Idem, op. cit., p. 634; DACL, IV, 1, col. 283-295; J. B. Frey, IZ Delfino col
tridente nella Catacomba Giudaica di Via Nomentana, Rivista di Archeologia Cristiana, VIII, 1931, .p. 301-314; J. Danielou, Les symboles chretiens primitifs, Pc:ris,

1961.

L. Brehier, Les origines du crucifix.. . (nota 9), p. 12.
Ibfdem; DACL, I, col. 2011; IV, J, col. 292, fig. 3613, 3615; VI, col. 1260,
5297; XV, 2, col. 2781-2785.
14 DACL, VI, 1, col. 285.
15 De Ros~i. Rnlle~hrn di archenlonia cristiano. 1870, pi. IV, nr. 8; G. Wilpert,

12
13

fig.

Le pitture delle cawcombe romane, l!JO:l, pl. 39, n,-. l.
16 DACI~, IV, l, col. 289.
17
Idem, op. cit., col. 29-1; H. Leclercq, Manuel d'archeologie chretiennc, Paris, 1907, II, p. 283, 558, 562.
18 DACL, I, col. 2011, fi. 562.
19 Idem, op. cit., IV. l, col. 287; Martigny (L'Abbe), Dictionnaire des antiquites chretiennes, Paris, 1865, p. 201-202.
21' Z. Mi!ea. Un coronament de altar funera;· descoperit la Potaissa, SCIV,
24, 3, 1973, p, 539-540.
21 M. Jude, C. Pop. Monummite sculpturale romanC' în Muzeul de
Istorie
Tar<ia, Cluj:, 1972, p. 16, nr. 23. p. 55 (prezentat :?i fotografiat în trei poziţii).

NOTE

244

Ş1 DISCUŢII

mea de 35 cm şi grosimea de 28 cm. Partea superioară a sculpturii este
cu un capitel ionic, înalt de 30 cm. Corpul capitelului este
ornamentat cu trei linii verticale şi paralele numai pe latura din faţă,
una la mijloc, iar celelalte două, pornesc din partea interioară a volutelor. Deasupra capitelului, la marginea laturii posterioare, sunt două
crificii, care fac dovada că sculptura a fost fixată de un perete, cu ajutorul unor scoabe de fier. Monumentul funerar a fost făcut a fi privit
numai din trei părţi şi are forma unui trunchi de piramidă arcuită, a
cărei curbură a muchiilor porneşte de la bază şi se termină la marginea
inferioară a capitelului.
Pe latura centrală a monumentului este sculptat un delfin cu capul
în jos, spre dreapta, cu coada unduind, şi botul marcat prin două linii
adâncite, cu ochiul bine reliefat, precum şi cele cinci aripioare, dintre
care, cea de deasupra ·capului, este mai mare. Coada delfinului este
întretăiată de un trident (pl. 9/5), a cărui terminaţie este .acoperită de
capul acestuia. Pe latura din dreapta este sculptat un cantharos, înalt
de 32 cm, din care iese un vrej de iederă, cu cinci frunze. Vasul este
ornamentat, în parte.a superioară, cu linii adâncite şi paralele, iar în
mijloc, tot cu linii, adâncite, dar în formă de zig-zag. Latura stâng.ii
este decorată cu un vrej de viţă de vie, cu frunze şi cu ciorchini de
struguri.
Monumentul sculptural în formă de trunchi de piramidă arcuită
este primul de acest fel provenit de la Potaissa. El a fost descoperit în
anul 1936, în grădina casei din str. Aroneanu nr. 10 (oraşul Turda), cu
ocazia lucrării pământului pentru plantarea unei viţe de vie, împreună
cu mai multe materiale arheologice şi a intrat, în toamna anului 1970,
în colecţiile Muzeului de istorie din Turda, cu numărul de inventar 2780.
Strada Aroneanu este situată la poalele versantului estic al dealului „Cetate", pe care a fost situat castrul legiunii a V-a Macedonica.
Aceasta a fost adusă spre sfârşitul secolului I d.Ch. din Palestina la
Troesmis (Igliţia) în Dobrogea, i.ar de acolo la Potaissa (în anii 167168), aşezare care fusese până atunci un sat: Vicus Patavissensium.
După stabilirea aici a legiunii a V-a Macedonica, localitate.a, sub Septimius Severus, este ridicată la rangul de colonia, fiind printre puţinele
oraşe ale provinciei car~ se bucurau de ius ltalicum.
Aria de răspândire a ediculei funerare se limitează, îndeosebi, la
teritoriul Daciei Sqperioare, numărul lor fiind, în realitate, mult mai
mare, dispariţia tipull.:li de monument datorându-se, probabil, unor anumiţi factori obiectivi. Amplasarea acestui tip de monumente pe hartă,
corespunde, în special, cu localităţile de reşedinţă ale unor castre militare, ca: Tibisc"Um, Germisara, Optatiana etc., astfel, că se poate spune
că apariţia ediculelor funerare· este legată, în bună parte, de trupele ce
staţionau aici. Ele au fost descoperite şi în preajma unor villae rusticae, din zona Germisarei, Miciei, Potaissei. In oraşe ca: Apulum, Pota'issa, Napoca, edicula funerară se deosebeşte a fi un tip de monument
l<t îndemâna păturilor sociale avute, alcătuite din veterani, comercianţi,
magistraţi2 2 etc. Privitor la latura artistică, C. Daicoviciu a admis pcnprevăzută

2i:

p. 48.

Oct. Floca, W. Wolski, Aedicula

funerară

în Dacia romană, BMI, 3, 1973,
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tru edicula funerară din Dacia (care redă imaginea unui domus aetcrnus) o infduenţă directă din Asia Mică23.
Coronamentul de altar funerar, din piatră calcaroasă, de la Potaissa
înfăţişează, cum am arătat, trei imagini bine reliefate, dintre care, pe
k:itura centrală un delfin sculptat cu capul în jos, spre dreapta, cu coada
unduind, cu gura marcată prin două linii adâncite. Coada este întretă
iată de un trident (pl.. 9/5), a cărui terminaţie este acoperită de capul
acestuia. Cele două li1:1Ji adâncite ale gurii lasă dar imaginea unui alfa
grecesc, iar vârful cozii dă impresia unui omega mic, elin, omicron (w),
ceea ce creează dovada unui indiciu creştin al monumentului, indiciu
care se referă la citatul scripturistic: Eu sunt Alfa şi Omega, începutul
şi sfârşitul (Apoc. 21, 6; 22, 13), adică Iisus Hristos. Latura dreaptă prezintă un cantharos, din care iese un vrej de iederă, iar partea stângă
este ornamentată cu un vrej de viţă de vie, cu frunze şi ciorchini de
strugure. Cele trei scene figurate· (ornamente simbolice) sculptate reprezintă simboluri creştine, care au aparţinut, cu predilecţie, primelor
trei secole creştine.
Pe oaza documentaţiei aduse, considerăm reală afirmaţia că delfinul, însoţit de trident, scu1ptat pe coronamentul de altar funerar de la
Potaissa, este un simbol creştin, circumscris secolelor II-III, cât timp
a staţicnat aici legiunea a V-a Macedonica, până la părăsirea aureliană.
El este un monument paleocreştin din timpul stăpânirii romane în Dacia, ce a aparţinut unui creştin din clasa avută potaissensă. Astfel, sunt
infirmate afirmaţiile de până acum, referitoare la faptul că din această
perioadă nu avem ,,nici o probă arheologică sau epigrafică incontestabilă

creştină".
Şi

iederea, specie de plantă ·agăţătoare, cu frunze verzi strălucitoare
flori mici galbene-verzui, cultivată ca element decorativ, precum şi
viţa de vie fac parte din simbolistica primelor secole creştine. Viţa de
vie reprezintă pe Hristos, după cum însuşi afirmă: Eu sunt viaţa cea
adeuărată şi Tatăl Meu este lucrătorul (In. 15, 1).
Monumentul paleocr~tin de la Potaissa vine să confirme şi afirmaţiile scriitorilor bisericeşti, din secolele II-III, Tertullian din Cartagina (c. 160 - c. 240) şi Origen din Alexandria (c. 185-254), privitoare
la prezenţa creştinismului la daci24. Or, despre această problemă C. Daicoviciu spunea: „In ce mă priveşte nu cred în valoarea documentară a
euharistică. Fresca din cimitirul Domitillei, din a doua jumătate a secotători drept o dovadă a răspândirii creştinismului la daci, în sec. II şi
III, iar de alţii, cum e Pârvan şi Zeiller, respinse categoric sau acceptate cu rezervă"25.
~:

23

C. Daicoviciu, Monumente inedite din Dacia, AISC, I, 1928-1932, p. 117.
Tertulian din C~tagina, Liber adversus Judaeos, afirmă că Hristos „stă
pâneşte" _şi „în ţinuturile sarmaţilor, dacilor, germanilor şi sciţilor". Ori gen din
Alexandria, Comentarul 39 la Evanghelia de la Matei, 24, 14, es~e de părere că
deşi foarte mulţi dintre britanici, germant, daci, sarmaţi şi sciţi n-au auzit cuvântul Evanp-heliei, înse.'.lmnă că totusi unii dit!tre acestia l-au au.zllt.
2
:; C. D~~icoviciu, Dacica, p. 305.' not•'· I; D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria
veche a României (cap. XXH, ln jurul izvoarelor literare ale creştinismului dacoroman), Bucureşti, 1967, p. 481-496, cu bibliografia problemei, respinge, de asemenea, valoarea documentară a afirmaţiilor lui Tertulian şi Origen.
iM
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La Potaissa s-au găsit şi alte obiecte paleocreştine, cum este cunoscuta gemă, descoperită prin anii 1830-1840, dispărută între timp, şi
care înfăţişează scena „Bunului Păstor", datată de I. I. Russu în secolele III-Iv 2 n, iar de D. Protase în seoolul IV2' 7•
Din anul 1954 a intrat în posesia Muzeului din Turda monumentul
sculptural (inv. nr. 969), găsit pe dealul Zânelor din localitate, care este
c stelă funerară şi reipreziintă un banchet funebru. In foţa a trei personaje, cu capetele aproape distruse, se află o masă cu o farfurie pe ea,
a.vând de la stânga spre dreapta, un peşte, o pâine şi o pateră. Pâinea
tăiată (însemnată) axial, în formă de cruce, panis quadratus sau dccussata (X), amintind de crucea siriacă, patera marcată cu două linii întretăiate, ca şi peştele, simbol creştin, sunt elemente care caracterizează
monumentul respectiv, datat în secolele II-III, a fi tot paleocreştin 2 s.
Un alt monument funerar înfăţişând banchetul funebru, asemănător
celui de la Potaissa, a fost identificat,· în 1957, la Gilău (jud. Cluj), unde
se află încastrat în peretele vestic al bisericii romano-catolice din acc:iastă localitate. Monumentul a fost prezentat şi descris de A. Bodor,
cu
încadrarea cronologică în secolele II-III (atunci a exist:>t la Gilău în
epoca romană un castru militar ş1 o aşezare civilă mai modestă) 29 • Asemenea monumente funerare, care înfăşişează banchetul funebru, cu
prezenţa peştelui, a păinilor, marcate axial şi a paterei, se întâlnesc în
iconogriafia creştină din primele secole ale Bisericii, reprezentând masa
euharistică. Fresca din cimitirul Domtillei, din a doua jumătate a secolului L d.Chr., prezintă doi comeseni aşezaţi pe o banchetă cu spătar,
în faţa cărora se află o masă, pe care un servitor a aşezat un peşte şi
trei pâini marcate axial (X)~o.
Imaginea delfinului, însoţit de trident, se află şi pe alte edicule furierare din Dacia Superioară (secolele II-III), care lărgesc spaţiul cercetătorilor despre prezenţa creştinismului în Dacia romană, în veacurile amintite. Edkula, cu aceste însemne, reprezenta un tip de monument la îndemâna celor avuţi, printre care s-au aflat şi creştini, deoarece
~'ii I. I. Russu, Materiale arheologice paleocreştine din Transilvania, ST, an.
XI, 1958, 5-6i, p. 319-321.
27 D. Frotase, Problema co;:tinuităţii în Dacia, în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 150; cf. B. Mitrea, RIR, XVI, fasc. I, p. 57.
28 Z. Milea, V Feneşan, Monument sculptural de la Potaissa, reprezentând
un banchet funebru, Rei;Muz, :1, 1966, p. 267-268; N. Gudea, I. Ghiurco, Din istoria creştinism1LlUi la români. Mărturii arheologice, Oradea, 1988, p. 184-185; V.
N. Popescu, Simbolurile euharistice în frescele din catacombe, sec. I-III, Bucureşti, 1937; DACL, XIII, col. 448-449.
!J A. Bodor, Un nou momimcnt funerar de la Gilău înfăţişând banchetul
funebru, OmD, p. 41-5J. Monumentul prezentat este considerat ca având posibil
caracter creştin, clar îi admite ~;! faţeta păgână; I. !. P.us~u. op. rit„ p. 331-332,
fig. 18 (desen), îl declară păgân „in ansamblul său" (din secolele II-Ul); N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., cu bibliografia la zi.
3
oi H. Leclercq, La vie chreticnne primitive, Paris, 1928,
pl. nr. 5 ~i 21;
DACL, I, col. 841, fig. 187; XIII, col. 448-449; P. Testini, Le catacombe c gli
antichi cimiteri cristiani in Roma, Bologna, 1966, fig. 215, care înfăţişează şase
coşuri cu pâine, în~ernnate axial, cu crucea dccussata (X); idem, Les catacombes
ct les ancicns cimitieres chretiens a Rome, Bologna, 1966; idem, Les catacombes
chretienncs d Rome, 1970; G. Wilpcrt, Les peintures des catacombes romaines,
·
Roma. 1903.

NOTE

ŞI DISCUŢII

247

~reştinismul a
înstărite din

cuprins nu numai păturile sociale săraC€, ci şi pe cele
Imperiul roman.
Pe un coronament funerar de la Muzeul National al Unirii din Al1~a
lulia, se distinge, slab, imaginea unui delfin şi ~ unui trident1 1 , ceea C-2
oe face a-l considera şi pe acesta un monument funerar paleocreştin.

2. Simbolul

creştin

al

viţei

de vie.

Pe un coronament funerar de la Alba Iulia, lucrat din piatră calexistă pe una din feţe decoraţia unor frunze stilizate, cu un
fruct de mac. Latura opusă are, drept ornament, un cantharos, plasat pe
frunze stilizate de palmier; din vas răsar două vrejuri încrucişate de
viţă de vie, adică o cruce florală (pl. 10/6). Pe a treia faţă se distinge,
slab, conturul unui delfin, cea de a patra fiind distrusă32_ Pe un monument de la Micia (pagus Miciensis), datat tot în secolele II-III, în locul
busturilor defuncţilor de pe faţa principală a piesei, este redat un
~antharos cu vrej de viţă şi ciorchini de struguri3 3 , simbol paleocreştin.
1.:aroasă,

3.

Păunul.

Oct. Floca ·Constată „că păunul, ca motiv ornamental şi atribuit
simbolic, cuprinde o arie largă de răspândire în Dacia" 34. Pentru a înţelege „atributul simbolic" al păunilor decorativi, va
trebui urmărită
figuraţia lor şi simbolistica ce o reprezintă în arta picturală paleocr01tină, din secolele II-III, în catacombele creştine romane.
Păunul a devenit pentru primii creştini simbolul învierii trupurilor. Reluându-şi penajul, după ·trecerea iernii, el a devenit un simbol
al primăverii. Din acest motiv, primii creştini îl puneau în legătură cu
dogma reînvierii şi a nemuririi. Păunul, ca cel mai somptuos dintre pă
sările domestice, simboliza o imagine a lui Hristos. Plafonul unui cubiculum din cimitirul lui Callist, din Roma a fost decorat, în a doua jumătate a secolului al II-lea d.Ch., cu simbolul acestei păsări35. Doi păuni
afrontaţi stau aplecaţi asupra unui lan, ca şi asupra unui vas cu flori,
scenă datată în secolul al II-iea d.Ch. şi pictată în catacombă 36 • La Torcel.lo (Italia) se află, de asemenea, doi păuni afrontaţi deasupra unui
31
H. Daiţoviciu, Coronamentele în f armă de trunchi de piramidă arcuită pe
teritoriul provinciei Dacia, Apulum, VII, .1, 1968, nr. 4.
32' Idem, op. cit., nr. 1, p. 333.
33 Oct. Floca, Monumenti romani inediti del distretto di Hunedoara,
Dacia,
VII-VIII, 1937-1940, p. 337; idem, Monumente epigrafice şi sculpturale de la
Micia, ActaMN, V. 1968, p. 111-124; Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., p. 50, fig. 126.
La Micia (Veţel, jud. Hunedoara), au fost descoperite trei capace de vase, de lut

ars (din secolul II şi începutul veacului III), care poartă pe ele crucea areştină.
Ele sunt considerate obiecte paleocreştine, aparţinând secolelor II-III, cf. AL Nemaianu, Trei obiecte paleocreştine descoperite la Veţel (jud. Hunedoara), MB,
XXIX, 1-3, 1979, p. 130·-132.
3 4 Oct. Floca, ActaMN, V, 1968, p. 119.
35 DACL, XIII. 1, col. 1078, fig. 9597.
36 Idem, op. cit., col. 1084; col. 1077-1078, fig. 9598.
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caliciu (potir), din care_ sorb „apa vie a nemuririi", adică simbolul cuminecării

sau împărtăşirii creştine; imaginea este reprezentată pe bainferioară (cancel) a altarului unei catedrale3'7 (pL 10/7). Aceiaşi păuni se găsesc în catacomba Prisdllei din Romaos, din secolul al
III-lea. Din veacul al III-lea d.Ch., se păstrează, în arta creştină coptă
egipteană, două stele funerare, ce înfăţişează câte doi păuni afrontaţi,
aplecaţi asupra unor vase. Piesele sculpturale se află, una în Muzeul din

lustrada

Cairo (pl. 10/8) şi alta în Muzeul din Alexandria (pl. 10/9)39_
In Da.cia Superioară, la Micia, pe un monument, (fracturat central),
m forma unui fronton triunghiular (lucrat din gresie locală), se întâlnesc, reprezentaţi în relief, doi păuni întorşi cu capul spre interior, cC:tre un cantharos, frumos ornamentat, având caneluri verticale în jumă
tatea inferioară, un motiv vegetal pe umeri şi un altul spiralat sub
buz[1. Una dintre păsări, cu gâtul şi capul aplecat spre vasul din faţa
ei, bea apă; cealaltă, are gâtul :şi capul ridicate până la înălţimea frontClnului, dominând, în mod graţios, scena (pl. 10/10). Poziţia celor doi
păuni, menţionează Oct. Flooa, modul de exprimare artistică (şi nu tocmai naturalistă) a siluetei lor, a felului de redare .a acelor „pene-ochiuri",
specifice păunilor (realizate printr-o serie de cerculeţe simetric plasate
pe întregul corp al păsărilor), lasă impresia unei relative intenţii de sti1'.zare în redarea plastică a unor elemente de cult funerar, cu rost ornamental, dar şi cu o anumită semnificaţie simbolică 40 • Această semni-ficaţie simbolică o considerăm paleocreştină, având ca analogii modelele
păunilor menţionaţi în epoca de început a creştinismului din catacombele romane. Deci, şi piesa figurată cu cei doi păuni de la Micia este
un monument paleocreştin. Această scenă funerară cu reprezentarea
sculpturală a celor doi păuni de la Micia, arată Oct. Floca, cu
unele
mici diferenţe de stil în execuţie, mişcare etc., se află şi pe alte monumente din Dacia romană. Pe frontonul unei stele de la Ulpia Traiana
apar cele două păsări în faţa aceluiaşi cantharos, una bând apă din vas,
cealaltă având capul ridioat41, ca şi în cazul monumentului de la Micia
(pl. 10/10). Aceeaşi reprezentare se află şi pe frontonul· uned alte stele
funerare păstrată în Muzeul din Cluj-Napoca42, în care păunii, culcaţi,
îşi îndreaptă capul spre marginea vasului (tot un cantharos). O scenă
similară se vede şi pe frontonul unui altar funerar din Muzeul de la
Aiud, în care cele două păsări, plasate pe torţile vasului, îşi îndreaptă
ciocurile spre interiorul acestuia43_ Doi păuni, redaţi ca şi la Micia, dnr
mult alungiţi (pentru a umple un registru larg disponibil) şi trataţi astfel încât să satisfacă pe deplin cerinţele ornamentale ale monumentuIdem, op. cit., col. 1086, fig. 9609.
Idem, op. cit., col. 1086.
Idem, op. cit., col. 9610-9611.
;o Oct. Floc::i, ActaMN, V. 1968, p. 118, fig. 6.
41 Oct. Placa, Muzeul de arheologie Ulpia Traiana Sarmizegetusa,

2;

:ia
J!J

Deva,

1967, p. 56.
~21 Gr. Florescu. I monument! .funerari romani dell a ,;Dacia Superior", EDR,
IV, p. 146, fig. 77.
4$1 Idem, op. cit., p. 115, fig. 55; Oct. Floca, ActaMN, V, 1968, nota 21, menţione~ă: ,Considerăm că şi pe acest monµment sunt reprezentaţi
afirmă Gr. Florescu, op. cit., p. 113.

porumbei", cum

tot

păuni şi

nu
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tului, se găsesc în partea superioară a unei piese sepulcrale de la Augsburg44. Cei doi păuni apar .şi pe stela castrului de la Căşei (jud. Cluj)45.
Insumând cele cinci monumente menţionate, descoperite în Dacia
Superioară, în care elementele figuraţiei decorative au ca subiect reprezentările păunilor afrontaţi, Oct. Floca arată C<î păunul, c:; motiv orr amental şi atribut simbolic, cuprinde o arie largă de răspândire in
Dacia 46 . Constatarea este foarte important<i pentru răspândirea creşti
nismului în Dacia romană, fiindcă „motivul ornamental şi atributul simbolic" al păunilor prezentaţi de Oct. Flora, sunt ornamente şi simboluri
paleocreştine, din secolele II-III. Despre această interpretare, piînCi în
prezent, nu s-a spus nimic în literatura de specialitate, deoarece s-a
Jfoirmat că în Dacia romană „creştinii au fost în număr mic", în realitate ei fiind destul de numeroşi. Odată cu părăsirea aureliană, printre
cei dintâi locuitori care vor fi rămas locului, vor fi fost creştinii, fiindcă
peste Dunăre, în Imperiu, îi aşteptau persecuţiile, religia creştină fiind
nerecunoscută. Sub presiunea invaziilor migratorii, care au distrus viaţa
orăşenească în Dacia, populaţia autohtonă rămasă aici se va retrage în
locurile naturale ferite„ în lumea obştilor agrare săteşti, în lumea „pă
gLmilor", adică a sătenilor (latineşte paganus = sat). Terra, cuvânt latin, devine ţară şi ţărâna (ţară şi sufixul ână) înseamnă pământul mun"Ît şi apărat cu preţul vieţii lor. Noii veniţi (din fostek~ centre urtanc)
în aşezările săteşti, aduc civilizaţia înaintată, orăşeneas61. Ei se contopesc şi adoptă un idiom unic, cel latin (cfmd, de fapt, începe prima fazii
a istoriei latine dunărene, secolele II-III)'l'i. Foştii orăşeni, care şi-au
g.:isit adăpost în lumea paganilor (= sătenilor), au făcut cunoscută şi
iegea creştină (latineşte lex-gis christiana), despre care N. Iorga spunea:
„Legea românească nu s-a învăţat la nici o şcoală ... şi a trăit din seco]ul al !V-lea, adică o mie de ani, sub influenţa venită de la Imperiul roman de Răsărit, devenit Imperiul bizantin, şi deci e lege răs.ăriteană.
Dar lege răsăriteană fără duşmănie faţă de legea apuseană ... aşa cum
este la noi, noi am făcut-o in cei o mie de ani"48. Noua lege rom<:'mească
creştină nea dat şi o conştiinţă de noi, o conştiinţă de popor roman
-~·
creş.tin în istorie. Cum s-a spus: „Suntem romani, fiindcă suntem creş
tini şi creştini fiindcă suntem romani", aşa cum, de fapt, o exprimă,
până astăzi, în vorbire poporul: „Sunt român, adică sunt creştin,
san
sunt creştin, adică sunt român". Concludentă, în acest sens, este şi expresia: „Măi române, măi creştine!"
Revenind la repertoriul. ornamental al coronamentelor funerare,
H. Daicovidu afirmă că el cuprinde motive foarte obişnuite în plastica
fonerară, asociate în chipuri diverse. Semnificativ este faptul ci.'t unele
analogii' pentru coronamentele funerare în formă de trunchi d,:' pir.:imidă arcuită se găsesc Ia Aqidleia.
44
S. Ferri, Arte romana sui Danubio, Milano. 1933, p. 40, fig. 5; Oct. Floca,
.4ctaMN, V, 1968, p. 118, nota 22.
45
Em. Panaitescu, Castrul roman de la Căşei, ACMIT, II, 1929, III. 1930-

~931,

p. 16, fig. 8; V. Christescu, RIR, II, 1932, p. 267 şi urm.
Oct. Floca, ActaMN, V, 1968, p. 119.
47
I. Fischer, Latina dunăreană, Bucureşti, 1985, p. 197.
48 N. Iorga, Conr.epţia românească a Ortodoxiei, Bucureşti, 1940.
46
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!n Dacia, pc cele> 15 piese ale genului păstrate in muzeele din ţară
(statistica se opreşte la anul 1968), studiate de H. Daicoviciu, ornamentul cel mai des întcîlnit este delfinul, el apărând pe o.pt monumente 40
Urmează, ca frecvenţă:.- cantharos-ul, cu viţă de vi1ei 0 • Cele două motive
decorative n-e trimit şi la simbolistica paleocrel'Ştină din secolele II-III,
din Dacia romană. Analogia ornamentării monumentelor cu ·cea a pieselor din Aquileia, cât şi deosebirea lor faţă de coronamentele noriropannonicc, sunt frapante, afrrmă istoricul amintit51. Originea ~ircctă a
coronamentelor funerare în formă de trunchi de piramidă arcuită, provenite din Dacia romană, trebuie căutată nu în Noricum şi Pannonfo,
ci în nord-estul Italiei, la Aquileia. Datarea tuturor monumentelor discutak\ descoperite în provincia traimă, este posterioarE'1 anului 106 ~i
anterioară anului 271 d.Ch.
O not<l caracteristică a coronamentelor funernre din Dacia roman<"!
este aceea că aici 11\I se întâlnesc altare cu cavităţi pei1tru depunerea
cenuşii defunctului, ceea ce denotă că ritul cel mai r~1spândit în provincia traiană era înhumată, pe care o practicau şi creştinii.
focă din prima jumătate a secolului I d.Ch. siri€nii sunt atestaţi
epigrafie în marea colonie adriatică, Aquileia şi ei au reprezentat clementul de coloni.şti cel mai puternic5 2, printre care se vor fi aflat, cu
siguranţă,

şi

creştini.

Prezenţa coronamenteJor funerare în formă de trunchi de piramidt~
arcuitf.l în Dacia Superioară este de natură să ateste legăturile provinciei noastre nord-danubiene şi a principalelor ei centre urbane (în special, oraşele Ulpia Trafrma. şi Apulum) cu Aquileia (de unde şi confirmarea caracaterului <1pusean al artei din zona intercarpatică a Daciei
romane). O serie de elemente artistice, de origine orientală, au pUt'.....lt
pătrunde în Dacia, spune H. Dakoviciu, nu de-a dreptul din regiunile
n1săritene ale Imperiului, ci dinspre vest, după ce fuseseră însu~ite de
c<ltre Occidentul roman 53 . Holul de mf'diatori între cele trei centre, de
pildă, capitala Daciei, Apulum şi Aquileia, îl vor fi jucat,
în primul
rând, sirienii, care au avut un rol important în colonizarea şi romanizarea Daciei. Referitor la acest fapt istoric, D. Tudor54 ~i I. I. Russu55
au afirmat: „Persoanele cu antroponime siriene (palmyriene) sau cu
menţiunea expresă privind obârşia lor sunt (în raport cu întinderea. teritoriului de origine şi cu numărul populaţiei) relativ numeroase, răs
pândite, mai ales, în centrele urbane şi de importanţă economică (Ulpia
Traiana, Apulum, Ampelum) etc.), unde au jucat un rol de seamă în
viaţa publică, în conducerea municipalităţilor, în. manifestările
sociale,
comerţ; numeroase apar, de asemenea, în localităţile de staţionare
a
formaţiilor auxiliare siriene (Tibiscum, Mici.a, Porolissum) unde cel
puţin în prima jumătate a secolului al II-lea - ele formau grupe etnice
compacte, aparţinând evident militarilor, veteranilor şi familiilor aces~!l

T-:.

!"-!1

Tde'.n.

D;dc-ov~ciu,
C?)

,,! Jbidf'rr:.
Idern, op.
5~ Tder.1, op.
3
'' Idem. op.
0
~ D. TtL;or,
!'):!

op.

c:~t., r..un~erelc:

!, '.?, 4, 7, 8, 11, 13, 14.

c-it., p. 344.
cil'., ·p. 1·49-150.

ci.t„

p.

14~l-150.

ci.t., p. 3f}l.

Sirienii în Daci.a lnf crioară, A.pulum, IX, p. 569-664.
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tora din acc!eaşi unităţi" 56 . Un rol important l-au avut s1nem1 rn Dada
romană şi în răspândirea creştinismului, adus direct din Palestina, cum
c, dovedeşte şi staţionarea legiunii a V-a Macedonica. la Potaissa,
care
venea din această regiune şi care va fi avut o contribuţie la răpândirca
acestei religii printre militari şi civili, dovadă, în acest sens, fiind monumentele paleocreştine descoperite la Potaissa, păstrate p~mc':i asLtzi.
ION

IONI~s-:.:n

SYMBOLES PALEOCHRETIENS DES IIe-I1Ie1SIECLES SUR DES
MONUMENTS FUNERAIRES DE LA DACIE ROMAINE
(Resurne)

La presence du christianisme en J)acie Romaine aux Il"-I!le siecles, ju5qu'a la retraite aurelienne, etait considf:ree jusqu'a present, faute de documents
archeologiques ou cpigraphiques, „une necessite logico-historique". Aujourd'hui,
l'existence du christianisme en Dacie Rornaine a cette epoque peut etre prouvee
- pour la premier!" fois - par un nombre d'anc:i~ns symboler, chretiens rep;csentant Jesus Christ, sculptes sur des monuments funeraires de la Dacie Superieure. Les plus frequents symboles chretiens sont: 1. le dauphin
accompagne
d'un trident; '2. la vigne aux raisins; 3. le pil.On.
Sur le couronnement d'un autel, en pierre calcaireuse, de Pota:issa sont
sculptees trois figures represent<mt c!es anciens syrnboles chretiens des IIe-IIIe
s.iecles. Sur la fa<;ade principale du monument on a sculpte un dauph:in, accompagne d'un trident. Sur le c6te droit il y a un cantharos, duquel ressort une
vrille de vigne avec des feuilles et des gr:ippes de raisin.
Le Musee el' Alba Iuli:i possede un monument funera!re sirnilaire, ainsi qu'un
:iutre, sur lequel e.st representee une vigne ressortant d'un cantharos en forme
ele croix florale (c:ux florida). Sur un monument funeraine de Micia (Veţel, dep.
de Hunedoara). a la place des defunts, on a sculpte un cantharos, avec une
vrille rle viime aux r:1isins, ~.yrnbole reconnu rlu christiani«rne.
Plus nombreux cncore (cinq attec.tes jusqu':'1 present) sont les monurnents
funeraires qui rep;e~ent des paDns sculptes, symbole chretien de la resurrection
des morts. Les localites ele Transylvanie ou l'on a trouve de pareils monuments
sont: Micia, Ulpia Traiana, Napoca, Aiuct, Că~;eiu (dep. de Cluj).
I/origine directe des couronner~ents fun-.;raire'; cn f•;;·me dr tron~ rle uvr0.rnide courbe ele la Dacie Tr:ijane ~-.e trouve, - aimi quc l'a demontre H. D:iicov1C1u -, a Aq1âleia, unc colonie de Syriens parrni lesquels se seraient trouves
aussi des chretiens. Les Syriens ont eut un role important rbn'i la collonization
et la romanisation de la D::icie pendant Ies 1I<>-TIJe siecl.es J.Chr. De meme, ils
ont joue ici un important role dans la diffusion du christianisme qu'ils amenaient
rlirectement de la Palestine. La Vc Legion Macedonica, arrivee directement de
Palestine, avait son sieP"e ;\ Pota!ssa ct sans doute, parmi les. militaires ii y avaient :ntssi des chretien··;, C'est ce que nrouvent Ies anciens monuments funeraires chretiens attestes sur le terri+.oire r~e h viile de Turda, ancicnne Potai<>.O!'t.

Ru~su, Elemente syricne în Dacia Carpatică şi rol1il lor în „coloni„romanizarea" provinciei, ActaMN, VI, 1969, p. 167-185.
Idem, op. cit., p. 170.
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CONTRIBUTII LA ISTORIA ORASULUI NAPOCA PE BAZA
MONUMENTELOR SALE SCULPTURALE IN PIATRA (III)*
VIII. SARCOFAGELEt

Deoarece sarcofagele, descoperite în Cluj-Napoca, au o execuţie silnne vom limita la simpla înregistrare a lor. Ele sunt confecţionate
dintr-o cutie dreptunghiulară (arca}, fără nici un ornament; fundul interior, sub capul defunctului, este puţin mai ridicat. Au un capac sau
acoperiş (operculum) prismatic, cu o acroteră (1/8 din sferă) la cele patru
colţuri. Capacul, în cele mai multe oazuri, a fost fixat de arcă cu ajutorul unor scoabe de fier (pl. 11/1).
Bibliografie: N. D. Covaciu, Descoperiri arheologice în Cluj, ACMIT,
I, 1926-1928, p. 218-223; Oct. Floca, Sistemele de înmormântare din
Dacia Superioară romană, Sargetia, II, 1941, p. 1-116 (sarcofagele din
Cluj, p. 13-19); I. Rica-Câmpeanu, Cu privire la unele morminte romane târzii de la Napoca, ActaMN, XIV, 1977, p. 221-237.
Sarcofagele sunt eoonfecţionate din piatră de nisip sau de calcar.
a). In strada Mihail Kogălniceanu, în locul actualei Universităţi, au
fost descoperite 4 sarcofage, cu ocazia construirii temeliei clădirii.
Bibliogriafie: ArchErt, 1895, p. 382; N. D. Covaciu, op. cit., p. 218223; Oct. Floca, op. cit., p. 16-18.
1. Sarcofagul 1, este de proporţii impunătoare şi bine păstrat; Dimensiun~le: cutia 2,25 X Q',92 X 0,90 m, C/.ipacul lung de 2,25 m, lat de
0,92 m. Capacul, în formă de acoperi.ş, avea o înălţime mai mare decât
acroterele şi era prins de cutie prin scoabe.
2. Sarcofagul 2, lung de 2,20 m, lat de 1,00 m, înalt de 0,80 m. Dimensiunile capacului: 2,21X1,05 m. Inălţilnea frontonului 0,65 m. Prost
aonserv.a t.
3. Sarcofagul 3. Djmensiunile: l,90X0,75X0,80 m, iar ale capacului: 1,97 X 0,90 X 0,35 m. Prost conservait.
4. Sarcofagul 4 (de copil). Dilnensiunile" cutia 0,94 X O, 71X0,28 m.
Capacul, mult deteriorat, este lung de 1,00 m, lat de 0,50 m, în.alt de
0,28 m. S-a păstrat o singurei acroteră.
plă,

• Pentru partea întâia a lucrării, vezi ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986,
p. 185-199, br pentru cea de a doua, ActaMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 193221.

1 In ,\Grădina Botanicii" a nol!nicipiului se păstrează alte trei sarcofage romane. Două sunt l'n „Grădina Botanică" veche, celălalt, în cea nouă. Din păcate,
ele nu au putut fi catalogate, lipsind punctul lor de provenienţă. Mai mult chiar,
despre aceste monumente am primit inf-0rmaţii lacW1are şi contradictorii. După
părerea noastră, sarcofagele au fost aduse dintr-o localitate necunoscută a Daciei
romane. O precizare de ultimă oră: două dintre aceste sarcofage au dispărut (! !),
din locul unde au fost amenajate. Nimeni nu ştie nimic!?!
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b). In strada Avram Iancu, nr. 42 (fosta Pet6fi Sandor nr. 30), · în
curtea fostei Fabrici de sârmă, au fost descoperite 3 sarcofage:
5. Sarcofagul 1 (de copil), are următoarele dimensiuni: cutia 0,87 X
X 0,55 X 0,41 m, iar capacul 0,94 X 0,59 X 0,29 m; în interiorul sarcofagului s-au aflat o monedă de bronz şi doi cercei de aur.
6. Sarcofagul 2 (de copil), a fost descoperit la casa cu nr. 42. S-a
gilsit i1Umai cutia sarcofagului, lungă de 1,23 m, lată de 0,53 m, înaltă
de 0,4G m.
7. Sarcofagul 3 (pl. 11/2), era improvizat din materialul altor monumente. Cutia se compune din două monumente refolosite: a). un
cippus, având dimensiurlile: 1,50X0,90X0,64 ro. Are şi următoarea in-scripţie: D(iis) M(anibus) / Cl(audius) Valentinus I vix(it) annos XX/
Valeria Valentina filio piisim{o), în monogramă, OPT(o) S(it) T(ilYi)
T(erra) L(evis); în literele „T" şi „L", se pare, că ulterior au fost incizate două caractere greceşti: un alfa şi un omega; b). al doilea component al sarcofagului este un acoperiş de aedicula, reprezentfmd o scenă
de vânătoare: doi câini, unul de o parte, altul, pe cealaltă parte a figuraţiei, iar la mijloc o vulpe (pl. 11/3). In interiorul sarcofagului s-au
aflat patru ace ornamentale (d. C. Daicoviciu, Există monumente creş
tine în Dacia? ATSC, II, 1933-1935, p. 204 şi urm.). Inv. MIC. l2.
c). În anul 197 4, cu ocazia construirii clădirii Bibliotecii Academiei,
în strada Mihail Kogălnicea11u nr. 12, au fost descoperite 3 sarcofage şj
două monumente arhitectonice (vezi, în continuare, nr. 33-34).
Bibliografie: I. :mea-Câmpeanu, op. cit., p. 221-237; idem, Riturile funerare în Transilvania de la sfârşitul secolului al III-lea e.n.,
până în secolul al V-lea e.n., ActaMN, XVI, 1979, p. 157-170.
8. Sarcofagul 1, constituie o cutie monolitică, fiind acoperit cu un
~apac plan. Dimensiunile: l,15X0,3BX0,53 m; în interior s-a găsit un
schelet de copil in situ. Capacul plat, a fost confecţionat din piatră cal-carcasă; iniţial, a constituit peretele stâm~ al unei edicule, deqorat cu
reprezentări în basorelief, în două câmpuri. Registrul infer-ior reprezintă corpul unei femei (camilla? ). în palia şi tunică. Se mai vede _'.Jiciornl
unei mensa tripes, înconjurată de un chenar şi zeul Attis (pl. 12/4).
Inv. MIC. 247.
9. Sarcofa,gul 2, este construit din lespezi de calcar. Dimensiunile:
1,88X0,57Xl,25 m.
10. Sarcofagul 3, este o cutie monolitică, având dimensiunile: 1,20X
X 0,35 X 0,70 m.
d). Pe bulevilrdul Constantin Brâncuşi (fosta str. Oăşanu, Casi.anu
~1 Gheorgheni) s-au dcs('cperit 5 sarcofage, majoritatea lcr în pivniţa
casei nr. 31 b.
Bibliografie: N. D. Cc,,aciu, op. cit., p. 221-222; Oct. Floca, op.
cit., p. 18-20.
11. Sarcofagul 1, cs~'·' r.1 ult det.?Tiorat. S-a păstrat o singură latură,
lungă de 1,31 m, l::i.tă de 0,47 m, groasă de; 0,15 m.
12. Sarcofagul 2, lung de 2,10 m, Lat de 0,89 ro, în.alt de 0,73 m.
Ca.pacul are formă de acoperiş, cu un fronton triunghiular.
~ Monumentele inventariate fac parte din
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.
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13. Sarcofagul 3, reprezintă un sarcofag de copil, monolitic. Dimensiunile: 0,84X0,45X0,38 m. Capacul lipseşte.
14. Sarcofag11l 4, de proporţii mari; cutia este lungă de 2,28 m, lată
de 0,93 m, înaltă de 0,78 m. Capacul lipseşte.
15. Sarcofagul 5 (de copil), s-a desooperit ia casa nr. 33. Dimensiunile: cutia 1,05X0,57X0,45 m, iar cele ale capacului, l,05X0,60X0,28 m.
Inc11ţi.1rnea frontonului este de 0,2B rn. In inrteriorul cutiei s-.a depist:at
un ac de cs.
e). ln strada Plugarilor (astăzi desfiinţată), în spatele blocurilor
construite 1a bifurcaţia bulevardului Nicolae Titulescu (fosta Pata) şi
Constantin Brâncuşi, s-au descoperit, până în anul 1933, 4 sarc-0fage şi
un mormânt de ţigle (cercetăriJe arheologice au continuat aici începc"md
din anii 1980, depistându-se multe momunente, însă deocamdată inedit-~)
Bibliografie: Oct. Floce., op. cit„ p. 13-16.
16. Sarcofagul 1, apărut în faţa porţii nr. 13 (astăzi demolată), a
fost oonstrnit din 6 lespezi de pi•atră de calcar. Cutia este lungă de
1,60, iată de 0,58, înaltă de 0,35 m (dimensiunile interioare). In mt:ie
s-a gă~it un schelet intact, aşezat pe un strat de var, gros de 0,05 rn.
Lungimea scheletului este de 1,45 m. Capacul a fost spart în mai multe
bucăţi (vezi fig. 6 din opera citată).
17. SaTcofaqul 2, aflat în dreptul ferestrei de lângă poarta nr. 13
(astăzi demolat!§.). Dimensiunile în interior: 1,70 X 0,58 X 0,45 m. Grosimea: pereţilor este de 0,11 m. Capacul plat este format dintr-o singură bucată. Sarcofagul s-a descoperit la o adâncime de 1,30 m, sub nivelul actual. In fundul cutiei a fos>: cioplită o ridicătură, o „pern.ă", u.r.de se
află un strat de var, gros de 0,08-0,16 m.
18. Sarcofagul 3, dezgriopa•t numai în parte, în faţa casei nr:. 11
(astăzi demolată). Este un sarcofag monolitic, care din cauzt îneetării
săpăturilor, n-a fost studiat în mod corespunzător.
19. Sarcofagul 4, cu dimensiunile în interior: 2,IOX0.40----0,50X
X 0,40. Capacul spart, a fost format dintr-o lespedă lungă de 1,00 m.
lată ele 0,75 rn, ;::;ro2,să de 0,20 m. rn interiorul cutiei se află o „pernă".
Lângă sarcofagul, descoperit în dreptul ferestrelor casei nr. 13,
s-1au
mai găsit resturi de ţigle şi un fragment de coloană (vezi, nr. 46).
Orientarea tuturor sarcofagelor din fosta strada Plugarilor era pe
direcţia est-vest, îndreptate cu faţa spre răsăr1it .. Ele au o construc,ţie
simplă, fără nici un ornament.
f). Sarcofage, care figurează în inventarul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei:
20. Sarcofag din piatră de· nisip, fără indicareia locului de descoperire. Inv. I. 28.
·
21. Sarcofag mare, găsit în curtea Asociaţiei de Agronomie (Gazdasagi Egyesiilet). Inv. I. 975.
22. Sarcofag mic, descoperit în locul indicat mai sus. Inv. I. 976.
23. Sarcofag (de copil), găsit în curtea judecătorului Ioan Nagy, din
strada Attila (actuala str. Andrei Mureşanu). Dimensiunile: 1,20X
X0,58X0,37 m. Dimensiunile în interior: 0,95X0,38X0,32 m. Inv. I.
7314-7315.
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24. Sarcofag (de copil), descoperit în str. Elisabeta (acum Emil Radin piatră de nisip. 1n interior are o „pernă". Dimensiunile: 0,80 X 0,45 X 0,24 m. Inv. IN. 219.
25. Sarcofag din Piaţa Păcii, descoperit cu ocazia construirii Casei
de Cultură a Studenţilor. În cutia sarcofagului s-au găsit un schelet (de
soldat), un inel şi o gemă. Inv. MIC. 417.
26. Sarcofag din Piaţa Păcii, descoperit tot cu ocazia construirii CaJ
sei de Cultură a Studenţilor. Inv. MIC. 317.
27. Sarcofage din str. Turzii (actuala str. Universităţii). Lângă
„Casa Thorockay" s-au găsit trei sarcofage. Unul avea pc capac repreztmtată o femeie şi un copil. Copilul avea în mâini o cupă. Muncitorii
le-au distrus (cf. E. Jal~ab, Kolozsvar tortenete, Buda, 1870, p. 125).
28. Sarcofag, identificat cu ocazia constrUirii restaurantului „Biazini ". Au ieşit la iveală cutia şi capacul (cf. E. Jakab, op. cit., p. 125).
29. Sarcofag aflat în „Strada Mare" (Nagy utoa, astăzi Moţilor, în
fosta „grădina Haller" (în jurul actualei Clinici de copii). Descrierea lipseşte (cf. E. Jakab, op. cit., p. 126).
30. La capătul str. Pietroasa (Kopad) s-au scos mai multe „sicrie de
piatră". Unul dintre ele a fost găsit în grădina lui Gheorghe Hintz din
str. Ler.'in (aatualul bulevard 21 Decembrie), Altul, se afla la ferma
lui „Pakei" din aceeaşi zonă şi era folosit pentru jgheab de adăpat vite
(cf. E. J.akab, op. cit., p. 146; J. F. Neigebaur, Dacien aus den Ueberresten des klassischen Altertums, Kronstadt (Braşov), 1851, p. 226, nr.
coviţă). Confecţionat

26.

31. Sarcofag, găsit lângă drumul spre Becaş. A fost descoperit în
1861, având în interior un craniu uman, şi cercei de aur. Aproximativ,
in acelaşi loc, cu câţiva ani înainte, a fost depistat un alt sarcofag (cf.
E. Jakab, op. cit., p. 126).

IX .MONUMENTE ARHITECTONICE
32. Fragment arhitectonic sculptural, locul exact de desci>perire nu
este cunoscut (pl. 12/5).
Bibliografie: C. Pop, Monumente sculpturale romane din Napoca,
ActaMN, V, p. 484, fig. 8.
Dimensiuni: înălţimea 0,60, lungimea 0,77, grosimea 0,35 Jil. Este
c'Onfecţionat din piatră de calcar. Starea de păstrare este slabă. Partea
superioară a piesei este retezată, iar spatele aplatizat.
Pe o bordurii, înaltă de 0,15 m. este reprezentat un basorelief, cu
bustul unei femei, aw.1nd faţa, parţial, distrusă. Se păstrează doar ochii,
obrajii rotunji şi rădăcina nasului. Pe gât are un colier gros. Este îmbrăcată într-o tunică pân11 la gât, bogat drapată. Capul îl are acoperit
cu un văl gros, care atârnă peste umeri, iar marginile lui sunt ţinute,
de personaj, cu mâna dreaptă. In partea inferioară, sub bordură, se află
d1teva praguri oblice. Inv. IN. 44.
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33. Monumente sculpturale din str. Mihail

KogăLniceanv..

lmpreună cu cele 3 sarcofage (vezi, nr. 8-10), descoperite cu ocazia
construirii clădirii Bibliotedi .Academiei, din str. l\iihail Kogălniceanu,
s-au găsit şi două monumente arhitectonice.
Bibliografie: I. Hica-C[1mpeanu, op. cit., 232-233.
Monumentele s-au găsit înt1r-o poziţie secundari:1, fiind folosite la
susţinerea zidului unei pivniţe
Primul, constituie partea superioară a unui perete lateral sau pilastru d~ ediculă, cu orificii în formă de coadă de rcîndunică. La un capă1. eslc sculpLat un capitel oorintic, cu două registre. Cel inferior este
decorat cu frunz{! de .acast. Dimensiunile: 1,24 X 0,36 X 0,40 m. Inv. IN.
24.131.
34. Monument sculptural arhitectonic. Al doilea monument, găsit
împreună cu cel discutat mai sus, face parte dintr-un altar. Pe latura
centrală se află litera „D", incizată
ulterior. Dimensiunile socjlului:
0,82X0,18X0,37 m. Inv. IN. 24.132.
35. Pilastru, locul exact al descopelirii nu se cunoaşte (pl. 12/6).
Bibliografie: Â Buday, Szorv6..nyos leletek a r6maikori D6..ci6..b6l,
DolgCluj, VII, 1, 1916, p. 81, fig. 22; A Bodor, Adalekok a helyi elem
fennmaradrisanak a kerdesehez, Studia, 1960, Ser. IV. fasc. 1, Historia,
p. 32, nota 44, fig. 6; idem, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 217, nota 49, fig.
9; C. Pop, op. cit., p. 479-482, fig. 2; M. Bărbulescu, CuLtul lui Hercule
în Dacia romană (I), ActaMN, XIV, 1977, nr. 76, fig. IX/2.
Dimensiuni: 2,46 X 0,59 X 0,48. Confeo,ţiona:t din piatră de calcar.
Starea de păstrare destul de bună, colţul superior drept şi partea de jos
deteriorate.
Piilastrul prezintă două registre cu basoreliefuri. Chenarul, care
î11conjoară registrele, are o lăţime de 0,07 ro. în câmpul superior este
reprezentat zeul vinului, Dionysos-Liber, nud, tânăr, cu plete. În păr se
observă ciorchlini de struguri şi frunze de viţă de vie. Ochii, nasul şi
buzele sunt şterse. Cosiţele îi aitârnă pe umeri. Mâna dreaptă o ţine pe
cap, iar în stânga, îndoită din cot şi adusă înainte, prinde un kantharns. Pe fundal sunt două vrejuri de viţă de vie, ciorchini şi frunze, aşe
za~e alternativ, împreună cu cârcei. Jos, în stânga, se află pantera, animalul favorit, culcată pe un urcior răsturnat. ţinând laba slftngă din faţă
pe acesta. Imaginea este plasată pe un suport. ln registrul infelior sunt
reprezentate dol.L'..~ personaje: Hercule şi Mercurius. Figura eroului mitic pare s.:-1 imite sculptura clasică (Bercule odihnindu-se). Este înfăţi
şat ca unb<~rbat între două vârste, cu figura spre dreapta (capul deteriorat), purtând barbă; părul, scurt, este îng:nijit pieptănai. în spatele
eroului, pe fundalul scenei, apare o tolbu cu săgeţi, apoi un arc, care
parc[! „pluteşte" 'în aer. Mâna dreaptă o ţine ascunsă la spate, cealaltă
se sprijint:i pe caracteristica măciucă (trunchi de copnc).
Zeul Mercuriw:, celălalt personaj (faţa deteriorată) din acest registru, este înveşmântat într-<> tunică scurtă cu mâneci lungi, peste oare
se află o mantie scurtă, ce se prinde pe umărul drept cu o fibulă. In
mâna stângă (acoperită, în parte, de mantie), ţine caduceul. Pe cap poarEi caracteristica pălărioară cu aripioare, iar în mâna dreaptă are o pungă
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(marsupium). Şi aceste două figuri din registru sunt plasate pe un postament.
A. Buday este de părere că piesa îndeplinea funcţia de antae (u:'1or
de poartă), iar C. Pop presupune că ea a avut un rol de postis. Nouă ni
se pare că era un pilastn1 dintr-o ediculă, similară celor descoperite în
Pannonia şi în Italia. Inv. MIC. 282.
36. Pilastru. Nu se cunoaşte cu exactitate locul de descoperire (probabil, Piaţa Unirii).
Bibliografie: A. Buday, op. cit., p. 81-82; C. Pop, op. cit., p. 479482, fig. 1 a-b; M. Bărbulesqu, Pilastrul cu div'irqităţi din Napoca şi
unele aspecte ale arhitecturii sepulcrale în Dacia, AIIA, XIX, 1976, p.
270-271; idem, Interferenţe spirituale în Dacia romanâ, Cluj-Napoca,
1984, passim.
Dimensiuni: 2,80X0,59X0,15 m. Confecţionat din piatră de calcar.
Piesa a fost recons1tituită (pl. 12/7), întregirea ornamentului, în relief,
s-a făcut prin desen. Spatele piesei, aplatizat, s-a încastrat într-un zid.
În părţile laterale se află câteva orificii.
Monumentul se împarte în două registre. C;:lmpul superior este
înalt de 1,15 m, iar cel inferior de 1,23 m. Ambele sunt încadrate de
câte un chenar, lat de 0,06 m, margine:1 fiind de 0,35 m. Dec:orul reliefat are înăJţimea de 0,03 m şi lciţimca de 0,38 m. In partea superioarri
sunt reprezentate un vrej de viţă de vie, frunze, doi ciorch~ni de strugure şi câţiva cârcei, compoziţie cc se desprinde dintr-un mănunchi de
frunze de acant. Registml inferior a fost reconstituit, obţinându-se un
decor aproape identic cu cel din e<:1mpul superior. Vrejul de viţă de vie
însă răsare din gura largă a unui vas cu două anse. Torţile Vrasului, kantharos - , au forma literei „S", terminate în încolăciri, asemănătoare
coarnelor de berbec. Inv. IN. 21.fi18.

X. MONUMENTE ARHITECTONICE INSERATE 1N INVENTARUL
MUZEULUI NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI
37. Bază de coloanâ, descoperită în str. Horea, între imobilele cu
numerele 10 si 18. Inv. I. 7112.
38. Bază ·de coloană, descoperită cu ocazia construirii Palatului „Dcr-·
mata", din str. E. Zola. Inv. IV. 5177.
39. Bază de coloană, descoperii.tă în acelaşi loc ca şi piesa de la nr.
38. Inv. I. 5161 (cf. Ojscig, 29, IX, 1922, Notae Napocenses).
40. Bază de coloană, din piatră de nisip, depistată în Piaţa Unirii,
în faţa berăriei „Ursus". Dimensiunile: 0,75X0,58 m; lungimea soclull!ri 0,75 X 0,76 m, diametrul fusului: 0,60 m. Inv. IN. 1349.
41. Coloană, de piatră, găsită cu o.caz1a construirii unei cnse pe
„Strada de plimbare Elisabeta" (Erzsebet setaut, astăzi Emil Racoviţă),
clădirea „Inspectoratului". Inv. I. 6249.
42. Coloană, spartă în 7 bucăJti, depistată în Piaţa Unirii, nr. 7
Inv. L 7182.
43. Două fragmente de coloane, descoperite în acelaşi loc ca şi piesa
nr. 62. Inv. III. 9562-9563.
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din piatră de nisip, desooperiltă în Piaţa Unirii, lângă
Inv. VI. 4184.
45. Fragment de coloană corintică, găsit în Piaţa Unirii între casei-e cu m 22 şi 23. Inv. VI. 6001.
46. Fragment de coloană, descoperit în fosta str. Plugarilor, nr. 13,
lângă sarcofagul discutat (nr. 19). Inv. IN. 1350.
47. Partea inferioară a unei coloane, găsită pe locul fundaţiei Palatului telefoanelor din str. E. Zola. Piatră de nisip, înaltă de 0,60 m.
Inv. IN. 125G.
48. Partea inferioară a unei coloane, descoperită tot în fundaţia Palatului telefoanelor, din str. E. Zola. înălţimea 0,63 ro. Inv. IN. 1357.
49. Coloană, aceeaşi provenienţă ca la nr. 62. Piatră de nisip. Dimensiunile: înălţimea 1,485 rn, diametrul inferior 0,51 m, diametrul superior 0,:~2 ri1. Inv. IN. I:3:'i9.
50. Patrn coloane, descoperite cu prilejul edific[trii „Magazinului
Central", de pe str. Gheorghe Doja (pl. 13/8).
51. Ca.pite[ de coloană, descoperit în Piaţa Unirii între fosta cafenea ,,Eurorx1" şi l\tlagazinul „Remenyik". Inv. I. 575.
52. Două capitele, descoperite în str, Memorandumului (fostă 30 De··
cembrie), nr. 3. Inv. I. 7048-7049.
53. Capitel, de piatră, fără indicarea punctului de provenienţă·. Inv.
I. 8113.
54. Trei capitele, descoperite la colţul străzilor Wesselenyi (ac!um
Horea), şi Szep. Inv. III. 9959-9962.
55. Capitel, descoperit în substrucţia casei nr. 5, lîngă Casa lui Matei Corvin. Inv. IN. 9.
56. Capitel doric, din calcar, aflat în Piaţa Unirii, lângă toaleta publJcă. Inv. IN. 41.
57. Fragment de capitel, descoperit în acelaşi loc ca şi piesa indicată la nr. 62. Piatră de nisip. Dimensiunile: 0,80X0,10X0,39 m.
Inv.
IN. 1351.
58. Fragment de capitel, desooperit în punctul indicat la nr. 62.
Piatră de nisip. !nălţimea 0,54 m, diametrul fusului 0,465 m. Inv.
IN.
13:'i5.
59. Capitel de coloană, depistat ca şi piesa de la nr. 62. Piatră de
nisli.p. Dimensliurnile: lung de 0,55 m, înalrt de 0,21 m. Inv. IN. 1358i.
60. Capitel corintic, în acelaşi loc (vezi nr. 62). Piatră de nisip. Dimensiunile: înalt de 0,27 m, suprafaţa 0,34 X 0,42 m. Inv. IN. 1360.
61. Capitel doric, cu reprezentarea uneltelor de pietrar.
Bibliografie: M. Bărbulescu, Reprezentarea uneltelor de pietrar pe
un capitel din Napoca, In memoriam Constintini Daicoviciu, Cluj, 1974,
p. 29-34, fig. 1-5 şi o planşă; idem, Interferenţe spirituale în Dacia
romană, Cluj-Napoca, 1984, p. 51-54, fig. 6.
Descoperit la 30 m de zidul de nord al bisericii Sf. Mihail în Piaţa
Unirii, în luna aprilie a anului 1968. Dimensiuni: înălţimea totală a
capi•telului este de 0,24 m, abacul, patrat, are latura de 0,57 m, fiind
înalt de 0,115 m, înălţimea echinei 0,08 m. Echina este decorată cu ove
(din care s-au păstrat 15). Spaţiul dintre ove este decorat cu un interesant motiv ornamental (pl. 13/9), înfăţişând uneltele unui meşter lapicid şi, anume: două ciocane de pietrar, cu două braţe, un ciocan de for44.
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mă ·ovală, o daltă cu trei dinţi, un ciocan pentru martelare, „vârfuri de
săgeţi" (uneori d1Jble), care au avut rolul spiţurilor (folosite de sculptori), o figură umană (cap de bărbat).
62. Bază de pilastru, din piatrii de nisip, ieşită la iveală în s.tr.

General Neculce (astăzi E. Zola), în faţa casei nr. 14. Dimensiunile:
0,69X0,57X0,30 m. Inv. IN. 1350.
63. Fragment arhitectonic, a fost identificat la, nivelarea fostei
„Pieţi de găini" (în spatele Poştei). Dimensiunile: 0,32X0,32X0,54 m.
Inv. IN. 2670.

XI. MONUMENTE ARHITECTONICE SEMNALATE ÎN LITEHATURA
DE SPECIALITATE, DAR CU LOCUL DE PASTRARE
NECUNOSCUT
64. Coloane ionice şi corintice. Ele s-au aflat în cimitir ş1 m „Gră
dina publică a lui Haller" (ci. E. Jakab, op. cit., p. 127; J. F. Neigebaur,
op. cit., p. 227, fig. 32).
65. Fragmente de coloane. La o distanţii de 5-6 „stânjeni" de la
biserica Sf. Mil~:1il d~n Piaţa Unirii, cu ocazia construirii unei pivn:iţe,
5-au găsit câteva fragmente de coloane, dintre care una avea dlamet-ul
de 0,90 m, iar celelalte erau de mărime diferite (d. E. Jakab, op. cit.,
p. 127).
BODOR ANDRAS

CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF ·.cHE TOWN OF YLJOCA
ON THE GROlJ:N"TI OF ITS SCULPTURAL :MONUMENTS
IN STONE (III)
(Abstract)

As jn his two former studies (see, ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p.
185-199 and XXIV-XXV, 1987-l!:JBB, p. 191-221), the author treats the sculptural monuments found on thc territory oî ;mcient Napoca (Cluj). He describes
31 s~.rcophagi (preserved cmnpletely or on!y in fragments), 32 arcb.itectonic monumcnts and two other remains, mentioned in scicntific litcrature, but their
where abouts in unknown. The sarcophagi havc a simple execution bcine mndc
of a quadrangle stane box and of a stane licl.
One of the sarcophagi (nr. 7) has an inscription on it with the costurnairy
formula: OPT(o) S(it) T(ibi) T(crra) L(evis), and in the leiter „T'' ancl „L" there
are engraved two Greek letters: alpha and omega.
The architectonic monurnents may be enlisted in .different rrroups: pillars,
columas, capitals or 'just so~ parls, fragments of them, such a, bases, shafts, parts
of capiitals. On one of the p1llars (nr. 35) there are repr2sented three gods: Hercule, Mercurius and Dionysos-Liber. The author thinks that this pillar originally
belonged to an aedicula. An other pillar (nr. 36) has been decorated with grapebranches coming out from a vase, - kantharos - , with grape-leaves and brunches of grapes.
On a Doric capital (nr. 61) among the ovoid decorations the tools of a stonecutter are moulded: dUferent types of ham mers, a chisel, some spokers and the
head of a man.
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Fig. 1 a. Lucernă (vedere de sus).

Fig. 2 a.

Lucernă

(Yedere

frontală).

NOTE

Fig. 3 a. Candelabru
(privire ele ansamblu).

care

datează

ŞI DISCUŢII

263·

Fig. 4 a. Candelabru

lucerna în secolul I d.Ch. -

(porţiunea inferioară).

primele decenii ale veacului

următor.

2. Candelabrum (fig. 3 a, pl. 14,'3 b). Dimensiuni: înălţimea 55 cm,
bazei 13,5 cm, diametrul discului 6 cm. Candelabrul este bine
păstrat, cu câteva mici restaurări moderne (de exemplu, sfinxul). Nr.
inv. II/552 - D.203.
Baza piesei, în forma de trepied, prezintă labe de feline (fig. 4 a,
pl. 14/4 b), îmbinate într-un element triunghiular, din care se desprind.
în plan orizontal, trei palmete. Tija lungă, zv;eltă şi canelată adtlnc
vertical, „răsare" dintr-un inel dinţat. In partea superioară a tijei, pe
un mic postament patrat, se află un sfinx (fig. 5 a, pl. 14/5 b), motiv:
decorativ des întrebuinţat în arta antică. Personajul mitologic (îniilţimea
lăţimea
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Fi9. 6 a. Turribulum (Pompei).

fqc·i 1 cm) se g<"tseştc în poziţie de repaus, cu aripile strânse. Pe creştet
un disc convex (ornamentat pe bordură cu ove „răsturnate"),
ca!·e p[1streazCt, central, un orificiu şi un nit (aplicat ulterioi-) pentru înfi-·
geL·n Ju:,-t1:1{1rii.
Ca tipo>:igi.c, acest cc.ndelal:ru: îşi guscşte bune analogii cu alte trei piese
prn·.;nn;L_, d]n Imperiu (acestea nu prezintă însă ,clementul decorativ
a: s['ln}:ului), f'j_. <>.nume: a. lampadarul descoperit în Spania, în aşa-numita
„C;;:;:i de' Jos Plinto:;" din Uxama 3 (astăzi, în „Museo Numant:ino do
.Sori'.!;'), (1ot:it în s::-co1ul I cl.Ch.; b-c. două candelabre, aflate în „Villn
lui Po;J.;dins I~:or;1s"\ din localitatea italianu Boscoreale, încadrate cronoSi.: oh;uvă

1
'
Cuiâ!ogo ele> /re Exposici6n „Los Bronccs Homanos en Esziu·11r1", Ma~Jdd, HJHO,
p. '?''.'.!, ''.!". ::'.'.:; ,io·;~ Luh .Argentc Olivier;·'ti1rmen Garcia Merino, Bronccs Hispn·n„„,-r:~·nii!~1·J::: c~c! i\:l~lsco 1\: :on::tnt.ino proccticiP.!~.:cs de flxcnna. /-)ron~·cs y Reliqio:i Roni.77i.". !:cin:; de! XI Con.r:rcso lntcrnacional de B.-onces Antiquos. Madri:l, MayoJ;!nio 1:11;:, "'IaddJ, HiG:l, p. 19-28, n:·. B 4, yil. I/II.
. · .. ' ,io:.•c~1im C~:.;:·ccl:i, MctallgcfJ,ssc und - ObjcUe aus dc1· Villa des N. Po"pidfa:~ J. !u.·::s (Uo:;::o:·ealc) i.m J. Pcml Gctt1j !Husemn, i\foli1Jt1, Ifoiifornicn, Ac:'.as
· :del XI Con:11·cso Tnicr:wcional . .. , p. 230, nr. A/1-2, pl. I.
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logic anului 62 d.Ch. (ambele piese sunt proprietatea muzeului particular al miliar:darului american J. Paul Getty din Malibu, California).
3. Turribulum (fig. 6 a, pl. 15/6 b). Dimensiuni: înălţ.imea 25,8 cm,
lăţimea bazei 15 cm, înălţimea cilindrului 12,3 cm. Starea de con~ervare
este destul de bună, piesa suferind unele deteriorări. Nr. inv. II,'552 - D.
201.

Recipientul, - poate cea mai frumoasă piesă toreutică dintre cele
cele prezentate în nota noastră - , face parte din categoria acelor tiirribula („afumători") pentru arderea mirodeniilor. Aceste obiecte, foarte
comune şi numeroase pentru cele confecţionate din lut, sunt însă puţin
cunoscute ca execuţii în bronz. Faptul în sine se datorează, poate, şi procesului special şi delicat de turnare (foiţe subţiri din metal, reprezentari iconografice gracile şi nu masive, dovadă în acest sens fiind conservarea piesei de faţă, care a avut de suferit).
Vasul, un trepied, înfăţişează mici satiri, cu figuri (înălţimea 2 cm)
imberbe, corniţe stilizate şi busturi dezgolite. Ei au pici<;>are lungi, .pă
roase şi lipite, marcate printr-o striaţie (această incizie face, de fapt„
delirr:itarea celor două membre inferioare, căci, altfel, imaginea creată
cb prima impresie ar designa un singur picior), terminate în copite.
Capetele p;;;rticipanţilor la alaiul dionysiac sunt uşor aplecate, cu privirea
în jos, ochii mari, nasul drept, gura mică; părul scurt, buclat, acoperă
pLlvilio:incle urechilor. Br.-::ţele din dreapta se sprijină pe şolduri, iar cele
din stfmga (unul este rupt) sunt întinse spre faţă, cu palmele mâinilor
în poziţie verticală şi degetele lipite (sugerează, parcă, avertizarea atenţiei privitorului). Trupurile perscnajelor sunt de efebi, cu muşchii pector3.li destul de bine marcaţi. Peste p{mtece poartă o nebridt"t di;-1 blami
de animal (firele de păr rc2liz::'.te prin incizii semicirculare), i2r sexul
acoperit de către o fn.mztt de viţCi ele vie. Picior.rele satirilor sunt pla:;ate
pe un postament trilobat, caneht bteral. Fixarea pcrsonaj.;1-or ir~trc ele
(în partea dorsală) se face şi cu ajutorul unei tije de capete spiralate,
prinse de un inel orizontal. În partea superion~·ă a scen9i :::·ir;u:·c!L::· "" :::IUt
recipientul de ardere propriu-zis, în formă de cilindru (se îngustează;
spre bază), cu cavitate largă şi crenel2t sus (element cle;:orntiv SLl;:c;.r{md
săgeţi, butcnatc în vArf, unele rupte, altele dislocate din loca~ul de
fixare). Cilindrul are în partea superioară trei verigi orizontale (penfru
prinderea pCinglicilor, coro:niţelor?), corpul său fiind împodobit cu pal:-·~cte
lungi (sus, semicirculare), uşor reliefate. La baz3. porţiunii cren21atc se
află două tortiţe orizontale de prinden?, împodobite cu 11n no~i te:.~:;;:)~;;;':
la rniiloc şi câte o palmetă.
Afinrrn.m că acest recipient c:otc cxtrc 11 de rar Intâlnit în t:xcl.'.tifci
antică. Tc:tuşi am g2sit o frap?ntii analogie a genuiui, un alt turTib::Lrnn,
descop2rit la Herculanum5 (acum în ,,Musco Nazionale di Napoli") deci.
o altă piesă aproape similară, datată în secolul I d.Ch. şi proven}tă dintr-o localitate romană din imediată apropiere a oraşului (Pompei}, în c:::-c:
s-a găsit exponatul din actualul muzeu de la Ciucca. Pentru a ilLIG~!"'1
izbitoarea asemănare între celo două vase (totuşi există mici df'oscLir;
de pildă, la piesa de la Hercuianum postamentul trilobat lipseşte) n0-:m
1

5

RepStat, 11/2, 1098, p. 782, nr. 3.
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Fig. 6 c. Turribulum (Hercuk.num).

Fig. 7 a. Hecipient pentru toaletă.

permis să reproducem imaginea „afumătorii", publicată de Salomon
Reinach6 (fig. 6 c).
4. Recipient de toaletă (fig. 7 a, pl. 15/7 b). Dimensiuni: înălţimea
17 cm, lăţimea bazei 7 ,6 cm, diametrul cupei 8,2 cm. Piesa se păstrează
în condiţii excelente. Nr. inv. II/552 - D.200.
s Ibidem-

NOTE

ŞI DfSCUŢII

••. Î

.

!

267
J'

/..

)

r· .-"/
. .·

t .· : ::;

{-::··..

. .·:·. "• .
I

.J: :_ : ;I
I . ·.·::

Fig. 8 a. Recipient pentru toaletă (detaliu element decorativ).
Văsciorul, foarte puţin cunoscut, ca tipologie şi funcţionalitate, prin-·
tre exemplarele similare din Imperiu, era întrebuinţat ca obiect de toaletă pentru păstrarea parfumurilor.
Cupa, de formă concavă, este susţinută de trei picioare înalte, striate,.
ce se îngroaşă spre partea superioară. Ele se află pe un postament treflat, decorat cu caneluri adânci pe bordură. Acest trepied este impo-·
dobit, sus, cu câte o protomă de caprină (ţap, căprior) stilizat.:-1, coarnele
drepte ale animalelor depăşind marginea superioară a cupei, iar in partea
inferioară, cu trei labe paricopitate. Cavitatea pentru păstrarea lichidului este largă şi, adâncă, sub baza ei observându-se o rozetă, în relief.
Spre porţiunea inferioară a trepiedului, aproape de bază, există o interesantă decoraţie, înfăţişând un şoarece, plasat pe un suport trilobat,
împodobit cu trei palmete. Animalul (lungimea 4,6 cm), cu coada întinsă, în poziţie ghemuită, pare a mânca ceva (fig. 8 a, pl. 15/Sb). Dacă
figuraţiile animaliere sunt banale în arta romană, atunci o bună asemă
nare a imaginii acestui rozător se găseşte într-o mică figurină, desccperitc:i, pare-se, în zona din împrejurimile oraşului Potaissa7 (in colecţiile
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, din Cluj).
7
C. Pop, Bronzuri figurate romane în Muzeul de Istorie a Tran.< ilrani.c(,
ActaMN, XX, 1983, p. 469, nr. A, I/4, fig. I/3.
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Funcţional şi tipologic, văsciorul nostru poate fi asemuit cu un, trepied („tripode quemaperfumes'' 8 , ornamentaţia acestuia fiind însă alta,
prezintă capete şi gheare de lei), provenit de la Merida (Badajoz, Spania
şi expus, acu'Tl, în „Museo Nacional de Arte Romano de Merida"), recipient circumscris secolului I d. Ch.
O ultimă problemă se referă la datarea pieselor de la Ciucea (inventarele l<1cunare ale muzeului nu permit acest lucru). Având ca etalon
încadrarea cronologică a analogiilor pe care le-am folosit, nu ne rămâne
altceva de f[tcut d2cf1t să le plasăm în limita secolului I cl.Ch. şi primele
decenii ale veacului următor.
Valoroase pl·in raritatea lor (ne referim, în special, la nr. 3-4), admir2.bile prin măiestria execuţiei artistice (turnate, în tehnica „a cire perdue"), aceste piese îmbogăţesc, cu certitudine, imaginea patrimoniului
cultural roman.

CONSTA.NTIN POP -

CRISTIAN GAZDAC -

AUREL BUD

PIECES DE POMPEI DANS LE MUSE.E MEMOIUAL
„OC:Ti'.VIAN GOGA" (C:IUCEA)
(Res'Jme)

A. l'epoqt:c, quancl ii a ete premier ministre de Houmanie (28 decembre 1931
10 fovrier HJ3BJ, le crand poete Octavian Goga (l.881-HJ38) a re<;u de la partie
de l'Etat Italien, qua~:·e pieces rcmaines, de bronze, decouvertes <'\ Pompei.
Elles sont: 1. Lt:ce;;:c (fig. 1 a - 2 a, pl. 14/1 b - 2 b ). 2. Candelabre
(fig. 3 a - · 5 a, pi. 14/3 b -- 5 b). 3. Recipient pour brulement des aromates (turribulum, fig. 6 a, pl. 15/6 b), d'une parfaite analogie â Herculanum lfig. 6 c).
4. Recipient de toilettc pU!ll' conserver les parfums (fig. 7 a - 8 a, pi. 15.17 b - 8 b).
Toutes les pieces sont clatees en premier si~'cle apr. J.C. et le commencement
du suivant.

8 Juan Alvarez y Saez ele Buruaga, Museo Arqueol6gico de Merida (Badajoz).
Nuevas adquisiciones, Memorias de los Museos Arqueologicos Provinciales, 16-18,
1955-HJ57, p. lHl, nr. 1, fig. 79; Cataloga de la Exposici6n .. ., p. 284, nr. 228.

CIL III 1570 -

O REVIZUIRE*

Inscripţia romană CIL III 1570 este cunoscută încă din prima jumă
tate a secolului al XVIII-lea; ea a fost sesizată în ruinele aşezării romane
de la Băile Herculane 1 şi a fost publicată de către Caryophilus2. Ulterior
însă piatra nu a mai fost regăsită. Textul copiat de Caryophilus a fost
redat ca abre şi în publicaţii ulterioare, fără modificări3. Tot aşa a fost
preluat şi în CIL, unde Th. Mommsen remarca greşelile de copiere din
ultimele două rânduri şi încerca o întregire a lor4. Propunerea marelui
savant german n-a părut îns<1 convingătoare; noul corpus de inscripţii
al Daciei romane lasă problema în suspensie5.
Trebuie subliniat, mai întf1i, faptul că piesa este astăzi pierdută.
Textul păstrat nu mai poate fi verificat: nu dispunem, de fapt, decât
de o singură copiere, evident, defectuoasă în rândurile 5-6.
Textul, aşa cum ni s-a transmis până astăzi, este următorul:

HERCVLI
INVICTO
P·CLAVDI
VS·IVLIVS
CoL-E ::J O
B·R·V·B·V·S
Lectura primelor patru rânduri nu pun2 probleme. Întregirea 1011
este, evid2nt, Herculi / Invicto / P(ublius) Clcmdi us Iulius.
in schimb, sensul ultimelor două rr1nduri r<Jmfme neclar. Th. Mommsen propusese citirea lor dec(urio) col(oniac) Drnb(etae), dar editorii !DR
au rămas sceptici. Este evident că textul este aici „lacunos ori copiat
greşit" 6 .
Fundaţia Soros
Central-Europeană din Praga

* Cercetare în cadrul unui proiect sustinut ele
cietate

Deschisă

şi

Universietatea

341/91).
i I. I. Russu, IDR III/l. p. 7G, 85.

pentru o So(contract nr.

2 P. C;ryophilus, De thcrmis lfrrct1/anis nuper în Dacia detectis. Dissertatio
cpistolaris, Vienna Austriae, 1737, p. 85.
3 F. G1:iselini, Vcrsuch einer poliUschcn imd natiirlichcn Gcschichte des Tcmeswarer Banats in Briefcn an Stanâcsµcrsonni und Gclchrl<', Wien, I, 1780, p.
269; P. Katancsich, JStTi adcolarum Geographia Vctus e monumentis cpiyraphicis,
marmoribus, m1mis, tabcllis crnta ct commcntariis i/lustrata, Budae, II, 1827, p. 233,
pi. XCXIV; J. F. Neigebaur, Dacien aus den Ueberre~t;en des classischen .A.ltcrthums.
mit besonderer Riicksicht auf Siebenbiir.qcn, Kronsiadt, 1851. p. 11. nr. 8; M.
J. Ackner, F. Mi.iller, Die romischen Jnschriftcn in Dacien, Wien, 1865, 31.
4 CIL
III 1570 (fără vreo argumentare). Intregfre folosită ca atare (de exemplu, M. Bărbulescu, în ActaMN, XIV, 1977, p. 176 nr. 21).
;; IDR lll/l, 62.
~ Ibidem.·
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Vom încerca în continuare să argumentăm o rezolvare plauzibilă
a acestei probleme. Desigur, nu putem pleca decât de la textul păstrat
şi de la posibilele analogii din epigrafia epocii. Principiul nostru a fost
căutarea unei soluţii care să impună cât mai puţine modificări în textul
ajuns până la noi.
Mai întf1i, reţinem c2'1 e vorba de o dedicaţie către un zeu, Hercules
Invictus; avem, deci, un text votiv, aşa că ultimele i;touă litere din rândul G trebuie să însemne v(otum) s(olvit), în perfectă concordanţă cu
natura inscripţiei'.
Tot în ultimul rând, literele BRVB duc imediat cu gândul la oraşul
Drobeta, al cărui nume apare şi în forma Drubeta 8 • O altă posibilitate,
anume ca aceste litere să ascundă cuvintele (collegium) fabrum, pare
mai puţin plauzibilă 9 , aşa că prima rezolvare se impune. Contează nu
numai faptul că Drobeta se află în apropiere, ci mai ales prezenţa la
Băile Herculane a numeroase persoane din diferite localităţi ale Daciei 10 .
Asupra provenienţei inscripţiei din Băile Herculane nu poate iÎncăpea
îndoială: ea este înălţată pentru un zeu cu atribuţii vindecătoare 11 , ca
numeroase altele descoperite tot acolo 12. Dedicantul trebuie să se fi aflat
în localitate din motive de sănătate, iar cura pare să fi fost eficace\1 3 ~
Litera B de la începutul rândului 6 poate fi· o transcriere greşită
pentru un D deteriorat (probabil că mijlocul literei nu mai era vizibil).
Punctele dintre litere, care nici el nu-şi aveau rostul, puteau fi o simplă
eroare de lapicid 1 \ dar s-ar putea datora şi măruntelor deteriorări ale
pietrei 15 •
Mai rămâne doar rândul 5. Literele COL transcriu, evident, ran,gul
oraşului Drobeta, colonia 16 • Dar ele nu-şi au sensul la începutul rândului;
între acest termen şi numele dedicantl':llui trebuia să se afle consemnarea
:J:uncţiei sale în respectivul oraş decurion sau magistrat. Literele următoare, dacă sunt corect situate, n-ar putea ascunde decât un epitet
imperial al oraşului, care în cazul de faţă nu poate fi decât Septimialî.
ln copsecinţă, o formulă obişnuită ar implica un spaţiu oarecare în
faţa literelor COL, suficient pentru a adăposti consemnarea funcţiei
7

R. Cagnat, Cours d'epigraphie Zatine 3 , Paris, 1898, p. 227, 443.
M. Davidescu, Drobeta în secolele I-VII e.n„ CraioYa, 1980, p. 48-49 (c::
bibliografia anterioară).
9 Dacă literele B. H. V. B sunt citite ca [fa]bru[m], atunci în rândul anterior
trebuie postulată existenţa cuvântului collegium. Soluţia ar fi, pentru rândurile
5-6, O expresie precum {ex} col[l}eg{i}o j ffa}bru{m} V. S. sau {et} col{l(egium}] fa/bru[mJ v. s. Oricare ar implica erori mari de copiere şi o altă structurare a literelor în spaţiul disponibil - chiar dacă am imagina abrevierile cele mai con"en_abile. In plus, ar rămâne, oricum, greu de explicat atât semnele de la sfârşitul
randului 5, cât şi litera B în locul lui M la mijlocul rândului 6.
1
CIL III 1560, 1562, 1564, 15G6, 1569, 1571, 1573, 1573a, 1579 (= IDH III /1.
54 respectiv 56, 57, 67, 61, 63, 66, 65, 71). Ultima pomeneşte chiar pe un notabil
din Drobeta.
11 M. Bărbulescu, în ActaMN, XV, 1978, p. 228-229.
12
CIL }II 1563-1569, 1571-1573a; IDH 111/1, 57-61, 63-68.
13
Odata ce el mulţumeşte zeului, îndeplinindu-şi legământul (vornm soli.:it}.
14
R. Cagnat, op. cit., p. 29.
15
Un exemplu: D. Frotase, A. Zrinyi, Marisia, V, 1977, p. 63-64; 1. I. Russu,
SCIV A, 28, 1977, 1, p. 97.
10
H. Daicoviciu, Apulum, XIII, 1974, p. 89; M. Davidescu, op. cit., p. 99 .
17
IDR II, 5. Cf. supra, nota 15.
8
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dediccintului. Acest spaţiu ar trebui să fie suficient pentru 2-3 litere
(AED, AVG, DEC, QQ) sau chiar mai multe (IIVIR, QVAEST, PATR,
PRAEF). Iar la sfârşitul rândului, după prescurtarea CO:t.., literele transcrise ar trebui să fie reflectarea incorectă a abrevierii SEP ori SEPT.
Or, acceptarea acestei variante ar impune modificări însemnate în
spaţierea rândului. Literele E ::JO de la sfârşit ar putea fi o transcriere
greşiti:'t pentru un [S]EP urmat de o spărtură în piatră. 'Însă prezenţa
ccîtorva litere în plus, la începutul r<?mdului, presupune· o lacună accidentalei. mai mare, imposibil de trecut cu vedereat 8 . Desigur, dimensiunile
literelor în diferite rânduri ale aceleiaşi inscripţii pot varia, iar ligaturile
evidente puteau să nu fi fost consemnate ca atare într-o copie. Dar aspectul literei O din cuvântul COL arată că ea a fost desenată evident
mai mică, fără îndoială pentru că aşa apărea privitorului. Este greu de
crezut că alte deformări vizibile ale literelor ori un spaţiu mare stricat
n-c;r fi fost marcate cumva de copistul modern.
Mai probabil ne pare că literele din r. 5 figurau ca atare pe monument. De altfel, desluşirea lor ar fi foarte clară: COL înseamnă fără
îndoială colonia, în timp ce E ::J O se explică cel mai bine printr-o abreviere pentru dccurio, un DEC cu D şi E într-o ligatură cunoscută în
epigrafia latină (E ::J C sau DC) 19 • Aşa le-a şi interpretat Th. lVIommsc:1.
Singurul obstacol care s-ar opune acestei lecturi este inversarea nefire2;scă a cuvintelor (col. dec. în locul necesarului dec. col.). O asemenea succesiune anormală apare rareori pe mon1.1mentele antice 20. în
schimb, fenomene similare se pot pune şi în seama transcrierilor qe inscripţii unele apar chiar la Caryophilus21.
In concluzie, totul ne îndeamnă să acceptăm lectura propusă de
Th. Mommsen, cu singura observaţie că succesiunea cuvintelor în r. 5
este inversată (eroare datorată, eventual, doar copistului modern). Textul inscripţiei se poate aşadar întregi astfel:
Herculi I Invicto / P(ublius) Claudi/us Iulius I
dec(urio) col(oniae) / [D]rub(etae) v(otum) s(olvit).

Piesa datează cu siguranţă din secolul III, când Drobeta era colonie 2 ~.
Lipsa epitetului imperial o plasează mai probabil după anul 235 23 • Tot
unei asemenea datări târzii îi corespunde şi forma numelui dedicantului,
.·cu gentiliciul Julius folosit drept cognomen24.
RADU ARDEVAN

1e O lacună în text ar fi fost redată în transcriere, eventual printr-un grup
de litere ori de semne fără sens.
19 R. Cagnat, op. cit., p. 24.
20 Un exemplu la îndemână este inscripţia lui P. Aelius December din Apulum (C. Daicoviciu, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 306-307), cu elementele numelui dedicantului într-o ordine nefirească.
21 Vezi, de pildă, CIL III 1568 = IDR III/l, 60. în r. 1-2, în loc de VALER
M / FELIX, trebuie citit evident M(arcus) Valer(ius) / Felix.
~ 2 Cf. supra, notele 15-16.
~:i I. Piso, Apulum, XIX, Hl81, p. 126.
~· I. Kajanto, Thc Latin Cognomina, Helsinki, 1965, p, 35, 45, 168-176: O. Sallomies, Die r<imischen Vornamen. Studien zur romischen Namengebung, Helsinki,
1987, p. 164-166.
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CIL III 1570 -

DISCUŢII

UNE REPRISE

(Resume)

On discute l"inscription romaine CIL III 1570 {= IDR III/1, 62) de Băile
Herculane. Le text.e ne subsiste que dans une copie deîectueusc du XVIIIe siecle.
Les lignes 5-6 sont restees obscures, jusqu'a present; une proposition de Th. Mommsen n'a pas rei;u l'assentiment de tous Ies specialistes.
A l'avis de l'auteur, la lecture proposee par Th. Mommsen reste la seule valable. On !'argumente ensuite avec la logique, Ies analogies et !'aspect de l'ecriture
La seule veritable erreur ef;t l'inversion des mots dans la ligne no. 5 - inversion
dfre, probablement, au copiste moderne.
L'inscription fait mention L't coup sur d'un decurion de la colonie de Drobeta,'
une fois vers le milieu du IIIe siecle.
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Morminte de incineraţie în necropola de incineraţie
Micia, StComC, I, 1979, p. 265-274.
1680. D. Benea, Descoperiri din necropolele drobetane, RMM, 10, 1980,
16719. I.

p. 46-54.
1681. A. Cătinaş, Ana Hopârtea.n,

Două monumente funerare fragmentare
descoperite la Potaissa, ActaMN, XV, 1978, p. 270-211.
1682. I. Rica-Câmpeanu, Cu privire la unele morminte romane târzii de
la Napoca, ActaMN, XIV, 1977, p. 221-237.
1683. Al. Diaconescu, Un fragment de ediculă din Dacia Porolissensis
cu reprezentările banchetului funebru, ActaMN, XVI, 1979, p.

545-549.
1684. V. Eskenasy, Date preliminare despre necropola romană de la StreiSângiorgiu (jud. Hunedoara), SCIV A, 28, 4, 1977, p. 663-609.
1685. Claudia Luca, A. Hopârtean, Noi descoperiri în necropola sudică a
Potaissei, Potaissa, II, 1980, p. 115-122.
168u. Z. Milea, A Hopârtean, Cl. Luca, Noi contribuţii privind necropola
romană de la Potaissa, ActaMN, 1978, p. 201-206.
1687. V. Moga, Ruxandra Mak<i, Stela funerară cu inscriptia de la Alburnus Maior, SCIV, 29, 3, 1978, p. 437-440.
'
1688, R. Petrovszky, Tipuri de morminte romane în zona Caransel)eŞ',
Banatica, V, 1979, p. 201-213.
1689. Gh. Popilian, Săpăturile arheologice în necropola plană a Sucidavei,
MCA, 1980, Tulcea, p. 364-365.
1690. D. Frotase, 'Morminte din epoca romană la. Toldal (jud. Mureş),
.Marisia, VII, 1977, p. 85-90.
1691. A Rusu, Un mormânt roman descoperit la Urai, Sargetia, XIII,
1977, p. 539-542.
1G'12. Idem, Cercetări în necropola Muncelului Brad, MCA, Oradea, 1979,
p. 219-223.
1693. D. Tudor, Jnscripti.on funeraire identique mise d Romula-Malva
et d Rome, Latomus, 39, 3, 1980, p. 639-646.
1694. M. Alexandrescu-Vianu, Sur la chronologie de la stele de Quintus
Philippicus, Epigraphica, Bucureşti, 1977, p. 65-68.
JG95. Idem, Sur la chronologie de la stele funeraire de Quintus Philippicus, .!lrcheologica Sofia, 21, 1979, p. 34-37~
Vezi şi nr. 1417, 1012, 1698.
!II. Arheologie

I.

Cercetări

1.696. I. Aldea, V. Moga, H. Ciugudean, Săpăturile arheologice de la Ghirbom, Campania 1978 (raport preliminar), MCA, Oradea, 1979, p.
257-261.
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1697. I. Andriţoiu, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoarn (vestigii roma.ne), Sargetia, XIV, 1979, p. 15-34.
1698. Idem, Şantierul arheologic Micia - necrnpolă, MCA, Oradea, 1979,
p. 227-228.
1699. R. Ardevan, Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859, ActaMP, 1977, p. 135-138.
1700. R. Ardevan, A, A Rusu, Botar Imre şi colecţia sa de antichităţi,
ActaMP, IV, 1980, p. 367-394.
1701. Istvan Bajusz, Colecţia de antichităţi a lui Tcglas Istvan, ActaMP,
IV, 1980, p. 367--394.
1702. Gheorghe Baltag, Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighişoara, Marisia, IX, 1979, p. 75-106.
1703. M. Bărbulescu, Potaissa după mij1ocul secolului al III-lea, Potaissa,
II, 1980, p. 161-194.
1704. Idem, Evoluţia cercetărilor privind Potaissa romană, Potaissa, II,
1980, p. 283-296.
1705. M. Blăjan-Tiberiu Cerghi, Cercetări arheologice la Aiton, ClujNapoca şi Răchiţele (jud. Cluj), Sargetia, XIII, 1977, p. 131-147.
1706. Idem, Descoperiri romane şi postromane la Aiton (jud. Cluj), Potaissa, I, 1978, p. 21-34.
1707. M. Blăjan, E. Stoicovici, Paul Georoceanu, Cornelia Păcurariu, Descoperiri romane inedite în Transiivania, Marisia, VIII, Hl78, p.
57-74.
1708. D. Benea, Câteva consideraţii cu privire la tQpografia Drobetei în
secolele II-III, ActaMN, XIV, 1977, p. 133-145.
1709. D. Benea, Fl. Medeleţ, P. Bona, H. Petrovszky, Cercetări arheologice de la Tibiscum, MCA, 1980, Tulcea, p. 298-303.
1710. O. Bozu, Cronică arheologică şi repertoriu (Lăpuşnicel-Cetate), Banatica, IX, 1977, p. 435.
1711. O. Bozu, Richard Petrovszky, O „mansio" „statio" la Lăpuşnicel,
ActaMP, 1977, p. 151-154.
1712. O. Bozu, Cercetări arheologice din punctul „Cetate", comuna Lă
puşnicel, (jud. Caraş-Severin), Banatica, V, 1979, p. 187-200.
1713. O. Bozu, Caius Săcărin, O expediţie arheologică în valea Almajului, Banatica, V, 1979, p. 553-558.
1714. A Cătinaş, Noi descoperiri romane pe Dealul Zânelor - Turda,
ActaMN, XV, 1978, p. 195-200.
1715. A Cătinaş, M. Bărbulescu, Cella vinaria de la Potaissa, ActaMN,
XVI, 1979, p. 101-126.
1716. E. Chirilă, N. Gudea, Al. Matei, V. Lucăcel, R:;.port preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Moigrad (Porolissum) din anii
1977-1979, ActaMP, IV, 1981, p. 81-103.
1717. Idem, Săpăturile arheologice şi lucrările de restaurare şi conservare
executate la Porolissum (Moigrad), MCA, 1980, Tulcea, p. 286-288.
1718. H. Ciugudean, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului
Alba, (I), Apulum, XVI, 1978, p. 39-53.
1719. Idem, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba (II),
Apulum, XVII, 1979, p. 65-85.
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1720. H. Daicoviciu, D. Alicu, I. Piso, C. Pop, Principalele rezultate ale
săpăturilor din 1975-1977 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Sargetia, XIV, 1979, p. 139-154.
1721. H. Daicoviciu, D. Alicu, I. Piso, C. Pop, A. Rusu, Şantierul Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Campania 1978, Oradea, 1979, p. 231-233.
1722. Idem. Săpăturile de la Ulpia Traian.a Sarmizegetusa, MCA, 1980,
Tulcea, p. 276-282.
1723. Gh. Diaconu, M. Tzony, Vasile Dr<îmboceanu, Şantierul arheologic
Pietroasa-Buzău, 1978, MCA, Oradea, 1979, p. 319-321.
1724. S. Dumitraşcu, Descoperiri arheologice din Munţii Apuseni, Crisia, X, 1980, p. 15-54.
1723. Şt. Ferenczi, Mircea Barbu, Cercetări arheologice de la Bulci şi împre)urimi, Ziridava, 1978, p. 67- -80.
172G. Idem, Săpăturile arheologice de la Bulci (Jud. Arad) fa anul 1978,
MCA, Oradea, 1979, p. 289-290.
1727. P. Georoceanu, Marin Georoceanu, Claudiu Lisovschi, Fauna din
castrele romane din Transilvania. I. Fauna clin castrul roman de la
Bologa, ActaMP, III, 1979, p. 427-448.
1728. P. Georogeanu, M. Blăjan, M. Georoceanu, C. Lisovschi, Fauna din
unele castre şi aşezări din Transilvania (II), Marisia, X, Hl80, p.
69-78.
1729. Leontin Ghergariu, Raport despre săpăturile arheologice efectuate
la Moigrad în anii 1939-1940, ActaMP, IV, 1980, p. 77-79.
1730. I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Thomas Năgler, Martin Rill, Raport
asupra cercetărilor arheologice întreprinse în 1978 la Şura Mică,
MCA, Oradea, 1979, p. 149-154.
] 731. N. Gudea, Materiale arheologice din castrul roman de la Bologa,
Apulum, XV, 1977, p. 169:._215.
1732. N. Gudea, O. Bozu, Cronică arheologică şi repertoriu (Pojejena),
Banatica, IV, 1977, p. 435-436. ,
1733. N. Gudea, Ioan Chifor, Câteva descoperiri arheologice la Gherla,
ActaMP, II, 1978, p. 63-64.
1734. N. Gudea, Descoperiri arheologice şi epigrafice mai vechi sau mai
noi la Porolissum, ActaMP, II, 1978, p. 65-75.
1735. M. Gumă, Nicoleta Gumă, R. Petrovszky, Cronică arheologică şi repertoriu, Valea Timişului-Rovina, Banatica, IV, 1977, p. 434-435.
1736. E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, Vestigii arheologice din bazinul Carasului, ActaMN, XVI, 1979, p. 447-464.
1737. Lajos Kakucs, Unele informaţii de arhivă privind cercetările arheologice efectuate în Banat între anii 1872-1918, Banatica, IV, 1977,
471-478.
1738. Gh. Lazarovici--Nicolae Cristea, Contribuţii arheologice la istoria
străveche a comunei Vioara de Jos-Cinga (jud. Alba), ActaMN,
XVI, 1979, p. 431--445.
l 73fl. Gh. Lazarovici, Ilie Uzum, O. Bozu, M. Gumă, C. Săcărin, Raport
preliminar de cercetare arheologică la Gornea-Libcova, MCA, Oradea, 1979, p. 391-392.
_1740. Al. Matei, O aşezare rurală romană la Chinteni (jud. Cluj), Sar.
getia, XI-XII, 1974-1975, p. 299-302.
l~
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17'4:1. I:.: '1\farin~~Cll., A. Sion, L. Pettulescu, I. Andriţoiu, Elena Ionescu,
Man.:1. Bralleanu, Cercetări arheologice de la Micia, CA, III, 1979,
p. 105-126.
1742. Z, Milea, Cl. Luca, Un teasc roman descoperit la Potaissa, Pon.. tica, XI, 1978,- p. 235~240 ..
1743. V. Moga, Roman Pop, Descoperiri arheologice la Apulum, ActaMN,
xv, 1978, p. 213-218.
1744. V. Moga, ·Victor Mesaros, Cercetări arheologice de la .4.brud, Apulum, XVIII, 1980, p. 141-149.
1745. V. Moga, I. Aldea, Cercetări arheologice la Ghirbom (Jud. Alba),
MCA, 1980, Tulcea, p. 283-285.
1746. Mihai Fetică, Colecţia lui Mihail Câmpeanu, Marisia, VII, 1977, p.
445-449.
1747. Idem, Descoperiri romane inedite în judeţul Mureş, ActaMP, IV,
1980, p. 247-250.
1748. C. C. Petolescu, Gheorghe Petre, Gheorghe Calatoiu, Aşezarea romană de la Săcelu-Gorj, Litua, Târgu Jiu, I, 1978, p. 33-35.
1749. Gh. I. Petre-Govora, Aşezări rurale din secolele II-IX desco1~erite
în judeţul .Vâlcea, ActaMN, XVI, 1979, p. 577-592.
1750. Maria Petrovszky, R. Petrovszky, O construcţie romană clescoprrW.i
la Caransebeş, StComC, II, 1977, p. 311-320.
1751. R. Petl,'pvszky, Ion Munteanu, Traian Popescu, Noi descoperiri arheologice în-·judeţul Caraş-Severin (1), StComC, III, 1970, p.
.
432-436.
1752. Gh. Poenaru-Bordea, M. Zahariade, Noi materiale din Ror::ula,
SMMIM, XIII, 1980, p. 106-122.
1753. C. Pop, Bela Jungbert, I. Chifor, Săpăturile arheoTogice d:: fo
Gherla, MCA, Tulcea, 1980, p. 664-667.
1754. R. Popa, Şt. Matei, V. Eskenasy, Ioan Chicideanu, Georgeta Iug[l,
Şantiernl arheologic Sarmizegetusa, MCA, Oradea, 1D79, p. 315-317.
1755. G. Popilian„ .Marin Nica, Corneliu M. Tătulea, Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, jud. Dolj, MCA., Oradea, rn75,
. p. 207-213.
1756. Gh. Popilian, M. Nica, Realizări în domeniul cercetc'îhlor arhc]Iogice în Oltenia, RMM, XLVIII, Hl79, p. 23-26.
1757. Gh. Popilian, M. Nica, C. M. Tătulea:, Raport asupra cerceth:Ior
. de la Locusteni, jud. Dolj, J\'ICA, 1980, Tulcea, p. 254-260.
1758. Gh. Popilian, Ştefan Chiţu, Mihai Vasilescu, Săpăturile Cffheol -:;~;ite
de la Romula, MCA, Tulcea, 1980, p. 251-353.
1759. Gh. Popilian, Săpăturile din aşezarea civilă de la Slâveni, M::_A,
Tulcea, 1980, p. 354-356.
1760. Constantin Preda, Florenţa Preda, Contribuţia cercetărilor ar11c·:.Iogice la c1moaşterea istoriei vechi a României, Rev!st, 33, 7-8, 1.980,
1253-1280 (p. 1269-1272).
1761. D. Frotase, A. Zriny, Raport preliminar asupra săpăturilor din 1977
privind perioada stăpânirii romane efectuate de Muzeul Judeţean
Mureş, Marisia, VIII, 1978, p. 75-80.
1762. C. Răileanu, Reevaluări inedite ale cercetărilor arheologice de la
Tibiscum - Jupa, MB, 29, 1-3, 1979, p. 108-126.
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176.3. A Sion, L. Marinescu, Raport asupra cercetărilor arheologice din
thennele de la Micia, V etel (jud. Hunedoara);· Campania 197 8, Oradea';· 1979, p. 224.
'
l 7':J4. T. Soroceanu, Gh. Lazarovici, Ernest Amlachen; M. Mureşan, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Marisia, VII,
1977, p. 57-65.
1765. Adriana Stoia, Les foumes archeologiques en Rouma'Tiie (1977), Da.
cia, N.S., XXII, 1978, p. 348-362. ·
1736. Idem, Les foHilles archcologiques en Roumanie (1978), Dacia, N.S.,
XXIII, Hl79, p. 355-370.
.
1767. Id2m, Les fouilles archeologiques en Roumanie (1979), Dacia, N.S.,
XXIV, 1980, p. 355-370.
1768. Z. Szekely, Les daces et les romains en ne-Jvc siecles dans le sudest de la Transylvanie, Tracologia, V, Bucureşti, 1980, p. 359-361.
1769. D. Tudor, Oct. Toropu, Şa;itierul arheologic Sucidava - Celei,
MCA., Tukca, 1980, p. 357-363.
1770. lvI. Tzoni, Gh. Diaconu, Raport asupra cercetărilor arheologice de
la Târgşoru Vechi, MCA, Oradea, 1979, p. 263-264.
1771. D. Ursuţ, Prospecţiunea seismometrică în arheologie, Potaissa, II,
1980, p. 313-317.
1772. I. W.inklcr, M. Blăjan, Aşezarea dacică, daco-romană şi prefeudală
de la Copşa Mică, ActaMP, III, 1979, p. 451-471.
1773. I. \V.inkler, Matilda Takacs, Gheorghe Păiuş, Aşezarea dacică şi
daco-romană de la Cicău, Apulum, XVII, 1979, p. 129-193.
Vezi şi nr. 1407, 1452, 1528, 1533, 1543, 1555, 1559, 1568, 1580.
2. Material

a.

Ceramică

1774. I. Bogdan-Cătăniciu, Metodica cercetării ceramicii romane, ActaMN,
XVII, 1980, p. 680-685.
1775. A. Ci'1tinaş, Ceramica romană de la Potaissa, Potaissa, II, 1980, p.
81-113.
1770. lVfar.ia Elisabeta Lukacs, Probleme de restaurare .:ridicate de un vas
de ceramică romană, ActaMN, XVI, 1979, p. 779-783.
Idem, Restaurarea unui opaiţ roman, Potaissa, II, 1980, p. 319323.
V"ezi şi nr. 1379, 1437, 1438, 1439, 1445, 1446, 1450, 1451, 1457,
1459, 1462, 1465, 1467, 1469, 1471, 1560, 1651, 1668.

b. Metale
177B. D. Benca, O piesa ornamentală de car roman din Dac.ia, RMN, 9,

1978, p. 59-60.
1779. M. Blăjan, V. Moga, Un bronz roman î1i Muzeul de I.storie din Mediaş (jud. Sibiu), ActaMN, XIV, 1977, p. 195-199.
1780. I. H. Crişan, Fibule romane din colecţiile Muzeului âe Istorie al
Transilvaniei, ActaMP, III, 1979, p. 275:..__320.
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1781. Istvan I. Ferenczi, Addenda (in legătură cu restaurarea statuetei
„Venus de La Gilău"), ActaMN, XIV, Hl77, p. 171-172.
1782. George Marinescu, Alexandru Retcgun. Depozitul de obiecte romane de la Căianu Mic, SCIV, 30, 2, 197(1, p. 253-260.
1783. E. Stoicovici, Cercetări metalogrof ice privind câteva monede descoperite la Porolissum şi Voivodeni, ActaMP, II, 1978, p. 85-88.
1784. E. Stoicovici, M. Blăjan, Studiul metalografic al unor monede antice şi medievale descoperite în Podişul Transilvaniei, Marisia, IX,
1979, p. 107--121.
Vezi şi nr. 1388, 1448, 1449, 1458, 1464, 1474, 1475, 1562, 1563, 1570,
1571, 1606, 1628, 1634, 16:35, 16:38, IG:~n. Hi40, 1733.

c.

Sticlă

Băluţ;.1, Consideraţii referitoc1re ln răspândirea şi producerea
sticlei în Dacia Superior, Apulum, XVII, 1979, p. 195-200.
1786. Idem, Considerations sur la production et la diffusion du verre dans la
Dacie Superieure, Annales dn 7'' Congres International de L'Association lnternationale pour l' l-Iistoire dn Verre, Berlin - Leipzig,
·
1977, Liege, 1978, p. 97-110.
1787. M. E. Lukacs, Recupernreu prin restaurare a unui pahar de sticlă
··
din epoca romană, ActaMN, XV, 1978, p. 665-668.
Vezi şi nr. 1472.

1785. Cl. L.

d. Lemn
1788. Aurelia Igna, Justiniai:i Petrescu. Analiza resturilor lemnoase provenind di.n cella vinaria de ld Potaissa, ActaMN, XVI, 1979,
773-777.

e.

Piatră

Vezi nr. 1475, 1476, 1623.
IV. Epigrafie
1789. I. Barnea, Note de epigrafie romano-bizantină, Pontica, X, 1977,
p. 273-288.
1790. Cl. L. Băluţă, Monuments epigraphiques d'A.pulwn, Epigraphica,
Bucureşti, 1977, p. 233-238.
1791. D. Benca, Tibiscum în lumina descoperirilor epigrafice, Tibis,us,
V, 1979, p. 141-148.
1792. N. Branga, Laus iVtae. Pe marginea unor inscripţii din Tibiscum,
Sargetia, XIV, 1979, p. 655-658.
1793. A. Cătina.ş, M. Bărbul.escu, O epigrafă inedită din castrul .de la ,potaissa, Potaissa, I, 1978, p. 17-20.
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1794. H. Daicoviciu, Un fragment cera:-nic cu inscripţie de la P,9r0Lissum, 11ctaMN, XIV, 1977, p. 201-204.
1795. Idem, Miscellanea Epigrnphica, Actc!MN, XV, 1978, p. 155-123.
1796. Idem, Suwn cuique, StComC, HJW. I, p. 21-26.
1197. Idem, Miscellanea Epigraphica, RRIJ, 18, 1, 1979, p. 1G5-174.
1798. N. Gosbr, ClL, III, 147'1, Sargetia, XIV, 1979, p. G59---662.
1799. Idem, Nnmerus Palmyrenorwn, Sargetia, XIV, lfJ79, p. 663-666.
1800. Idem, i~t·~tdes epign;phiques (IV), Ducia, N.S., XXI"V, Hl80, p. 307-:124.
1801. N. Gudea, A Zriny, Contrilmtions epigraphiques d L'histoire de la
ALa I, Bosporanornm, Epigraphic[t, Bucureşti, VII, 1977, p. 223232.
1802. N. Gudea, Beitrâge zur latcinisch-romischen Palăographie in Dakien, Epigraphica, VlI, fa1curc!?ti, 1977, p. 375-377.
1803. Idem, Beitrcige zu einen Utemturnoch-u:cis âcr cpigraphischcn das
romischen Dakien betreffenden Forschung nach lfJ02, ArheolosJ.:i
Vcstnil.:, XXXI, Ljublj<tno, 1980, p. 274-293.
1804. Cl. Luca, Z. Milea, Onomastica inscripţiilor de la Potaissa, .ilcta.MN,
XV, hi78, p. 1B9-HJ4.
1805. V. Mesaros. Colccţ.ia de monum.cnte epigrafice de la Liceul Horia,
Cloşca şi Crişan din Abrud, ApuLwn, XVI, J.978, p. 175-1134.
1806. V. lVIoga, Monumente cpir1mfice şi sculpturale descoperite la Apulwn, Apulum, XV, 1977, p. 2:J:'i--242.
1807. Idem, O inscriptie inedită dedicată zeiţei Leto şi copiiLor săi, Apulum, XVll, 1979, p. 201-206.
1808. C. C. Pe;tolescu, Donn<~es incditcs sur la Leqio II Jta.lica cn Dacie,
Akten des XI. Jnternationca Limeskongress, Szt~kesfehervcir, Budapesta, l~J77, p. 297-202.
.
1809. Idem. Note cpig;·afice, (!'V), SCIVA, 31, 3, 1980, p. 4:;):J-4Gl..
1810. M. Petrcvszky, V. V..'ollm<:nn, Materiale epigra.ficc descoperite la
Tibiscmn, SiComC, I, Hl79, p. 233-263.
1811. I. Piso, Epiqraphica (VII), Inscripţii din Sarmizegetusa. Apulum,
XV, 1977, p. G43-G57.
.
1812. Idem, Epigraphica (IX), Jnscriptii votive recent descoperite la Sarmize9etusa, AIIA, XXI, p. 279--287.
.
1813. Idem, Epigraphicu (VIII), Inscripţii din Sarm.izegeti1sa aflate la Ostrovul Mare, Apulum., XVI. 1978, p. J.89-197.
1814. Idem, Epigrnphica (X). ActaIHN, XV, 1H78, p. 179 187.
181;). Idem, Epic;raphicCl (Vl), StCL XVIII, 1979, p. 137- -1.44.
1816. Idem, Epiqraphica (XI), I'otaissu. II. 1980, p. 123-131.
1817, Idem, Epigraphica. (XII}, Actc1MN, XVII, 1980, p. 81--90.
1818. D. Frotase, Jll71rii în Dacia romcmc1 pe temeiul dcrtelor epig.rafice,
SCIV, 29, 4. 1978. p. 497-50:3.
..
..
1819. Id1:'m, Les illyriens en Dacie ci. la lumiere des donnees epigrnph iques, Con9ri.~s Vlle Epi.qraphie, Bucureşti, HJ?Cl, p. 448 -449.
..
1820. Idem. Les illyriens en Dacic a la lumiere de l'epiyrnphie, Godifoijak, Sarajevo. XVII, 1979, p. 127-135.
.
1821. C. Riiih'anu, Inscripţia. de fo Denta - o confinm1re a /Jimilenaru:..'
lui Tivisco - Timişoara, i\1B, 29, 4-6, 1979, p. 350-363.
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p. 217-223.
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1848. ldem, Decouvertes monetaires en Rownan.ie 1978 (XXII}, Dacia,
N.S., XXIII, HJ7!:l, p. 373-374.
1849. lhidem, (XXIII), Dacia, N.S., XXIII, HJ79, p. 378-371.
1850. V. Pavel, Câteva consideraţii n.w;iismotice asuprn :ezcurdi1i de la
Tibru (j11d. Al/Ja), Apulum, XXVII, 1979, p. 111-128.
1851. M. Fetică, Noi descoperiri monetare la Crisieşti, i11arisia, VIII, 1978,
p. 157-760.
1852. C. lVI. Petolescu, Note asupra unei monede romane de la Suddava,
Cf'{, II, 1979, p. 38-39.
1853. Gh. Popilian, Şt. Chiţu, Tezaurul de monede ronwnc de La Dră.ghi
ceni, jud. Olt, Oltenia, II, Craiov.:1, 1980, p. 85-101.
1854. Al. Săşianu, Câteva descop2riri monetare romune iniper~ale în Dacia romană, Crisia, VII, 1!:177, p. 421-424.
1855. Onoriu Stoica, Monede imperiaLe rom!:mc ::lcscop2rite la Dcîrca., Societatea numismatică română, Secţiunea Craiova, 1976, C;·câova~
1977, p. 43-45.
1856: Oct. Toropu, Un non tezaur monetar roman descoperit La SLăveni,
Drobeta, III, 1978, p. 62-68.
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Pctolescu, Les Cliltes orientaux dans la Dacie meridionale, Leiden,
!D7ti.

1878. Ch. Fopilian, Dacia, N.S„ XXI, 1977, p. 390-301 . I. Berciu, C. C.
Pclolcscu, Les cnltes orientm1x dans la Dacie meridionale, Lciden,
197li.
187D. Gh. Popilian, Ducia, N.S.. XXII, 1~178, p. ;rnl-:382
D. Frotase,

Un cimitir dacic din epoca romcmtr. la Sopornl de Câmpie.
'1880. D. Pro.tase, SCIV .A, 28, 2, HJ77, p. 285-286 Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia.
1881. I. I. Russu, Despre cultele orientale în Dacia Inferior (În legătură
cu o monografie recentă), SCIV A, 28, 1, 1977, p. 105-110.
18B2: Idem, Jn legătură C1l o recenzie despre Inscripţiile Daciei Romane,
I, ,\/IA, XX, HJ77, p. 4:31-43(i.
'lirn:3. Idcti1, Despre inscripţiile antice ole Olteniei şi Munteniei (ln legă
inrc'i Cil Inscripţiile Dacici Romane II}, Drobeta, III, 1978, p. 184-

. rn:·i.

NOTE

Şl

DJSCUŢJ!

2:l7
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COCIŞ

-· ADEJ,A PAKJ

VESTIGIILE UNUI CUPTOR DE TOPIT MINEREU DE FIER
DIN SECOLUL AL IV-LEA D. CH. DE LA
SFÂNTU GHEORGHE - CHILIENI*

Pe terasa înaltă a malului stâng al Oltului, care traversează teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cuprinzînd ca suburbie şi satul Chilieni, în afară de urmele aşezărilor din epoca neolitică, bronzului, La,
Tene-ului dacic, au fost depistate şi vestigiile culturii Cerneahov - Sântana de Mureş. Purtătorii acestei culturi s-au stabilit pe respectivul teritoriu, după abandonarea lui de către armata romană, la mijlocul secolului al III-lea d. Ch. Ei au fost nevoiţi, sub presiunea năvălirii hunice,
la sfârşitul secolului al IV-lea, să părăsească, la rândul lor, regiunea.
Durata de un secol şi jumătate a stabilirii goţilor pe aceste meleaguri
este indicată de un mormânt de incineraţie, cu rit de înmormântare
practicat de goţi într-o epocă timpurie. Peste el s-a suprapus un alt mormânt cu schelet (rit funerar folosit mai tt1.rziu). Cele două morminte suprapuse au fost descoperite în aşezarea gotică de lângă podul de fier.
care leagă gara CFR cu oraşul. Inventarul mormântului de incineraţie
.::onstă dintr-un ac de os, o mărgea de sticlă, verzuie şi din fragmente de
vase, lucrate cu mâna şi la roată. !n afară de aceste morminte au mai
fost descoperite resturi de locuinţe, construite la suprafaţa păm<:1ntului
(cu locaşuri de pari) un cuptor de ars oale, pe placă cu vase şi fragm(:-nte
de vase 1 .
Materialul ceramic, depistat în locuinţe, este făcut fie cu mâna, fie
cu roata. Cel lucrat cu mâna are pasta cu pietricele, de culoare cărămi
zie, bine arsă, în timp ce vasele, lucrate cu roata, sunt de culoare neagră,
cenuşie şi brună, cu pasta fină şi bine arsă. Ceramica lucrată cu mâna
prezintă două tipuri: oala şi ceaşca. Oala are buza răsfrântă, corpul puţin
bombat, decorat pe umăr cu patru butoni, cu capăt ascuţit sau sub buză,
ca brfa1 alveolat. Fundul este drept (pl. 16/1; III/3). Ceaşca este de forma
celei dacice, dar fiiră toartă, iar în exterior, în jurul fundului, sunt amprente făcute cu degetul (pl. 16/2). Ceramica, făcută la roată, este mai
variată ca forme: oale cu şi făn1 toartă (pl. 16/4-7; 17 /l~, străchini
pl. 16/3), urcioare cu gura treflată şi cu o singură toart/i, precum şi
urcioare cu gura lată şi două tor\i (pl. 1fi 8-10). Tot acestei culturi
îi aparţine şi un urcior cu o toartă şi ornam('ntat cu caneluri verticale,
descoperit în aşezarea de L:! T<irgu-Secuiesc (pl. 1G 8).
* Colectivul de s.fipătur[1 .'."l fost forn1~;t din Ba!·t"C:ik P:.itor.d, Szc.:<:c:y Zo1tiin
Szekely Zsolt.
l Szekely Z., Dic Ccrncahov Sânlmw cic J1ti;:reş-K111tm· im C:,1<( te ; Tn'.Jlrlschcn A1itono11i.cn l~eqion clct R\. 1 R ~ni I\.:. Ja! :.rh1~ndcr;; u.Z .. n('.~'iCllt ~lber (Icn
V Jnternationalen Kongress fur Vor- und Friihycschic.'li·', Ha:·:.dn:·!1, J'!O';~L '.>·~'n,
1961, p. 799-803; idem, Malc;:iaic ale c11ltu1'ii Sântun~i ele i'Tw·c.:; din su!-cs:u('f'; ansilvaniei, Aluta, I, 1969, p. 23-iS.
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O grup[1 aparte o formează vasele de prov1zn1, cu gura larg<.l şi
buza plată şi răsfrântă, decorate cu linii în val sau nu (Krausengăfasse,
pl. III/2,4). De asemenea, s-a identificat şi o amforă, cu doucl torţi'.
Vasele lucrate cu roata sunt ornamentate, prin lustruire, cu linii în
val sau ,in reţea (pl. IIL5-8; 17_ 1-2). Apare, de asemenea, şi decorul
'CU triunghiuri imprimate (pl. 17/3 --3 a). ln aşezarea de la „Pla.Loul cu
fragi"' („Eprestetă") au mai fost găsite urm[1toarele obiecte: o valvă de
turnat bijuterii (pi. 17 /4), o fibulă, de bronz, cu cap în formă de semicerc (pl. 17 6), o fibulă, tot din bronz, cu picior întors pe dedesubt (Fibel
mit umgeschlagcncrn Fuss, pl. 17 7-7 a), un piept2ne cu m{mer, în :formă
de clopot (pl. 17 /8) şi o p.iatră de moară rotativă.
Ceramica făcută cu mâna este de tradiitie daco-carpatică, iar cca
lucrată cu roata, are o L1ctură celto-romană. Vasele mari de provizii se
-~;seamănă cu formele cunoscute din castrele romane din această regiune.
ln aşezare a mai fost găsită o monedă de la Constantius II (323-361),
denar de argint (Coh), VII 342).
Satul Chilieni, suburbia municipiului Sfântu-Gheorghe, este situat
tot pc te-rasa malului stâng al Oltului şi vestigiile de cultură materială
din secolul al IV-lea fac parte din aşezarea descoperitu în punctul „Platoul cu fragi" („Epres.teto") de lâng[1 gara CFR. în acest loc, în afar[1 de
o locuinţă şi un cuptor de pâine, s-au mai găsit şi resturile unui atelier
ele prelucrcire a fierului, cu cuptor de topit minereul de fier. Pc terasa
de aici s-a deschis o nisipărie şi cu ocazia scoaterii nisipului, aşezarea
a fost aprowpC' distrus<:'i.. Locuinţa era de formă patrată, dimensiunile fiind
mA_surnte după urmele de pari: 2,20 X 2,40 m (pl. I).
Groapa <itelierului a fost săpată la adâncimea de O,G0-0,70 m de la
suprafaţa actuală a solului. Zidul atelierului, gros de 0,30 m, a fost făcut
din pietre plate, legate între ele cu lut. La marginea nordică şi sudicii
n gropii au fost găsite câte o cavitate de par, care demonstrează că atelierul a fost acoperit. Diametrul oficinei, măsurat pe direcţia N--S, a
fost de 2,'.iO rn (pl. II). Î.n atelier, au fost descoperite mai multe fragmente
de ceşti, lucrate cu m<îna şi decorate în jurul fundului cu amprente digitale, - vase, fragmentare, lucrate cu roata, din pastă fină, de culoare cenuşie şi neagră, precum şi fragmente de „Krausengăfasse". Singurul obiect
de metal identific 1t. a fost o fibulă, de bronz, cu piciorul întors pe
dedesubt_ In colţul sud-estic al atelierului a fost depistat fundul unui
cuptor de topit minereul de fier, în -care s-au găsit bucăţi de zgură·.
Atelierul a fost deranjat în epoca medievală timpurie, după cum arată
fragmentele ele căldare, de lut şi un pinten, de fier, cu rotiţă, descoperite
în imediata apropiere a oficinei.
Cuptorul de pîfrle avea fundul rotund, cu diametrul de 1 m, s<:l.pat
în mal, peretele lui -s-a păstrat până la înălţimea de 0,75 m.
1n locuinţt1 a fost descoperită o singură monedă, un denar de la Constantius II (RIC, VIII, 456, 1, 102, Siliqua, în exergă, CJA. Constantinopol, of. II, emisă între anii 351-355).
1nc,·1 din epoca dacică, sunt cunoscute în sud-estul Transilvanki vestigii ale cuptoarelor de topit minereul de fier 2 • La Cernat (jud. Covasna),
în locul denumit „Ascuţiş" („Hegyes"), au fost descoperite produsele unei
- -~· Teglas G., Phraehistorilcus vasolvaszt6 Bcssenyon, ArchlErt, U.F..
t53-.tl5î.;;_,~
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oficine de prelucrat fierul, din Hallstatt3, iar la Doboşeni (jud. Harghita), în cursul cercetărilor arheologice din anul 1956, au ieşit la iveală
resturile unui cuptor de topit minereul de fier, din epoca dacică•. Din
această regiune nu sunt cunoscute cuptoare de topit minereul de fier
din epoca romană.
Cuptorul, descoperit la Chilieni, arată că după retragerea stăpânirii
romane, goţii stabiliţi în această regiune, s-au ocupat şi cu extragerea
şi .prelucrarea minereului de fier. Ei s-au mai îndeletnicit şi cu prelucrarea metalelor preţioase, fapt dovedit de o valvă de tipar (pl. "l 7 /4),
găsită în aşezarea de la „Platoul cu fragi". În secolele VI-VIII meşteşu
gul a mai fost practicat pe valea Târnavei Mari în aşezarea de la Cristuru Secuiesc (pl. 17 /5-5 a).
Din cele relatate mai sus, reiese că în secolul al IV-lea în valea Oltului superior purătorii culturii Cerneahov - Sântana de Mureş au fost
goţii. Materialele descoperite în această regiune sunt aceleaşi cu cele
pe care le găsim şi în valea Mureşului5. Dăinuirea locuirii lor în valea
Oltului a durat până la sfârşitul secolului al IV-lea. Faptul este dovedit
de o monedă de bronz a împăratului Valentinianus II, găsită în aşezarea
de la Turia (AE, 4,95 gr., 22 mm, în exergă (S)MNA; LRBC, II, 2387,
emisă între anii 383-392). Locul lor a fost ocupat de gepizi, după cum
exemplifică vasele stampilate, un pieptene de os, cu un singur şir de
dinţi, precum şi o fibulă digitată, de bronz. Piesele au fost identificate
în bordeiele nr. 19 şi 20 din aşezarea de secol V-VI de Ia Poian (jud.
Covasna)ri.
SZEKELY ZOLTAN

EISENSCHMELZWERKSTATT AUS DEM IV. JAHRHUNDERT
U.Z. IN SFÂNTU GHEORGHE-CHILIENI
(Zusammenfassung)

SCidlich von Sfântu Gheorghe-Chilieni am linken Ufer des Olt FH"tsses das
Museum von Sfântu Gheorghe, im Jahre, 1988, fllhrte Fundrettungsarbeiten und
hier ausser den Siedlungre:.;ten wurden auch ein Wohnhaus und die Reste einer
Eisenschmelzwerkstatt aus dem IV. Jahrhundert gefunden. In sl'1dlicher Ecke
wurden die Reste eines Schmelzofen gefunden. Die zwei clas Dach stl"ltzenden
Pfahllăcher wurden bei sCidlichen unei nordlichen Rand cler Werkstatt gefunden.
In der Mitte der EisenhCittE;? wurden KeramikbruchstUcken, eine F'ibel mit umgeschlagenem Fuss und Eisenschlake gefunclen, diese haben einen guten chronologischen Anhaltspunkt im IV. Jahrhundert gegeben.
3 Szekely Z.,
Nouvelles donnees sar la chronologic de l'â.cw du fer (epoqu((
du Hallstatt) .en Transylvanie (R.S. de Roumanie}, Aet:es du VlJe Congres International des Sciences Pr historiques et Protohi.S'î:oriques, Prague. 21--27 aout, 1966.
1, Prague, 1970, p. 735-738; idem, Beit1·age z1ir Kenntnis der Friihhallstattzeit
und zum Gebrauch des EiSens in Rumănien, Dacia N.S„ :X, HICifi. p. 20!l-21fJ.
< Idem, c;9ntribuţic la studiul prelllHTării fierului la dacii din sud-estul T~nsilvaniei, Aluta, 1980-1981, p. 31-37.
."f
....
·
Kovacs I., DolgCluj, III, 1912, p. 250 şi urm.; VI, 1915, p. 2i8-W!J.
6 Szekely Z., Aşezări din secolele VI-IX p. Ch. în bazinul Oltului superior,
SC/V A, 43, 3, 1992, p. 263-268, fig. 15/1 a-b; 16/1 a-b; 17/5.

°

NOTE

,·302
~

.:

,

ŞI DISCUŢII

·,,

~\,'11~.-,---~;~---;::~~-fj~~c.'..
~

j

„.

:.:

--

.~-.'.

·,.

\

\
\ .>

\·\

'

. „\

~~\

·J

I
I

©
.... ·

__ _. __

,

;

p

''''"'' ,;, '"""'"
l. I. Planul locuinte·
. l

„

:::tn:.,:: c"::,.„,ânt

de la Sfântu Gheorghe-Chilieni

„:<J

.-

O<;-:l

0
/g

o

o-

:

:

()

'\..

\

iv------

\

'--;f

o "
1@

C>

/

o

oono

//)
\_•

I\\

VL,) \

-

"--

•@

~

q

~o~
O

o

Q

o

~
,,-!0D o ""~<:> ~
'--_ . ©

0

;,

(}

(,l

__,

------

a

,J

@

c/!/r!j{ci ro~u·n~9rv
t 1 1)ihQ
f fCl!)Ment de 'IQ'$

gcwrâ de pal'

m p/atr&

@2

./

'I

{,

C"(-1'

~

c;_:._!')

,„

Q

I

,P

<)O

~ pămâr.t arş

~/<{,„. 61[;:~".tfg;,
??7~?'1. \\
o~ /---~1
/'

Q__ 5~
~

e

i~
:~-\

~\

)

I

,

{

//
, //

)'

-·-~··_.,.,../ ,,.... ..... /

z

"

~

,,.

Scara. (:20

„./

<ll

o
!il·'
n

C:::·

))j(;~;J~}~fj~'~.'.i~„.~-l~~~~.~:~~~=® p~m~o
~ „ .; + ,. ; ~fim-'~' +17 i'iJ'l t~
I
i1JJ/f
1rlr1J"F.f11'77;Jf;
_ _lljj7/.: ;::,s:;'"E:'"

El

t o"'t

ii ; •

.

1

1'f7~7L"~2/f

; ._,_.,

; t " ; f·,M·'
'•"·". ·•

• ,; I

· '·

+ + '·' " ;.

·

,

+ ·\

'

.j.

, ·

'

„

·
+

1·

c

+"

·T

c

1

Pl. II. Cuptorul

şi

'i" •mpA t

v

r/ I@lW pi';trf eleorşva1'

·-- ._L,)::::J.:: f--·C.
I J / / /;'
I
,· /I / / / /I
j JI/
i /I / I
I /
. {/
----'-- 1.-1--L„1 j_J I ____,__;_~r_J_.,,.,I.
II
·-

1-

„.w;J/:1 ,.4.' +. „ir."-' <I " ""'

pol'Ylar.t

--1

atelierul de prelucrare a minereului de fier de la Sfântu
Gheorghe-Chilieni (secolul IV).

~

304

NOTE

ŞI DISCUŢII

Pl. JII. Fragmente de v<i~e din aşezarea de la Sfântu Gheorghe-Chilieni.

AŞEZAREA lNTARITĂ FEUDAL-TIMPURIE DE
I:.APUŞTEŞTI (COM RAŞCA, JUD. CLUJ)

(Primele vestigii arheologice din interiorul

Munţilor

LA

Gildului)

In caz că am răsfoi articolele (cuvânt-titlurile) repertoriului arheo-·
logic al judeţelor Alba, Arad, Bihor, Clej, Hunedoara şi Sălaj şi pe baza
acestui vast material documentar-scriptic am întocmi, cu toată acribia
necesar<'"1, hărţile arheologice referitoare la districtul geografic al Munţilor Apuseni 1 , am putea constata, fără nici un efort, că districtul geografic, într-adev<ir muntos, este lipsit de cea mai mică descoperire arheo-logică. In afara zonelor Munţilor Metaliferi ai Transilvaniei, Codru-Mama, Zarandului, Munţilor Trascăului, Pădurea Craiului, Munţilor Plopişului şi Meseşului, precum şi ale depresiunilor intramontane ale Barcăului,
Vadului-Orăzii,
Beiuşului,
Zarandului, Bradului-Hălmagiului,.
Zlatnei~scăului, Ierii, Huedinului-Călăţelei, Almaşului-Agrijului zonele cu adevărat muntoase, cele mai ridicate ale Masivului Bihariei
propriu-zise (împreună cu „apendicele" ei de sud-sud-est, cu Găina, apoi
masivul central Bătriui.a, Munţii Gilăului - Muntele Mare, Podişul înalt
vulcanic al Vlădesii), nu par să fi fost locuite. Facem această precizare,
cu toate c<'"1, nu de mult, s-a încercat o privire de ansamblu asupra tuturor descoperirilor arheologice din Munţii Apuseni 2 • Autorul lucrării cu
pricina, S. Dumitraşcu, face însă aluzie la un teritoriu mult mai mult.
„ ... Prin Munţii Apuseni, din punct de vedere arheologic, deci ca dimensiune umană străveche şi veche, noi înţelegem perimetrul geografic
cuprins într-un poligon ce-şi conturează laturile între următoarele localităţi circummontanistice: Arad Lipova - Deva - Alba Iulia - Aiud
- Turda - Cluj - Zalău - Şimleul Silvaniei - Marghita - Oradea
- Ineu şi se închide din nou la Arad. Este acelaşi teritoriu - cu mici
abateri, fireşte la care s-a gândit şi marele geograf Robert Ficheux in
anul 1929 c<înd definea Munţii Apuseni ca „ ... regiune muntoasă şi supusă înrâuririi muntelui ... ", avc'ind Someşul la nord şi Mureşul la
sud ... " 3 . Autorul nu se gândeşte, deci, numai la „ ... masivul central
compus din catenele Munţilor Vlădeasa, Bihorului, Gilăului şi Muntelui
Mare ... , ci şi la catenele vestice ... , nordice ... şi sud-sud-estice ... cu
depresiunile cunoscute ... ".
1 Ne ghidăm după împărţirea şi caracterizarea lui Al. Savu (cf. Munţii Apuseni. Caracterizare generalii, fig. 154. Subunităţile, Geografia României. III. Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Bucureşti, 1987, p. 431; în cele ce
urmează se va prescurta GeogrRom}.
2 Vezi: S. Dumitraşcu, Note privind descoperirile arheologice din Munţii Apuseni, Crisia. X, 1980, p. 15-54.
3 Face trimitere la R. Ficheux, Munţii Apuseni, Transilvania, Banatµ!, Crişana
şi Maramureşul 7978-1928, I, Bucureşti, 192!J, p. 161, precum şi la Vint. Mihăilescu.
Porţile Transilvaniei, Crisia, I, 1971. p. 9-14.
·
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Or, tocmai masivul central al Munţilor Apuseni (compus din cele
patru părţi integrante, amintite mai sus), este cunoscut foart.e puţin şi
din punct de vedere arheologic, fapt care reiese, pregnant, de altminteri,
şi din „încercarea" muzeologului orădean. Cercetările noastre repetate, în
pofida eforturilor depuse, s-au soldat cu rezultate foarte slabe4. Singurul obiectiv arheologic de o importar,1.ţă deosebită, cunoscut mai de mult,
a d\rui suprafaţă a fost folosită, - conform cunoştinţelor noastre actu:1le -, începând din îndepărtatul paleolitic superior (prin epocile neolitică, eneolitică, cea a bronzului, prima vârstă a fierului, când a
atins apogeul - , şi epoca dacică), aflându-se pe o ultimă ramificaţie, de
est, a Munţilor Gilaului, este aşezarea întărită de marc întindere (situată
pe un promontoriu înalt, înconjurat de pante abrupte) între valea Someşului Rece şi a celui CaJd5.
Tocmai din motivul amintit este binevenită orice descoperire nouă,
vizând blocurile centrale ale Munţilor Apuseni. Autorii mai tineri ai
prezentei lucrări, cu. prilejul unor excursii turistice (fig. 1), combinate
şi cu preocupări . arheologice, au reuşit, recent să depisteze un obiectiv
arheologic necunoscut, situat destul Ide „adânc" (în amonte) în bazinul
hidrografic al râuleţului de munte, care este Someşul Cald6 . Inainte de a
trece la prezentarea aşezării întărite în cauză, socotim însă necesar să
aruncăm o succintă privire asupra mediului înconjurător, în general, neobişnuit pentru asemenea vestigii.
Printr-o serie de particularităţi geografice distincte, Munţii Apuseni
se individualizează ca subdiviziune cu un evident grad de specificitate7•
C<lteva dintre ele şunt mai reprezentative: 1). etajarea în trepte a reliefului, cu trei „nuclee" mari, înalte (Biharia, Vlădeasa, Gilău - Muntele
Mare), şi cu celelalte compartimente periferice mai coborâte, elemente
de care se leagă nu numai diferenţierile de peisaj, ci şi potenţialul de
habitat montan; 2). diversitatea pronunţată litologică, Munţii Apuseni (veritabilC:-1 „sinteză petrografică") asociind ca într-un mozaic toate catego4 Cf. St. Ferenczi, Contribuţii în problema limes-ului de vest al Daciei. Raport
asupra tLnor ccrcctăr~ pc teren efectuate între anii 1947-1957 şi în 1966, ActaMN,

IX, 1912, p. 396-398, nr. 14-15, p. 405-407, nr. 24-25; X, 1973, p. 545-5·16, nr.
29-31. p. 551-552, nr. 46-47, p. 559-561, nr. 62-64, p. 564-567, nr. 71-72; XI,
1974, p. 26-21.
;, Vezi: Şt. Ferenczi, Contribuţii la czmoaşterca aşezc!rii întărite din epoca
hallstattianil de la Someşul Rece, ActaMN, I, 1964, p. 67-79.
G In legătură cu aceste periegheze ocazionale, am făcut cercetări de suprafaţă şi pe muntele Vârful Blidarului (1.105 m), ce se înalţă deasupra cabanei Someşul Hece, făcând parte din acea coamă prelungă de munte care începe cu
promontoriul înalt al aşezării întărite din prima vârstă a fierului, situată deasupra satului Someşu Rece şi, urcându-se treptat, tinde spre centrul (platoul) localităţ.ij Mărişel, cu altitudinea absolută, în general. de peste 1.100 m. Vârful în cauză
cade în linia dreaptă ce leagă muntele „Teştieşul" (1,241 m) cu prnmul promontoriu
(venind dinspre răsărit, dinspre barajul de la Tarniţa, spre apus), care se întinde
departe în actualul lac de acumulare (cf. Harta fizică şi administrativă a judeţu
lui Cluj. Coordonator ing. N. Beuran, întocmită şi executată de cartograf Şt. Poenaru; scara: 1:350.000; colectivul Gh. Elkan, ing. Fl. Bizo, ing. Aug. Moraru, ing.
Luc. Poenaru, editată de Comitetul de cultură şi educaţie socialistă a jud. Cluj,
1980).
7
Vezi: AL Savu: GeogrJ?om, p. 430-434. In privinţa problemelor de geologiegeomorfologie. trimitem la următoarele lucrări: Harta geologică a Republicii Socialiste r~omâni.a (scara 1 :200.000) foile: I - 34 - XL 9. Şimleul Silvaniei; redactori
coordonatori: D. Giuşcă, M. Bleahu; redactori: M. Lupu, M. Borcoş, Denisa Lupu,

NOTE

ŞI DISCUŢII

307

riile principale de roci: a). metamorfice, pe seama cărora se dezvoltă un
relief de interfluvii largi, secţionate de văi adânci şi înguste; b). roci
vulcanice (cu forme caracteristice: neckuri, dykeuri) mai ales, în cazul
erupţiilor neogene); c). sedimentare, din seria cărora se impun, prin morfologia lor particulară, calcarele şi dolomitele mezozoice; 3). aceeaşi
diversitate a resurselor subsolului (minereuri neferoase, auroargentifere,
minereuri complexe - dominant cuprifere, bauxite, roci de construcţie
etc.), unele exploatate încă din antichitate, explicând, printre altele, vechea şi intensa umanizare, relativ timpurie, a Munţilor Apuseni şi constituind unul dintre factorii de reţinere a populaţiei în interiorul cadrului montan; 4). fragmentarea tectonică accentuată, care a transformat
Munţii Apuseni într-o asociere de horsturi şi grabene.
In ceea ce priveşte altitudinile montane generale, în Munţii Apuseni sunt frecvente cele mijlocii şi mici (1.849 m în culmea Bihariei,
1.fl36 rn în culmea Vlădeas'a şi 1.827 m în Muntele Mare, toate în masivul
centr<1l înalt); valori sub 1.300-1.200 m şi chiar sub 1.000 m în masiveie
periferice, cu unele implicaţii directe în morfologia de ansamblu, astfel
că s-au conservat suprafeţele de modelare policiclică, mai ales, ciclul
superior, Fărcaşa - Cârligatele (pediplenă carpatică, modelată în intervalul dm-:ian-oligocen), care se desfăşoară pe două trepte: una superioar<1,
surprinz<1tor de netedă, între 1.600-1.800 m altitudine şi alta inferioară.
mai coborât<! cu aproximativ 200 m. Cel de al doilea ciclu, Măguri Mărişel, mai fragmentat, tot cu două trepte, se eşalonează între 1.200 şi
800 m, cu depăşiri în ambele sensuri, fiind nivelate în sarmaţianul superior (prima treaptă), respectiv, sarmaţianul superior - meoţian (a doua
treaptă)S. Prezente şi în masivele muntoase periferice, suprafeţele de
nivelare din cele două cicluri prezintă denivelări de ordinul sutelo1· de
metri, datorită tectonizării accentuate a Munţilor Apuseni şi deformărilor
provocate de erupţiile vulcanice ulterioare formăr.ii, astfel că racordarea
lor, pe suprafeţe mai extinse, devine dificilă.
Cornelia Biţoianu; notă explicativă: D. Patrulius, M. Lupu, M. Borcoş. Bucure~ti,
1968, p. 10-12; L - 3•1 - XII 10. Cluj. Red. coord.: Gr. Răileanu, Emilia Saulea;
redactori: Emilia Saulea, I. Dumitrescu, Gh. Bombiţă, Fl. Marinescu, M. Borcoş,
Iosefina Stancu; notă explicativă: I. Dumitrescu. Bucureşti, 1968, p. 11-24; I - 34
- XVII11. Brad. Red. coord.: D. Giuşcă, M. Bleahu; redactori: M. Bleahu, H. Savu,
M. Borcoş; notă explicativă: M. Bleahu, l\II. Borcoş, H. Savu, Bucureşti, 1968. p.
17--43; I - 34 - XVIII 18. Turda. Red. coord.: D. Giuşcă, M. Bleahu; red;,ictori: M. Lupu, M. Borcoş, Denisa Lupu, M. Dimian, R. Dumitrescu, Bucureşti, 1967,
p. 10-26; Marcian Bleahu, Sever Bordea: Munţii Bihor Vlădeasa, în seria
„Monografii montane", Bucureşti, 1981, p. 15-42 (toate acestea cu bibliografia de
specialitate aferentă).
s Cf. Gh. Pop, Contribuţii Za stabilirea vârstei şi condiţiilor morfoclimatice
în geneza suprafeţei de eroziune Mărişel din Munţii Gilăului Mtmtele Mare,
Studii şi cercetări de geologie şi geografie (Cluj), VIII, 3-4, 1957; idem, Isto:·ia
morfogenetică a vechii suprafeţe de eroziune Fărcaşa din Munţii Gilăului (Munţii
Apuseni), Studia, Series Geologia-Geographia, VII, 1, 1962; idem. Importance of
the. periodically wet tropical paleo-climates in the genesis of some levcllcd sur.faces in the Apuseni Mountains, Revue roumaine de geologic, geophysiquc ct (/eographie, Serie de geographie (Bucarest), 8, 1962; idem, Paliiogeographie uncl Morphogenese der ,,Fărcaş" Rv:nipffliiche im Gilău Gebirge, Petermanns Geographi.sche
Mitteilungen (Gotha), 110, 1. 1966; idem, Le role ele l'evolution tectoniquc clnns
la morpho_qen!?sc ce la plus andcnnc surface d'aplan·':;scment carpatique, Studiu.

Series Geologia-Gcographica, XVTII, I, 1973; vezi şi Ernrn. de JWartor!"lc, J, 11rT?iri
geograjice despre Homânia, vol. II, Bucureşti, 1985, p. 90, cu nota 3.
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Fi9. I. Schiţa-hart;·1 a zonei investigate.

Tectonizarea accentuaU1 şi jocul pe verticalc'1 al compartimentelor
muntoase au dus ulterior la diferenţierile altitudinale dintre acestea şi
la formarea numeroaselor văi antecedente, ca şi la adâncimea mare a
fragmentc'trii reliefului (G00--1.000 m), în partea înaltă a Munţilor Apuseni, respectiv, la contrastele dintre văile înguste şi adânci (Someşul Cald,
Someşul RccL', Valea Drăganului, Valea Iadei etc.), inospitaliere.
Valoarea redusă a altitudinilor medii şi poziţia geografică, atât în
caurul Buropci centrale, c{tt şi faţă de ansamblul cununei de munţi, ce
înconjo,tr<I, dinspre răs<lrit şi miazăzi, marea Depresiune a Transilvaniei,
influenţeaz[1 caracteristicile climatice ale Munţilor Apuseni. Astfel, se înregistreaz[1 o nwdi , Lermică anuală cu valori pozitive (0,8°C la Vlădeasa,
4,7°C la Băişoar<' :n intervalul HJ70-1979), iar regimul precipitaţiilor,
care reflect<! dominanta apuseană a circulaţiei atmosferice (perpendicular[1 pe orientarea nord-sud a Apusenilor) se caracterizează prin valori

NOTE

ŞI

DISCUTII

309

:iclicate ale mediilor anuale pe versantul de vest: 1765 mm la Stâna de
Vale (l.110 m altitudine absolută), 1123 mm la Zece Hotare ·(671 m altitudine absolută). Spre răsărit, deşi altitudinile absolute sunt mai mari,
cantităţile scad: 1357 mm la Vlădeasa (1.836 m), în relativă „umbră"
de precipitaţii şi numai 843 mm la muntele Băişoara (1.386 m), pe vers:mtul de răsărit, cu fenomene evidente de foehn.
Poziţia relativ centralc'.i a nodului orografic principal (Munţii Bihariei), imprimă o dispoziţie radiară majorităţii arterelor hidrop:rafice, la a
căror orientare participă înst1, destul de frecvent, şi axarea unora dintre
ele pe culoan' tectonice sau pe linii de falie.
ExcepUmd suprafeţele predominant carstice (Padiş, Pădurea Craiului, Vaşcău, Deleu-Ciumărna ş.a.), cu dezorganizări frecvente ale cursurilor de ape superficiale (substituite de cursuri subterane), restul spaţiului
muntos se caracterizează prin valori ridicate ale densităţii reţelei hidrografice (0,80-1,20 km/km 2 ), cu arii de convergenţă locală (Gilău - Luna
de Sus, Brad - Hălmagiu etc.), în care se ating şi chiar se depăşesc densităţi de 1,80--2,00 km/km~.
In condiţiile unui substrat geologic mozaicat, învelişurile de soluri
prezintă aceeaşi particularitate, predominând totuşi extensiunea cambisolurilor. Astfel, solurile brune acide sunt aproape generalizate în masivul central înalt, alternând cu soluri brune şi insule de soluri brune
foriiluviale şi podzoluri.
.
Fo~dul f_orestier este încă şi. acull'.. relativ boga~ {~~rea 600.0.0? ha,
peste 5JJ, 'n dm suprafaţ;.i Apusenilor). ln ci:.•ea ce pnv~te repartiţia pe
specii, s2 remarc{1 insularitatea r<i.şinoaselor, cu pfedominanţi'l de
peste 550;0 numai în zona înaltt'.1, extensiunea făgetelor~.n masivele mijlocii faţă de cvercinee (gorun, cer), în amestec cu alte {~oase la periferia
de nord-est a Munţilor Gilăului - Muntele Mare, precum şi în alte zone
periferice. Pajiştile alpine, propriu-zise, lipsesc, fiind suplinite de pajişti subalpine primare şi secundare, mai extinse în Bihor-Vlci.cleasa şi
cu caracter dl' „pionierat" în masivele periferice.
Munţii Gilăulîti desemnează zona muntoasă din cuprinsul bazinului
Someşului Rece, parţial al Someşului Cald, care confluează în apropierea vetrei comunei Gilci.u!1• /.\cestui teritoriu i se mai adaugă, la sud;
zona înalt<"1 a cumpenei apelor dintre ri1urile de munte Someşul Rece,
Tara şi Arie~;, cunoscutc":i sub denumirea de Muntele Mare. În realitate,
Munţii Giliitilui se suprapun aproape exact peste spaţiul ocupat de cristalinul cu a(!l'.~lnşi nume, care determină şi relativa uniformitate a reliefului, mai o.%flt sau mai puţin distinct faţă de alte subunităţi învecinate
ale Munţil~~puseni. De fapt, această concordanţă morfostructurală constituie cel mai simplu, dar în acelaşi timp cel mai sigur criteriu de delimitare n masivului.
Limitele de nord, nord-est, şi sud sunt clar evidenţiate, marcate prin
depresiuni, culoare depresionare tectonice şi de eroziune, care coincid cu
bazine şi sectoare de bazine, drenate de răuri majore. Astfel, spre miază
noapte, limita este subliniată de depresiunea subsecventă de contact Huedin-Călăţele, dezvoltuU1 pe sedimentarul paleogen şi drenată de cursul
" Vezi. mai pe larg: P. Tuclornn, Muntii Gil<i1liui j),

45:!-457.

Muntele Marc, GeogrRom.
.,
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superior al Crişului (Repede) şi afluenţii săi mai însemnaţi: văile Căla
tei şi a Săcuieului. Către nord-est, limita este pusă în evidenţă de culoarul depresionar subsecvent Căpuş-Gilău-Săvădisla, sculptat de afluenţii
Someşului Mic, văile Căpuşului şi Lonei, la contactul sedimentului paleogen cu masivul cristalin. Spre miazăzi, după o neînsemnată întrerupere,
acest culoar se lărgeşte din nou, alcătuind Depresiunea lara. Spre sud-est
:iceastă depresiune se îngustează în formă de ic, intercalându-se între
cristalinul Gilăului şi pintenul de cristalin Buru - Petreşti, sub forma
unui culoar înalt, umplut cu depozite de fliş cretacic şi paleogene, care,
printr-o porţiune a defileului Arieşului, se leagă mai departe de bazinul
depresionar de eroziune a Sălciuei, de pe porţiunea de mijloc a văii Arieşului.

Cursul mijlociu al râului Arieş constituie o limită sudică, valabilă
mai mult din punct de vedere geolrgic decât morfologic, valea strâmtă
urmărind, în general, contactul dintre cristalin şi cuvertura lui de fliş
cretacic, alcătuind un ansamblu de forme mai coborâte, cu aspect de culoar intercalat între sectorul de sud, înalt, al Munţilor Gilăului - Muntele Mare şi relieful de măguri vulcanice al Munţilor Metaliferi al Transilvaniei.
Mult mai dificilă de trasat este limita de apus, unde peisajul geografic, în ansamblu, reprezintă o continuitate a celui din Munţii Bihorului.
Totuşi, ţin<înd seama de prezenţa calcarelor mezozoice ale Munţilor Bă
trâna şi ale Munţilor Arieşului, care favorizează dezvoltarea unui relief
carstic tipic şi extins, apoi, de prezenţa unor mari mase vulcanice efuzive,
cu un relief specific, aparţinătoare Masivului Vlădeasa, acestea pot fi
considerate criterii suficiente pentru o delimitare acceptibilă. Conform
acestor criterii, limita de vest, în linii mari, se poate trasa de-a lungul
Yăii Arieşului Mare, de la Câmpeni spre Albac, apoi, pe valea Albacului
la Arada, iar de aici peste bazinul superior al văii Belişului la Giurcuţa
şi, în continuare, în lungul cumpenei apelor dintre văile Săcuieului şi
Cc.ildei, p<în{1 la margi~ea Depresiunii Huedin - Călăţele.
In cadrul limitelor creionate mai sus, Munţii Gilăului - Muntele
::vl:arc se carnctcrizeazt:"t printr-un relief asimetric, cu originea în înclinarea iniţial<! a vechiului bloc cristalin spre sud, mai aproape de valea Arieşului, a principalei cumpene de ape dintre bazinul Someşului Rece şi cel
al Aricsului. Tot asimetria initială a reliefului este si cauza modului de
fragme~tarc a acestuia, prin aduncirea lineară dirijată a văilor unei reţele hidrografice subsecvente în sectorul de nord, la contactul cu sedimentarul paleogen şi, în mnrc măsură, consecventă cu suprafaţa de netezire
veche, în sectorul de sud. Tot în sectorul de miazăzi, pc treapta
mai coborţ1tă, denivelată spre Arieş, relieful este compartimentat în direcţia nord-sud, nord-vest sud-est şi chiar aproape vest-est prin
V<'iile tributare Arieşului.
La o privire generală asupra M:unţilor Gilăului - Muntele Mare se
poate constata o predominare a culmilor rotunjite cu suprafeţe netede
sau slab ondulate, care contrastează cu adâncimea văilor si cu înclinarea mare a versantilor. Aceste culmi monotone se racorclează. într-o
suprdaţ{1 unicil: supr~faţa de netezire Vi\rcaşa 10 • Aspectul de ansamblu
10

Cf. Gh. Pop nota 8.
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al suprafeţei Fărcaşa sugerează clar o înclinare generală spre miază
noapte, respectiv, nord-est, cu o bombare evidentă în jumătatea de· miazăzi, în sectorul Muntele Mare şi o flexură în sectorul de nord, la cont;ictul cu „golful" de nord-est al Depresiunii Transilvaniei. Această uniformitate cvasigeometrică a nivelului culmilor este numai aparentă; iniţhl, ea a fost dispusă în câteva trepte largi de pedimentaţie şi pediplanaţie, al căror abrupt de contact a fost puternic atenuat. prin erozh„me
Aceste trepte corespund diferitelor faze de sculptare a suprafeţei de
rietezire Fărcaşa, desfăşurate· în ,condiţiile unui climat trorical, cu variante umede şi aride, între cretacicul superior şi oligocen inclusiv.
In această treaptă superioară a culmilor larg netezite se adânceşte
o a doua, mai coborâtă, care alcătuieşte, în general, curmărturile sau
„tarniţele", cum sunt numite în dial~ctul local. Nivelurile bazale ale
acestor tarniţe se continuă în ~ungul văilor, prin forme pozitive, alcătuind
suprafeţe larg ondulate în. bazinele de rec~pţie şi umeri largi în sectoarele superioare ale versanţilor. Totul alcătuieşte, în ansamblu, o supra-faţă înaltă foarte ondulată, dar fără denivelări importante, ca şi în cazul
Munţilor Cindrel din blocul central al Alpilor Trnnsilvaniei 11 : platforma
lVIărişe l1 2 •
In sectoarele de nord şi de est ale Munţilor Gilăului - Muntele
Mare, pretutindeni cristalinul se scufundă sub formaţiunile paleogene,
relieful largilor suprafeţe de netezire, caracteristic întregului masiv, este
înlccuit treptat cu un relief structural de cueste, care se succed în trepte
k1rgi spre micile depresiuni periferice de contact: Depresiunea Huedin
- Călăţ'2le, Culoarul depresionar Căpuş - Gilău - Săvădisla şi Depresiunea Ierii.
A treia unitate majoră a reliefului este alcătuită din văi. întocmai
c:: şi culmile, văile din Munţii Gilăului - Muntele Mare au câteva particularităţi de ordin morfometric şi morfologic. Râurile care au sculptat
văile aparţ;n b trei b2.zine hidrografice principale: Crişul (Repede), Că
lata, Someşul Mic (Căpuş, Someşul Cald, Someşul Rece) şi Arieş (lara,
Poşaga, Valea Mare, Bistra). Conformaţia masivului şi înclinarea generale\ de la sud spre nord, nord-est, su'nt cauzele modului de repartiţie
a cursurilor de apă şi ale orientării direcţiilor de scurgere. La nord de
cumpăna principală a apelor, care coincide cu linia marilor înălţimi
Balomireas:t (1.632 m) --:- Muntele Mare (1.827 m), văile din bazinul Someşului Mic, drenând aproximativ două treimi din suprafaţa întregului
masiv, au orientare nord-sud sau spre nord-est, conformă pantelor generale ale nivelului culmilor, exceptând valea Someşului Cald, care stră
bate masivul aproape pe direcţia vest-est. Văile din acest sector ating
11

Vezi: M. Buza, Simona Fesei, Cindrel,

lfJ83, p. 12.

colecţia Munţii noştri,

28, Bucureşti,

.

'~ Emm. ele Martonne, Sur Zes plate-formes d'erosion des monts de Bihor
fRmimanic), Comptes Rendues de l'Academie des Sciences Paris, 5 decembre 1921,
CLXXIII, 1921, p. 1188-1191; idem, Le massif du Bihor· (Roumanie), Annales de
geographie, Paris, tom. XXXI, nr. 172 (15 iulie 1922), p. 313-340; idem, Excursions
geographiques de l'lnstitut de geographie de l'Universite du Cluj en 1921, Resultats
scientifiques. Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj, I, 1922,
p. 43-211 (text tradus în 1. română, în formă prescurtată. de G. Vâlsan, în acelaşi
volum, p. 213-295).
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au pante longitudinale foarte mari

(25-40 m/km).

Profilul vciilor, în general, nu este uniform. Astfel, în timp ce' în
se lărgesc relativ mult, deşi îşi păstrează adânsectoarele de străpungere a rocilor granitice au
versanţi (oarte abrupţi, generând defilee impresionante 13 aşa cum este
cel de la Beliş-Lăpuşteşti, pe Someşul Cald.
Poziţia geografică a Munţilor Gilăului Muntele Mare, în partea
de răsărit a catenei Apusenilor, la adăpost faţă de circulaţia dominant
vestică a maselor de aer de origine atlantică, precum şi predominarea
unor culmi foarte lungi şi netede creează premisele realizării unui topocllmat diferit faţă de celelalte masive ale Munţilor Apuseni. Acest topoclimat se caracterizează, mai ales, printr-o cantitate de precipitaţii redusă în raport cu altitudinea masivului (Băişoara 843 mm la 1.365 m
;:iltitudine absolută, Măguri 92!5 mm la 1.21!) m şi Giurcuţa 766 mm la
1.100 m) şi printr-o radiaţie solară cu valori ridicate (120-125 kcal/crn~
an). într-adevăr, relieful actualmente aproape complet degajat prin de~
frişări repetate, mai ales, pe largile suprafeţe de netezire, ca şi valorile
moderne ale nebulozităţii (5, 6), asigură un bilanţ caloric mult superior
faţă de suprafeţele împădurite sau de văile adânci şi întunecoase. Totuşi,
sub aspectul temperaturilor multianuale (4,5-5°C), efectul acestui „climat solar" nu se resimte prea mult, din cauza radiaţiei efective, care, în
condiţiile aerului pur şi rarefiat al în<'ilţimilor, coboară mult temperaturile de noapte.
ln aceste condiţii bioclimatice, pădurile dominante şi caracteristice
erau cele de molid cu brad (As. Piceetum montanum), cu diferitele lor
faciesuri. ln condiţiile unor forme negative de relief, destul de frecvente
pe întinsele suprafeţe de netezire, se int<îlnesc terenuri inmlăştinite şi
chiar mlaştini oligotrofe. De altfel, este interesant că în valea Someşului
Cald lipsesc fenomenele de inversiunP ale vegetaţiei.
Dup;i cum rezultJ din transformările învelişului pedovegctal şi din
atest;irile documentare 14, începutul defrişărilor masive este destul de
vechi, - sfârşitul secolului al XVII-iea - , dar ele au continuat cu intensitate deosebit<) în veacurile XVIII-XIX, când moţii din bazinul Arieşului au primit, din partea conducerii habsburgice a Marelui Principat
al Transilvaniei, înlesnirea ele a tăia p<'idurea pentru obţinerea de păşuni
şi a se stabili pe terenurile defrişate. 1n urma tăierilor neorganizate,
neraţionale, în pălcuri, au rezultat o sumedenie de poieni, care ac..liipostesc şi locuinţa proprietarului. În acest mod s-au înjghebat treptat aşe
zările ele înălţime, de tip risipit, at<'.tt de c;iracteristice Masivului Gilău:
localităţile Măguri, Mărişel, Râşca, Lăpuşteşti, Bălceşti, Dealu Negru,
D<îngi!u Mare, Dângău Mic, Mărceşti, Poi;ma Horea etc. oferă din acest
punct de vedere, exemplele cele mai tipice.
şisturile cristaline văile
cimea, caracteristică, în

Vezi: M. Grigore, Defileuri, chei şi nii cl.e tip canion in România, BucuHJ89, P. 158 (unde lipseşte menţionarea defileului Someşului Cald în aval de
barajul de lu Beliş, nemaivorbind de canionul aceluiaşi pârâu de munte din Cetă
ţile Rădesii, de la obârşia acestui pârâiaş de munte. Mai mult, M. Grigore trece,
- cu totul pc nedrept -, Cheile de la Răcătău - ca şi cum ar face parte dintr-o
porţiune a văii .Someşului Cald (cf. bazinul Someşului, p. 260, nr. 6; p. 267, nr.
108), cu toate că este un sector al văii Somesului Rece!
u Cf. Zs. Jak6, A gyalui vcirtartomriny urbciriumai, Kolozsvar-Pecs, 1944.
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In ceea cc
r{ml de munte

priveşte valea Someşului Cald (ce îşi are confluenţa cu
geamăn Someşul Rece, în apropierea nemijlocită a vetrei
localităţii Someşu Rece, şi anume la nord-vest de aceasta, în cadrul pre-

zentei lucrări nu ne ocupăm dec<ît cu sectorul de răsărit, cel inferior al
văii, deoarece la aproximativ 4,5 km vest--nord-vest de cătunul Ruseşti
(corn. Mărişel, jud. Cluj, aşezat în luncă), în amonte, începe sectorul cu
caracter de defileu al văii, săpat în roci granitice, cu versanţi foarte abrupţi, impracticabil chiar şi actualmente. Între capătul de jos al defileului pitoresc, sălbatic, impresionant, şi cam până în dreptul barajului de
la Tarniţa, valea adâncă, întinerită, este săpată în zona rocilor aparţi
niitoare faciesului amfibolitelor, iar de aici şi până la gura viiii din apropierea satului Someşul Rece -- în zona faciesului de şisturi verzi, ca pe
urm{1 sc"i ajungcJ. în zona rocilor paleogene (ypresicne). Pe toat~1 lungimea acestui sector de vale, ce are o deosebită importanţă în privinţa
temei acestei lucr{Jri (care în momentul de faţă C'Ste folosit drept pat de
albie a dou{1 lacuri de acumulare), ea se str['tmtează brusc de două ori,
av[md pereţi înalţi, cu pante piezişe, imprimând caracterul unor chei
scurte. Acest caracter îl înt[1lnim în aval de fosta vatră a satului Someşu Cald, între acest loc şi limita de jos, de miazănoapte a vetrei localităţii Someşu Rece, precum şi la punctul „Tarniţa" unde, în amonte,
s-a construit al doilea baraj actual. În rest, valea pârâului Someşu Cald
a s{1pat douci bazinete, înconjurate de două coaste repezi, înalte. Cel inferior, mai ales, în dreptul confluenţei Pârâului Sopon (cel al Agârbiciului), are o luncă de mai multe sute de metri lăţime.
ln amonte de la str[1mtura de la „Tarniţa", în afara c<îtorva afluenţi
neimportanţi din stânga pfir{mlui de munte, sunt numai doi afluenţi
mai însemnaţi: unul care coboară de pe „Coasta Lelii" (949 m), iar celă
lalt, mult mai mare, denumit „Rcîşca" (a nu se confunda cu pâr[1ul „R<îşca
Marc", afluent din dreapta al Someşului Rece, care curge dinspre satul
Muntele Rece şi se varsă în Someşul Rece sub „Vf1rful Blidarului"), care
îşi are ob[irşia pe teritoriul comunei Râşca, respectiv, al satului de
munte Mărceşti. In sectorul de vale al Someşului Cald (cuprins între
confluenţa celor două pâraie de munte, dominată dinsprP miazănoapte
de „Piatra lui Lucaci", cu vârful culminant „Gogan", 903 m), înainte de
11cumularea apei lacului Tarniţa, exista un alt bazinet erozional, care se
întindea şi mai sus, ajungfmd chiar până la capătul de jos al
defileului Someşului Cald-Beliş Lăpuşteştj, fă6md posibilă, în secto.
rul superior al acestei porţiuni a văii, formarea ccJ.tunelor Roseşti şi Ruseşti (deşi ele sunt aşezate in lunca văii, din punct de vedere administrativ aparţin totuşi comunei M{1rişel, situată în v[1rful muntelui).
Spre miazănoapte de sectorul văii Someşul Cald, aflat între locul de
vi:irsare al Pârâului Râşca şi cătunul Ruseşti, se înalţă muntele Fărcaşul
(1.094 m, un martor caracteristic de suprafaţ{1 de nivelare, de altfel eponimă pentru nivelul de eroziune Fărcaşa - - Ce:îrligatele), cu o lungime
ele peste 4 km, în direcţia vest-sud-vest - est-nord-est. Acesta, la capătul de răsări:t se bifurcă în două creste ce coboară, orientate în direcţia
menţionată, fiind separate de valea din ce în ce mai ad[mcă a Fărcaşu
lui. Valea p<lr[iiaşului de munte pomenit, se deschide faţă în faţă cu grupul de st<înci denumit „Piatra lui Lucaci", ce formează un fel de ieşind
spre sud al dealului Gogan, care se ridică la nord de valea Someşului
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Cald, la sud-sud-vest de satul Agârbiciu (corn. Căpuş) şi la est-sud-est
de satul Dângău Mare (corn. Râşca).
Dintre ramificaţiile amintite ale muntelui Fărcaşul, cea de miazăzi
este mai îngustă, având· o terminaţie în formă de creastă stâncoasă (din
cauza terenului stâncos), acoperită cu o pădure rară de stejar. Pantele
ei sunt foarte abrupte, în sensul strict al cuvântului fiind inexpugnabile
Promontoriul se sffirşeşte brusc deasupra albiei Pârâului Râşca, fiind înconjurat, cândva, de pantele ameţitoare ale văilor Fărcaşu (dinspre miuzănoapte), Râşca (dinspre răsărit) şi Someşul Cald (dinspre miazăzi,
fig. 1). Din cauza lacului de acumulare, astăzi nu mai este accesibil, dcci'it fie pe un drum forestier, coborând dinspre nord, dinspre D<.îngău Mic
(corn. Râşca), fie pe acelaşi drum venind de la capătul de sus al lacului
de acumulare (adică dinspre grupul de case Roşeşti), fie pe apă, ţin~\·,_
du-se însă seama că nu prea există posibilitate de debarcare, tocmai di!1
pricina configuraţiei terenului, descris mai sus.
Promontoriul propriu-zis are numai câteva sute de metri lungim0:
conform aprecierii noastre momentane (nu ştim ce adâncime are lacul
de acumulare în apropierea formaţiunii geomorfologice), el face parh~
din nivelul teraselor mijlocii (35-50 m sau 60-80 m înălţime relativ~i1".
mai degrabă, atingând acest ultim nivel), apărând ca un fel de treapta
în rocă,' fără acumulare aluvio-proluvială sau deluvio-coluviaEt1 6 • Pe c:)t
se pare, este un fragment de terasă, fără continuitate în mediul înconjurător apropiat, un fel de umăr format la întâlnirea căilor Someşului
Cald şi a Hâşcăi. (Conform aprecierilor specialiştilor geografi, grupul de
terase din ţară, cu altitudinea relativă mai mică de 60-65 m până L1
40 m, ar corespunde vârstei glaciaţiunii Mindel şi interglacialului l\1i::.del-Rissl7).
In ceea ce priveşte condiţiile geomorfologice ale terasei-promontorL1
se pot preciza următoarele: al doilea bot de deal (cel de sud), care ::\'
ramifică la răsărit din muntele Fărcaşul până la nivelul promontoriului.
este un bot abrupt, dar nu prea îngust faţă de începutul (dinspre munte)
al promontoriului, în cre.:ista căruia nu este loc dec<ît pentru o potec:,
strâmtă, stlncoasă. Originar, la începutul dinspre munte a existat o
creastă impracticabilă, la ora actuală străpunsă cu explozivi pe o distanţă de 18-20 m, formând un pasaj scurt şi îngust pentru trecerea în
diagonală a drumului forestier. La 150-180 m depărtare faţă de acest
loc de trecere în:-!intc de c1ceci portiune unde cre:ista stfmcoasă a Dromor;toriului încep e să se lărgească, s~ pot observa două şanţuri acltmci c\~
ap[irare, uluitoare, săpate, cu un efort uimitor, într-o perioadă în c2:·c
nu au fost cunoscute încă explozivele.
Şanţul de apărare exterior, cu un profil ce seamănă cu forma literei „U", la nivelul original al crestei de stâncă, are o deschizătură lat':,
de aproximativ 9 m, şi o adâncime ce depăşeşte 4 m. După o distanţi!
1

15

Cf. L. Badea, Madeleine Alexandru, Terasele fluviatile, GcogrRom. I, Geo-

grafie fizică, Bucureşti, 1983, p. 154.

cum se ştie, „ ... terase în rocă se întâlnesc în fragmente cu supraîn sectoarele văilor de munte sculptate in roci rezistente, cum sunt
cele cristaline (defileele Oltului şi Jiului, cazul nostru) şi eruptive (Defileul Tcpliţa-Deda), calcarele (Defileul Dunării, Cheile Olteţului, Cheile Turului. Turzii,.
Râmeţilor etc.) şi conglomeratele ... " (ibidem).
16 După
iaţă redusă,

17

Ibidem.
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de 5,5 ni (măsurată pe muchia foarte îngustă a crestei), urmează marginea exterioară, cea de apus, a celui de al doilea şanţ de apărare, săpat
cu eforturi extraordinare, tot în stânca vie. Deschizătura acestui element
de fortificaţie este mai mare faţă d€ celălalt (11 m), iar adîncimea lui,
parc, să dcpăş2ască 4 m. La marginea de răsărit (cea interioară) a celui
de-al doilea şanţ de apărare, începe platoul promontoriului, compartimentat în două „etaje", care, - conform observaţiilor făcute la faţa locului
(f:J.ră executarea unor săpături arheologice sistematice) - , par a fi de
origine antropogenă. Lungimea. totală a platoului, ar fi de 33-:14: m:·'.
Lungimea platoului superior este de 15 m, lăţimea lui la sud-vest 5 rn.
lăţimea maximu 7 ,4 m, lăţimea la capătul de nord-est 7 m. !n .această
p~rte, urmează o pantă dulce, despărţitoare, lată de 6 m, spre treapta
inferioară a platoului. Diferenţa de nivel între cele două „etaje" nu clep;tşeşte 1,2 m. Treapta cu pricina are următoarele dimensiuni: lungimea
14 m, lăţimea în partea ei de racordare 15 m, la mijlocul „etajului''
inferior 12,:J m, la capătul ei de nord-est 4,6 m. Este de menţionat că
atât treapta superioară, cât şi cea inferioară a platoului au câte o termbaţie arcuit~1, asemănătoare unor semicercuri (imperfecte). Axul longitudinal al platoului compartimentat este orientat sud-sud-vest nord-nord-est.
La marginea de nord-est a platoului (adică a treptei inferioare) urmeaz<l. adâncitura şanţului unic de apărare, situat spre albia „Pârâului
Râşca", lat de aproape 20 m, adânc de 5--6 m.
In afara elementelor de apărare amintite, mai trebuie să menţionăm
câte o „bordură", ori „parapet", situat mult mai jos faţă de cele două
nivele ale platoului (valoarea medie pe latura de nord-vest, către albia
„P<îrt1iaşului F<lrca$u", este de circa 18 m, iar pe latura de sud-est, către
albia râului Someşul Cald, 22 m). Aceste elemente (care, - eventual - ,
ar putea acoperi resturile unei palisade?), sunt vizibile numai între cel
de-al doilea şanţ de apărare, dinspre sud-vest şi acelaşi element, dinspre
nord-E'st. Ele se întind în partea superioară a celor două versante foar·te
repezi, fără vreo modificare substanţială a unghiului orizontal al povdrnL;ului. Natura lor se va putea preciza numai prin secţionarea, în repet:ite r[\nduri, a acestor elemente. Pe baza observaţiilor făcute numai asupra configuraţiei terenului, se poate conchide că acest promontoriu, foarte
greu de atacat, a fost transformat, în decursul timpului, într-un loc de
vi<:>ţuire umană, cu scopul de a se retrage aici, în jungla de odinioară
.a Munţilor Gilăului (mai precis, a văii adând şi strâmte a Somel?ului
Cald), pentru nevoi, deocamdată (?), necunoscute nouă.
Executarea unui mic sondaj a adus la iveală mai multe fragmente
de ceramic[!. Prezenţa acestora întăreşte, întrutotul, presupunerea prealabilii că acest platou, actualmente acoperit cu gorunet (rar), împreună cu
u:o strat gros de frunze uscate, poartă urmele intense şi imense ale unei
.::divitdţi susţinute, depuse de o comunitate omenească pe vremuri. De
a!tfel, şi gropile vechi, prea puţin adânci, ale unor căutători de comori
dau dovada existenţei unei vechi aşezări omeneşti aici în inima munţilor.
ts Măsurătorile au fost făcute numai cu ruleta, neavând posibilitatea de a
face ridicarea topografică precisă; din cauza vegetaţiei şi diferenţei de nivel (nu
am avut nici nivelii la îndemână), toate datele cifrice trebuie socotite numai ca
ap:-oximative!
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Fragmentele ceramice; aflate pe suprafaţa aşezării întărite, pot fi
catalogate în trei grupuri distincte:· a). unele (puţine la numiir), atipice,
aparţin, totuşi, unei perioade tf;rzii a epocii societăţii primitive; b). altele (la fel puţine la număr) pot fi datate într-o perioaclii relativ scurtă
de la sfârşitul epocii migraţiilor, mai precis, din secolul al VIII-lca, respectiv, de la începutul veacului al IX-lca; c). majoritatea materialului
ceramic provine îns[1 clin secolul al XIII-lea şi începutul veacului al
XIV-lea.
Fragmentele ceramice subţiri, tcîrzii, toate lucrate la roata rapidă,
de culoare cenuşie sau brună închisă, provin de l.:l mai multe vase. În
majoritate, au ieşit la iveală fragmente de buză, cu o bordur.:-1 specificei
suo marginea ei, caracteristică pentru ceramica din a doua jumătate
a secolului al XIII-lea şi prima jumăbte a veacului al XIV-lea 1
(fig. 2-3).
Resturile de ceramică, mai reprezentative, sunt descrise în continuare
(înfăţişate parţial în fig. 2):
1). Fragment de buză ele strachină. Dimensiunile: lungimea: 5 cm;
lc'iţimea 2,8 cm; grosimea: G--8 mm; diametrul reconstituit: 20 cm. Muchia buzei profilate este îngroşată puţin şi răsfr<lntă în exterior. Pasta
conţine mult siliciu, fiind puternic frământată şi este lucratt1 la roata
olarului, bine arsă şi are culoarea brună-cenuşie. Şi pe faţ.a intcrioarii,
d:tr, mai ales, pe_sea exterioarei se observă urmele roatei olarului.
2). Fragment de buză ele t.;as. Dimensiunile: lungimea: 5,3 cm; lă
ţi:mea: 2,8 cm; grosimea: 4-9 mm; diametrul dedus: 12 cm. lVIuchi<l
buzei, ieşit;! şi subţiată, este răsfrântă în exterior. Sub muchie este un
br<"m ascuţit în relief. Pasta conţine relativ mult siliciu, este bine arsă,
zgrunţuroas[1 la suprafaţ<'i şi are o culoare brună închisă. Lucrat cu roata.
3). Fragment de buză de vas. Dimensiunile: lungimea: 5 cm; lăţi
mea: 3,7 cm; grosimea: 5-G mm; diametrul dedus: 16 cm. Profilul drept
al buzei cade aproape vertical pe peretele vasului. Pe suprafaţa exterioară,
In special pe g<"itul fragmentului, se observă mici lamele (plăcuţe, „solt;i")
mărunte de micaşist (muscovit). Pasta impură (mult nisip şi siliciu) este
bine arsă şi are culoarea brună-închisc.'"i.. Lucrat cu roata.
4). Fragment de perete (fund) de vas. Dimensiunile: lungimea: 4 cm;
lăţimea: 3 cm; grosimea: 5-8,5 mm; diametrul dedus: 12 cm. Suprafaţa
exterioară, zgrunţuroasă, este neornamentată. Pe suprafaţa interioară se
observă urmele amprentelor digitale. Pasta impură (mult nisip şi siliciu), bine arsă, are o culoare cafenie. Lucrat la roată.
5). Fragment de perete de vas. Dimensiunile: lungimea 7 cm; lăţi
mea: 2,2 cm; grosimea: G-8 mm. Profilul este curbat, pasta impurii
(mult siliciu în compoziţie), bine arsă. Lucrat la roată (pe faţa exterioară
se observă urmele roatei).
1' 1 Cf. K. Horedt, Ceramica slav(/, din Transilvania, SCIV, II, 2, l!J51, rJ. 211,
214, 232, pi. XIV, nr. 12. „ ... Qupă vasele din secolul al XII-iea se poate presupune că tendinţa de a mări dimensiunile·... · continuă şi în acest secol. Buzele
încep să aib{1 un profil mai conturat, lărgindu-se la mar~!nea buzei sau devenind mai ·colţuroase (pl. XI1I, nr. 10-13). Această trăsătură se accentuează şi
mai mult in secolul al XIII:....lea când buzele au un profil şi mai dantelat, purtând
pe partea de jos, într-o evoluţie directă a tipurilor din secolul al XI-iea, o nei 1„
vură ... "
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6). Bucată de lamă de fierăstrău, din fier. Dimensiunile: lungimea:
5,8 cm; lăţimea maximă: 2,1 cm; grosimea: 1-2 mm. Fragmentul provine
de la un fierăstrău rudimentar.
7). Fragment de perete de vas. Dimensiunile: lungimea: 6,8 cm; lă
ţimea: 5,9 cm; grosimea: 10 mm. Profilul fragmentului este puţin curbat,
suprafaţa exterioară fiind ornamentată alternativ cu mănunchi de linii
paralele drepte, precum şi cu linii paralele ondulate (prin folosirea unei
unelte. în formă de pieptene), întrerupte din când în când. Pasta este
impură (cu mult nisip şi siliciu), bine arsă; are o culoare cenuşie închisă
negricioasă. Datează din secolul al VIII-lea, începutul veacului al IX-lea
d. Ch. (fig. 3).
8). Fragmente de perete de vas. a). Dimensiunile: lungimea: 6 cm;
lăţimea: 3,5 cm; grosime.a 5 mm. b). Dimensiunile: lungimea: 9 cm; lăţi
mea: 4,5 cm; grosimea: 5 mm. Deşi nu se potrivesc, aparţin, - fără îndoială - , aceluiaşi recipient. în exterior au un fel de „slip"; pasta conţine mult siliciu, este bine arsă şi are o cu~oare cenuşie închisă negricioasă. Sunt neornamentate, pe suprafaţa interioară se observă o ondulaţie, provenită de la roata olarului.
9). Fragment de buză de vas. Dimensiunile: lungimea: 4,5 cm; lăţi
mea: 3,4 cm; grosimea: 3-7 mm. Muchia buzei ieşită, îngroşată, original
a fost răsfrântă în exterior. Sub muchie este un brâu ieşit în relief. Pasta
conţine mult nisip, mai puţin siliciu. Fragmentul prezintă urmele, indiscutabile, ale unei arderi secundare.
10). Fragment de buză de· vas. Dimensiunile: lungimea: 4,2 cm; lă
ţ.imea: 3,7 cm; grosimea: 5-10 mm. Muchia buzei (lată de 1,2 cm) ieşită
şi îngroşată. Pasta zgrunţuroasă conţine siliciu, este bine arsă şi are o
culoare cenuşie deschisă. Lucrat la roată.
11). Fragment de perete de vas. Dimensiunile: lungimea: 4,8 cm;
lăţimea: 3,8 cm; grosimea: 4,9 mm. Pe suprafaţa exterioară, la începutul superior al părţii bombate (pântecele) a vasului se observă patru
„caneluri" dispuse orizontal, între „sinclinale" şi „anticlinale" distanţa
fiind de 7 mm. Pasta impură (mult nisip şi siliciu) este bine arsă, are
culoarea cenuşie deschisă. Este lucrat cu roata, în interior prezentând
o suprafaţă ondulată, cauzată de modelarea vasului (fig. 3).
12). Fragment de perete de vas. (Provine de la un recipient mai'
mare). Dimensiunile: lungimea: 7,2 cm; lăţimea: 2,7 cm; grosimea: 9 mm.
Profilul peretelai este concav în sens orizontal. Pe suprafaţa interioară
se observă o adâncitură mai lungă datorată unei unelte de olar. Pasta
impură (conţine nisip şi siliciu) este bine arsă, are o culoare cenuşie-gal
benă.

Deşi nu s-au făcut săpături sistematice, se poate presupune, totuşi,
stratul de cultură, foarte probabil, trebuie să fie relativ subţire, iar
depunerea provenită din dezagregarea, sfărf1marea stfmcii din zona de
n1ijloc a aşezării, transportată (?) spre ambele laturi, ar putea să aducă
nişte lămuriri în ceea ce priveşte o eventuală stratificare a celor două
lutmri ale aşezării (fie către albia pârâiaşului „Fărcaşu", fie către patul
Somesului Cald).
Destinaţia şi caracterul aşezării locuite, în mai multe perioade ale
istoriei, ascunse în interiorul zonei muntoase, se vor putea lămuri, probabil, cu ocazia unor cercetări şi săpături viitoare, minuţioase.

că

NOTE

ŞI DISCUŢII

·-----

11

Fig. "'· Fr;igmente ceramice.
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In ceea ce priveşte problema direcţiei pătrunderii comunităţilor omespre acest punct ascuns, după părerea noastră există numai dou[1
posibilităţi. Înaintarea s-a putut desfăşura, fie prin valea strâmtă (dar
nu impracticabilă!) a Someşului Cald (deci, în aval faţă de defileul săl
batic al râuşorului prin care acesta străpunge masivul central granitic \
al Mnnţilor Gilăuiui), fie dinspre Depresiunea subsecventă de contact Hue- '
din-Călăţele, dezvoltată pe sedimentarul paleogen şi drenată de cursul
superior al Crişului (Repede) şi afluenţii săi: văile Călatei şi Mărgăului,
respectiv, de sectorul superior al bazinetului depresionar subsecvent Mă
năstireni-Bedeciu. Dinspre miaz{inoapte, pătrunderl'a spre interiorul masivului muntos era, şi este şi la ora actuală, mult mai lesnicioas{1, prin
faptul că aspectul de ansamblu al suprafeţei Fărcaşa sugereaz[1 clar o
inclinare generală spre nord. Să nu uităm că în sectorul de miazănoapte
al Munţilor Gilăului (precum, şi in sectorul de r{1sărit), pretutindeni
cristalinul se scufundă sub formaţiunile paleogene, iar reLieful largilor
suprafeţe de netezire, şi aşa mult cobor[tte ca altitudine absolutd, este
înlocuit treptat cu un relief structural de cueste, întrerupt numai de
foarte puţine văi transversale, care se succed în trepte largi spre depresiunea periferică de contact: Depresiunea Huedinului. De pe cumpăna
de ape dintre Criş şi „P<:îrâului Pfrnicenilor"' (aproximativ 700 m altitudine absolută), fără vreun efort fizic deosebit, aproape pe neobservate,
fără pierderi intermediare de altitudine, ocolind sectorul superior al văii
(cu caracter de defileu) a Căpuşului, se poate ajunge pe platoul actualei
comune Râşca, folosind avantajele zonei de contact cu caracter monudinal ...
Natural, pân~i la efectuarea unor investigaţii sistematice, multe dintre probleme ridicate în cadrul acestei lucrări sunt numai simple presupuneri, pe care le vor infirma sau confirma rezultatele cercetărilor viitoare. In orice caz, aşezarea întărită de la Lăpuşteşti - gura „Pâr;îului
Râşca"' este în momentul de faţă obiectivul arheologic cel mai· înaintat
pe valea Someşului Cald spre zona centrală, cea mai înaltă a Munţilor
Gilăului, la o distanţă de aproximativ 12 km (socotită în linie dreapti1)
faţă de centrul comunei Gilău, iar existenţa lui ridică o serie de probleme importante legate de realităţile istorice ale perioadei, destul de
obscure, a feudalismului timpuriu.
neşti

lU LI A FERENCZT -

TSTV AN FERENCZI jr. -

ISTVAN FERENCZT sen.

L'l-:TABLISSEMENT FORTIFIE Dl•: HAUTr: MOYEN ACE DE LAPUŞTEŞTI
(COMMUNE DE RAŞCA, Dl·:PARTMENT DE CLUJ)

(Les premiercs vestiges archeologiques de l'intericur
des Montagnes de Gilau)
(Hesume)
Pendant une excursion d'agrement accompagnee d'une recherche archeologiquc
de surface, deux des auteurs de cet article ont reussi a depister un objectif archeologique inconnu, situe assez profondement dans le bassin hydrographique du
ruisseau de Someşul Cald, a l'interieur du Massif de Gilâu (faisant partie des
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Munţii Apuseni). L'etablissement fortifie est situe sur un promontoire rocheux
d'environ 40 m, delimite par Ies ruisseaux de montagne de FărC'as, Hâsca et Someşu Cald. Vers sa bordure Ouest, le promontoire-terrasse est tr~s etroit. ayant
une forme de crete, mais plus loin il devient plus large, ayant a la fois une
surface assez plante, divisee en cleme „etages". A l'Ouest de ce terrain on distingue
deux fosses defensives, creusees profondement dans la roche nue. La fosse interieure est plus grande. Sur la limite opposee, celle d'Est, ou le promontoire commence a descendre vers le ruisseau de Râşca, on peut admirer une autre fosse
defensive (profo.ndeur de 5 a 6 m, largeur maximale cl'environ 20 m).
Les fragmenţs de potterie a minces parois, ramasses dans Ies fosses creusees
par Ies anciens chercheurs d'or, sont fabriques au tour et presentent une teinte
cendree ou Erune-sombre. Ils proviennent de plusieurs vases. La grande majorite
est representee par des fragments de bouches, ayant une bordure specifique sous
la marge de la levre, caracteristique pour la ceramique de la seconde moitie du
XIII-e et la premiere partie du XIV-e siecles.

Fig. 1. Carte de la zone investiguee.
Fig. 2. Fragments ceramiques.
Fig. 3. Fragments ceramiques.

RAPOARTE DE SĂPĂTU.RI

ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC ICLOD (JUD. CLUJ).
CAMPANIA DIN 1993

Săpăturile de la Iclod au urmărit, în ultima perioadă, delimitarea
sistemului de fortificaţie din aşezarea B (începând cu primele palisade,
din anul 1981, în S9, LAZAROVICI 1983), format din palisade şi şanţ.
Pentru delimitarea acestui sistem de fortific:1tie au fost deschise un
număr de 22 secţiuni (LAZAROVICI-KALMAR-MAXIM 1CJ87; 19B9/
1990; l99D/199:.l), urmărindu-se traseul, stratigrafia, dimcnsknilc' lui,
porţile, raportul cu locuirile din imediata vecinătate, locul ck ~mplasa:~e·
a mormintelor s.a.
Cercetarea "arheologică, din ace·astă campanie, a viz.at urmărirea sistemului de fortificaţie pe latura de sud-est. În această parte, în campaniile din 1985-1986, a fost identificat un sistem de fortificaţie, format
dintr-un şanţ cu o intrare (ce.:ţ ele sud) şi o palisctdă (LAZAR.OVICIKALMAR 1988, fig. 2). Tot acolo, au fost semnalate ccîteva şănţuleţe
ce ar putea aparţine sistemului de fortificaţie, fie unei construcţii (fundaţie de locuinţă). in campaniile trecute (1991-1992), a fost urmărită
cea mai mare parte a porţiunii de răsărit a sistemului de fortificaţie
neolitic;;i (LAZAROVICI-MAXIM 1993). in secţiunea 45, si.tu:::~:'. h. 40 m
sud de CFR, se semnala la ra 52-35 marginea interioe:1>"<:-t 11 ş1;1ţulu; neolitic. Noua secţiune a fost amplasată la 19 m vest de proiccţi·:i lui S 4 i
pe linia ele Cl<~R.
1n campania acestui an au fost deschise două secţiuni: una S46, cu
dimensiunile de 16X2 m; alta 547, de 12X2 m. in secţiuni s-a coborC1t
la adancimi diferite, în funcţie c.le complexe. Secţiunea 47 .a fost amplasată la 50 sud de CFR, pe o direcţie situată la 1;) m vest de stâlpul CFR
37 şi puţul de ·apă din deal. Faţă de linia de sud a CFR secţiunea se
află la 19 m vest de proiecţia secţiunii 45 pe linie, având ca dirccţk
borna Km 34 şi puţul din dval. in campania precedentă şanţul fusese•
surprins la 53 m sud de CFR. S-i7 a fost ampbs.:ită în continuarea secţiunii 46, avfmd capJ.tul de sud h 50 m distanţă de CFR, i<l'.' ecl r:.ordk
la 40 m sud de CF'R.
În cele două secţiuni au fost surprinse urmele unor săp;:lturi arheologice, pe care le identificăm cu 827 din /1984 şi SG/1978.
DESCRIEREA SAPATURILOR Iniţial, a fost deschisă o secţiune
(846), de 15X2X1,5 m, cu oapătul de nord la 50 m, iar cel de sud la
66 m sud de cale.a ferată, cu sistemul de caroiaj de la N b S. Secţiunea
era amplasată pe o direcţie situată la 10 m vest de borna Kn1 34 de pe
şoseaua naţională. În continuarea secţiunii a fost deschisă, spre nord, o
altă secţiune (S47), cu caroiajul de la S la N, având dimensiunile de
12X2Xl,5 m.
In secţiunea 46 au fost prinse resturile unei secţiuni mai vechi (S27 /
1974), lată de 4,5 m, adâncă de 1,2 m. în S47, spre capătul de nord~ au
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npărut resturile secţiunii 6/1978 (LAZAROVICI 1983; 1991; LAZAROVICI--KALMAR 1988; 1989; 1990; MAXIM 1991). In secţiunea 46 au
fost strânse şi preparate câteva complexe arheologice (gropi, şanţuri, vezi
bibliografia grupului Iclod).
STRATIGRAFIA. In exteriorul şantului neolitic stratigrafia este
mai siirac;:l, ap;ir doar resturile unui strat brun cu materiale sporadice
de frz<I Iclod I, in care nivel apar şi resturile unei grupări de pietriş
(nl.mcis2, probabil, de la săparea şanţului neolitic)~ Din strat pornesc
unele complexe cu materiale de fază Iclod I. în interiorul fortificaţiei,
spre nord, straturile sunt mai groaso. De sus in jos, întu:ir.im următoarea
:;';:-;1tigr~~ fie (fig. 3): 0-0,lfl ;CJ :-:trnt :-i::tbH bnm-negru, amestecat şi pietriş (mai ales, spre nord, de la săparea şanţului conductei de iapa); O,i80,42 rn strat de cultură (nivel Ib), negru, granulos, cu complexe arheologice în regiunea şanţ•Jlui neolitic, cu materiale de fază II; 0,42-0,80 m
~;,rat :wg~·u-crun, granulos, cu materia]o de f3zc"'1 Iclod I/II, din .::cesta
pornesc c<ltcva complexe: 0,80-0,96 m ~>trat brun deschis, lutos cu materiale de fază klod I; 0,96-1,GO m strat galben argilos, fără urme arheologice.
Analizele pccJol.ogico mai vec:ii (LAZA.ROVICI-PICIU 1987-1988;
1990; LAZAROVICI-KALMAR 1990, 59, fig. 3) au confirmat creşterea
în acest strat a potas:ului (P205) la haza nivelului Iclod II (deci, straturil.e Ila). Stratigrafia din ultimele două sonde au ::irătat existenţa unor
variaţii de stratigrafic, cc impune, în viitor, efectuarea unor noi analize
pedologice, date~ fiind 15rosimea mai mare a straturilor cu materiale Iclod
I. în secţiuni au fost surprinse şi prep;:u-.:tte ct1tcva complexe neolitice.

COMPLEXELE.
Groapa 77 (marcaj A), aflată în colţul de sud-est al secţiunii 46 (c. 8),
a fost dezvelită pe un sfert.
Gruparea de pietre (nr. 78), din caroul 7, la ad<încimea 0,30 m, lată
d~ 90 cm, ·are o grosime de 8-10 cm. Gruparea de pietre, pare, a fi
rămasă de la s[1parea, foarte probabilă, a fundului de şanţ neolitic,
aflat la 5 m nord. Pietrele sunt la baza nivelului Iclod I şi sunt acoperite
ci::.' dc•'.Junerilc acestui nivel, ceea cc confirm{1 data timpurie a săpării
şanţului ncoFtic.
Grnapcl 79 (marcaj B), aflat,-1 în c. 6/7, intr<-1 în profilul vestic, fiind
c'.·~ :::vel:tj pe o lungime de 70 cm. Ea a ~ost surprinsă la baza nivelului
II, de unde cobora cu circa 30 cm. Groapa avea o formă lunguiaţă cu aspectul unui capăt de şănţuleţ, fiind mai puţin adâncă.
Ş~mţul neolitic a fost surprins în c. 4-:J al S 46. Profilul şanţului
este puţin neobişnuit faţă de altele. El are deschiderea mult mai largă,
o parte din fund albiat şi do:ir o mică parte coboară mai adânc, având
V<!: ful ascuţit. V tir fui ~1.:inţului se găsea în dreptul m 7 ,5. Lăţimea şan
·ţului la gur<i era de 4,5 m. Profilul, mai curios al şanţului se poate
datora faptului cil acesta se găsea în vecin[1tatea intrării de sud.
Locuinţa 80 a fost semnalată în c. 4, deasupra marginei de nord a
şanţului. Resturile locuinţei constau din fragmente de vase, chirpici,
râşniţe, oase de animale şi cărbune. Complexului îi aparţine o groapă nr.
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80b, marcaj C (846, c. 3./4). Materialul· ceramic aparţine unei etape timpurii a grupului Iclod, mardi.nd o scoatere timpurie din uz :1 iortLca'~ici.
Remarcăm prezenţa ceramicii cu slip gălbui picat, ceramică de fază Iclod
I (fig. 6 15). ln gropiţă au mai fost descoperite trei unelte: o lamă rriicrolitică, din obsidian, retuşată (fig. 6/3), o aşchie mare de obsidian (fig.
6/1), un v;îrf de burghiu (fig. G/2) şi un v~irf de piatr:1 (fig. G/4). În platformă şi sub ea au apărut fragmente ceramice de fază Iclod IJII, o strachină (fig. 6/Ci, in 846 c. 5, 0,80), cu slip gălbui deschis, lustruit, iar în
interior urme de pictură neagra şi alb{:. Dc::isup~·a grupurii de chirpici
apar fragmente Iclod II, între care şi un fra[;mc'nt din pastă semifină,
ars sc:cundar, cu ad~încituri canelate neregulate (:ig. G/8). Mai deosebit
între dcs-copcririle timpurii de la Idod, este un fragment de strachin;!
globulară, cu umărul îngroşat şi buza scurt\ dreaptă, lucrat din pastă
brun închis, cu slip şi amestec din nisip şi mică, caracteristic pentru faza
Iclod I.
Bordeiul 81 a fost scmnabt In sectiunca 47 în c. •1- -:-:•. E 1 non~ea
de la baza nivelului Ila. Complexul tai~ stratul de cultură al nivelului
I. Lăţimea acestuia este de 3,80 m, iar adfmcimca ele 1 m.
Groapa 82 (E). La c~rca 1 m nord de bordc'i :;u n;x'"irut rr-studle
unei găuri do stâlp pornind de la baza nivelului Ila. F'ourte probabil că
aceasta aparţinea bordeiului Cl s:iu unui complex cLb.t h S;i/1!3'7B.
Şunţuicţul palisadei (nr. 83 rn;U'cc1t prin groapa D in profi>.•1 de est)
se află la 5,20 m de vârful ~anţului, respectiv 2AO m ele mnnri_nea interioară a şant,ului. După cât se pare, ~ănţuleţul se întrerupea, deoarece era
format din structura de bază a stcllpilor de sus\:inere. Ş2.nţ·_1le!_ul .. a
fost săpat din stratul brun, nivel Iclod I, av[md E1dc"1ndmca de c::·cc! !i~60 cm.
Spre capătul de nord al secţiunii au ap:irut resturile und ;;_oi sil!J<Jturi (86/1978).
OFRANDELE. în ~1ce.ast<'-i campanie nu <~U fost s:irpr~r;s•; r~:nn1nte~
ci doar inventar de morm<int sau o depunere rituală de vas, aflată către
capătul de nord al secţiunii, imediat sub fundul secţiunii 27/1D74. Piesa
de-scoperită este un v~iscior, care a fost dc']JUS. tr0L1bil, iDti·_-o ,'::'C"o;;;;:J,
care a scăpat atenţiei noastre în sf1pătura din 1971. Vasul ,J :fc:st î 1gropat în pământul galben, i~robribi! din nivelul Iclorl I $<\\\ cl-e h b"Z.J. lui:
Văsciorul a fost găsit în vecini1tatca albierii cen~;·ale din S'.~7. r·r~?<l ce
în plan se poate plasa lângii o groapă de colţ a B23 ( :-= locnii-1,<'1 scmiadâncită cu şanţ de funda,t.ie re ma:rcine).
I\1/1l,EI1.I.i\LUi.J LI1'1C :·11:, t·Sl.L' pr~.<1 tcg<."tt, ll:_·~:..l C'.)iJlt-;{.L; 1.-~-- u~::r~ld.~.·-~-1
şi corneene, la care se adaugă c<1teva piese <le silex. Piesele sun~ slu-diate în funcţie de litoteca creat<'1 şi analjzele geologice pl'i»; lnd ~;u1·sele
(KALMAR-STOICOVICI HJUO:..')1'0ICOVICI Hl84). Ac::_'.':tc.·1 arntă prezenţa şisturilor din zonn Bc~irgaicior. Dup,1 din1cc-;s[uni. r; 1:::::icli"Plll se înscrie între lungimea de 1 la 2,4 cm şi lăţimea <le 1,1X2,5 r:n1. Co~:--i1eer:,cle
sunt între lungimea de 2,3 la 5,1 cm şi lăţimea de 1,2 la 3,2 cm.
După formă şi material sunt int;îlnitc urm[1toarc~c: ob:dian, toate
retuşate: lame (4/3,4), nuclec(4/:.i) şi c:şchii; cm-r:'.''-~P.e: hm'~ n~tu<:<lte (fig.
4{12-13, 16, 19), gratoare pe cap ele lamă (fig. 4/9, 11, 14} şi aschii ::-ctuşate (fig. 4/12) sau neretuşate (fig. 5/5,9). Retuşarea uneltelor clin cor:1eene se asociază, uneori, cu apariţi:l unui lustru, cc a determinat nec~si~
1
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L1tca ascuţirii lor ulterioare prin retuşare; silex: lame (fig. 4/7) şi grato3.re (fig. 4jl5); jasp: gratoar pe lamă (Iig. 4/14);
. Uneltele retuşate sunt în proporţie de 70o;0 . Din punctul de vedere
<1 , dimensiunilor, cele de mărime medie sunt dominante, cele microlite
li'.nd lacratc din obsidian, i:ir cele macrolite din şist. Un nucleu a fost
cL::scoperit la M 4!) (fig. 4/6). Pe ~:cest:i se v<l.d urmele desprinderii unor
l':ine micro~iticc. Privind surs::i de provenicnţc'1 a corneenelor descoperite
: " Iclocl, specialiştii o văd .a fi din zon2 Bfirgaielor (MÂRZA-KALMAR
1ll93, 5B--~i9). Pentru uneltele de obsidian opiniile se îndreaptă spre
două zone: una din zona Munţilor Bflkk; alta undeva în Transilvania.
Analizele de la Iclod plasau aceste descoperiri într-un cluster separat
(DUMITHESCU-LAZAROVICI 1990, fig. 1, p. 90).
Uneltele din piatră şlefuită constau din: topoare dreptunghiulare
(fig. 5/1-29), topoare înalte sau rândea (fig. 5/3), pietre prelucrate (fig.
5/6) şi câteva topoare perforate, din care unul de tip ciocan (fig. 5179) şi
altul. bombat puternic (fig. 5/49).
MATERIALUL OSTEOLOGIC consU:i din oase, coarne prelucrate
(l"ig. 5/8, 10, 12), oase de la diferite specii de <1nimale (fig. 5/13), precum şi resturi osteologice menajere.
MATERIALUL CERAMIC nu a fost studiat statistic în întregime.
I\Iaterialul cel m~ii bogat aparţine etapei Iclod I. De altfel, în această
zonă, în siip;"tturile din 86/1978 apăruseră primele materiale Iclod I şi
I/II. Multe dintre materiale din zornl sunt caracteristice etapei Iclod I
f)i I/II (fig. G/6-7, 11). În mod deosebit reţinem atenţia cu o cupă cu
picior, largc."'1 la gurii, semisferică, din pask\ neagră, lustruită la interior,
cu slip brun deschis, la exte:rior, factură caracteristică etapei Iclod I
(fig. 6/11). Tot acestei etape îi apmţine şi un fragment de cupă decorat
cu benzi de incizii paralele (fig. G/13). Alte forme specifice sunt: vasul
cilindric (fig. 6/9), strachina cu umfir rotund îngroşat (fig. 6/7, 10).
Din stratul superior ne reţine atenţi.J. un fragment amestecat în
pastă cu cioburi pisate, factu.nl. nu prea r[1spfrndită la Iclod, oaracteristică totuşi fazei Wrzii, care arc pe el un decor interesant. Acesta pare
. a reda o figurci umană, stilizată, cu capul un romb, braţele adunate la
bt{1u, tot sub form;l. de romb. În vecint1tatca sa au fost şi alte semne ale
·cc"tror scmnHicaţie, deocamdată, ne scapC1.
CONCLUZII.
Si'ipc."'1turilc au reuşit s:1 precizeze traseul şanţului din vecinătatea
i de sud. Prin surprinderea secţiunilor 86 şi 827 au putut fi asamblate observaţilie stratigrafice f;'icute în diferiţi ani de cercetare (LAZ ..\ROVICI imn; Infl13).
Săp<Hurilc con[irrn:-1 existenţa unor depuneri din fazele timpurii ale
:r·upului Idod, sesizate în Sfi/1978, în această zonă şi confirmate de noile
cr~rcetări. SC::mkia materialului ceramic din nivelul Iclod I nu permite
e:onduzii prea ample. Precizăm cxistcnţ.a unui număr restrâns de sta·ţhfoi de faz{1 Iclod I la: Z3u de Ct11npie (LAZAROVICI 1977, 222, fig. 10;
1986, 18, 37, fig. 2/24-25, 44-49, 54; L:'\ZAROVICI-KALMAR 1!î82,
:222, 2ihl; \'L.·\SSA 197G, 1G8), Viişoara (LAZAROVICI 1077, 222, fig. 10,
porţi
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1977.a, p. 23-24; KALMAR 1984, 396; materiale în Muzeul din Ture:;1.
inv. 767; LAZAROVICI 1986, 37, fig. 2/12), Cluj-Napoca: - /irhi:;:;
(LAZAROVICI 1977, 222, fig. 10; 1981, Abb. 1, n. :îfl; LAZARO\iIC KALMAR 1982, 221-222, faza Ib; LAZAROVICI 19136, 39, fig. 27, ~: .':
VLASSA 1976, 168, n. 20; LAZAROVICI-NEMETI 19P3, n. ·l; L6,.Z ·.ROVICI 1977a, 23-24, fig. l, p. 26, Abb. 1, n. 58; LAZARO\:ICI-I\!:>
METI 1983, n. 4); - Biblioteca Academiei (LAZAROVICI 1U7'!, 2'.'..G:
1986, 37, fig. 2/1, 13a-h, 32-36); VLASSA 1976, p. 168, n. 20, LAZAROVICI-LAKO 1981, p. 35; LAZAROVICI-KALMAR 1DS2, 221---r'.?;
LAZAROVICI 1977a, p. 23-24, fig. l; KALMAR 1984, 3fi5--:rnG; Idoi-:
grad (LAZAROVICI-LAKO 1981, 40, sunt materiale timpurii şi ULrzii
în Muzeul din Zalău) ş.a. Materiale Iclod I sunt şi în zona C, pe ma~ul
Someşului, la Iclod (la baza stratului). (LAZAROVICI 1977, 222, fig. lU;
1986, 37, fig. 2/50, 55; LAZAROVICI-LAKO 1981, p. 38).
Totuşi, analizând materialele mai deosebite pe o perioadă mai indelungată, deşi un asemenea studiu analitic nu există încă, constat.::m
prezenţa unor elemente timpurii, carateristice neoliticului mijlociu sau
influenţei pe care acesta o exercită, poate, în zonă, sub influenţa culL:·ii
Vinea, faza C. Aceste din urmă observaţii ne sunt sugerate de prezcni;a
la Baciu a unor descoperiri Vinca C în săpăturile Z. Kalmar-Max~m
(KALMAR 1983-1985; L/,ZAROVICI rnB7).
Materialele din faza evoluată, Iclod II există la Turda (LAZAH.0VICI-KALMAR 1982 226; Muzeu Turda, colecţia Kovrig, înv. 1126; plus
alte materiale 2554, Iclod II, pe strada Trairn1; cariera de marnă, MNIT
inv. 767 din 18 VI 1953 sau de pe strada Cheii; LAZAROVICI 1986,
37, fig. 2/19) şi Iclod III sunt de asemenea descoperiri rare în zonă, ele
apădnd la: Palatca (VLASSA 1970, p. 11, VLASSA 1976, p. 132, 167,
168, VLASSA-DAICOVICIU 1974, p. 13-14; MNIT 5198, 5180, 5612,
5195, 5429); Moigrt1d (vezi mai sus; şi comunicarea lui I. Bejenariu
1993); Gherla castru (LAZAROVICI-KALMAR 1982, 238; MNIT
4360, 4357, 4364); Cold:Ju, Cluj-Napoca - Bd. Lenin, art. „21 Dcccr.·:brie" (KALMAR-MAXIM 1987-1988, 473).
PERIEGHEZE ÎN ZONA. în timpul săpăturilo1· au fost cfcctuat;]=;JT.
perieghezc în zon<"t. În staţiunea Starcevo-Criş c.lc la Livada (LAZA.ROVICI-PL'\l"TEA-MAXIM 1989-1993) au fost descoperite noi materiale,
dflate la circa 15 m c.lc vechiul complex, în zona ridicării unei noi construcţii., al unui atelier privat de tâmplărie şi al unui depozit d0 cherestea, confirmând existenţa unei locuiri Starcevo-Criş, de fază IC-IIA.
Viitoare cercetări vor preciza, poate, mai exact stratigrafia.
GHEORGHE LAZAROVICI-ZOIA MAXIM-RODICA PINTE.4._:_
MIHAI MEŞTER
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Ll~ CHANTIEH Al\CHl:OLOGIQUE DE ICLOD (DBP. DE CLUJ).

LA CAMPAGNE DE 1993
(Resume)
Les fouilles archeologiques d'Iclod ont eu comme but, la derniere petiode,
la delimitation du systeme de fortification (en commenc;artt avec Ies premieres
palissades en 1981, dans Sfl Ll\Zl\ROVICI HJll3) forme des palissades et d'ul\
fosse. Pour la delimitation de ce systeme de fortification on a ouvert un nombre
-de 22 sections (LAZAROVICI - KALMAR 198î; Hl!lfl; 1990; 1990-1993; LAZAHOVICI) en suivant sa dircction, sa stratigraphie, ses dimensions, les portes, le
rapport avec les habitats de l'immediate proximite, le lieu d'emplacement des
tombcaux, etc.
Pendant la campagne de cette annee on a ouvert deux sections, une S46,
avec ic~ climensions ele rn ;< 2 metres ct unc autre S47, de 12 X 2 metres.
LA STRATIGRAPHIE. A l'exterieur du fossc neolithique la stratigraphie est
pauvre, y apparaîssent seulement les traces cl'une couche brune avec des materiaux intermittents de phase Tclod I dans le nivcau de laquelle on observe aussi
.les trn.ces d'un groupement de gravier (de la fouille du fosse neolitique). De la
couciic: partent quelques ensembles avec des materiaux de la phase Iclod I. A
1"interieur ele la fortification (vers le Nord) Ies couches sont plus grosses:
0-0.18 m couche brune-noire arable, melangee avec du gravier (surtout vers
.!e Nord., de la fouille du fosse pour le conduit d'eau);
0.18-0,42 m couche de culture (niveau Ib), noire, granuleuse, avec des ensemblc'; archeologiques seulement dans Ia region du fosse neolithique avec des
materiaux de phase I/II;
0.42--'0,80 m couche noire-brune, granuleuse avec des materiaux de phase
lclorl I!li (?) de celui-ci partent quelques enscmbles;
0.80-0,96 m couche brune clair. argileuse avec des materiaux de phase
lc[';d t:

-0.9u-l.60 m couche jaune argileuse. sans traces archeologiques.
Les analyses pedologiques plus anciennes (LAZAROVICI - PICIU; LAZAHOVICI - Ki\1.M/\H 1990, 59, fig. 3) ont confirme l'augmentation du potassium
·dans cette couche a la base du niveau Iclod II (couche Ila).
Pendant Ies fouilies on a saisi partiellement ou totalement quelques ensembles:
- le tombeau 77 dans le coii:t de Sud-Est de la section 46 (c. 8) dont on a
r1fcouvcrt un quart;
- un groupement de pierres (nr. 78) de c. 7 â 0,50 m large de 90 cm, grosse
.de 8-10 cm. reste des la fouille de la base dil fosse neolithique situe vers le Nord;
- le tombeau 79 dans c. 6/7, dans le profil d'ouest, dont on a decouvert
70 cm. ;i. la base du niveau II; i1 a une forme oblongue;
- ·le fo~se neolithique, dans c. 4-5 de S46, avec l'ouverture plus large. uri"'
partie de la base concave et une partie qui descend en profondeur, la cime aiguc;
-la largeur du fosse â l'ouverture est de 4,5 m;
- la demeure 80 avec des restes de fragments de vases, argile brulee, de
-meules. cî'os d'animaux et du charbon; â l'ensemble appartient le tombeau nr. 80b
avec le materie! ceramique premature qui marque une elimination prematuree
-<i'usage de la fortification; on y a decouvert trois outil: une lame microlithique
-en o-bsidian. retouchee (fig. 6/3), un grand copeau d'obsidian (fig. 6/1), une pointe
-de vrille (fig. 6/2) et une pointe de pierre (fig. 6/4). Les fragments ceramiques sont
-O'e -phase Iclod II:
~ fo hlitte 81 a ete signalee â l'interieur de la section 47 dans c. 4-5 a la
base du niveau Ila;
- J.e tombeau 82, ă approximativement 1 m Nord de la hutte, probablement,
-l'orifice du pilastre, â la base du niveau Ila;
- le petit fosse de la palissade (nr. 83) se trouve a 5,20 m de Ia cime du
·fos~. n:~>pectivement a 2,40 m de la limite interieure du fosse.
I .1.;s OFFPANDES. Pendant cette campagne on a signale un inventaire de
tombeau ou un dep6t rituel de vase situe vers l'extremite de Nord de la section,
.enterr{ nans la terre jaune, probablement, de niveau Iclod I.

RAPOARTE DE SĂPĂTURI

333

LE MATi:RIEL LITHIQUE n'est pas trop riche, il est compose d'obsidian et
corneennes auxquels quelques pieces de syllex s'ajoutent. Les analyses geologiques
a propos des sources (KALMAR - STOICOVICI 1990; STOICOVICI 1984) montrent la provenience des chistes de la region de Bârgău. De nombreux outils pre\entent des traces de retouches ce qui prouve une bonne connaissance des sources
ct un usage prolonge des pieces:
- syllex: des lames (fig. 4/7) et des grattoirs (fig. 4/15);
- jaspe: grattoir sur lame (fig. 4/14).
Les outih retouches sont en proportion de 100;0• Du point de vue du caracti:re, ceux de dimension moyenne sont dominants, ceux microlithes etant en obsidian et ceux macrolithes en chiste. Des outils on a decouvert un noyau dans M49
1l'ig. 4/6) dans lequel on observe Ies traces detachees des lames microlithiques.
En ce qui concerne la source de provenience des corneennes decouvertes a Iclod
on suppose qu'elle soit la region de Bârgău (MARZA - KALMAR 1993, 58-59).
Pour ce qui est des outils en obsidian Ies opinions concernent deux zones: une de
la region des Montagnes Biikk; une autre quelques part en Transylvanie. Les ana.lyses d'Iclod pla.:;aient ces decouvertes en cluster separe (DUMITRESCU - LAZ!\ROVICI 1990, fig. 1, p. 90).
Des haches rectangulaires, des haches elevees ou de rabot, des pierres polies
et quelques haches perforees parmi lesquelles une est de type marteau et une est
fortement bombee sont en pierres ciselees.
LE MATERIEL OSTEOLOGIQUE consiste en os polis et des cornes polies
(fig. 5).
LE MATERIEL CERAMIQUE le plus riche appartient a l'etape Iclod I. D'ailleurs dans cette zone dans les fouilles de S6/1978 Ies premiers materiaux Iclod I
et I/II (fig. 6/6-7, 11) etaient apparus. On retient l'attention avec une coupe avec
pied et ouverture large, demi-spherique, en pâte noire luisante a l'interieur et slip
brun clair a l'exterieur, caraeteristique a l'etape Iclod I (fig. 6/11); un vase cylindrique (fig. 6/9), l'equelle avec epaule rond et gros (fig. 6/7, 10). De la couche superieure on retient un fragment qui presente dans la pâte des debris broyes, structure qui n'est pas trop repandue a Iclod, carcteristique a la phase tardive, ayant
comme decor une figure humaine stylisee avec la tete en forme de rhombe et
Ies bras reunis a la taille, toujours, en forme rhombique.
Les fouilles ont reussi ă preciser la direction du fosse dans la proximite de
la porte de Sud. Elles confirment l'existence dans la region de quelques depâts
cles phases prematurees du groupe Iclode saisies en S6/1978. On constate Ia pre~cnce des materiaux prematures caracteristiques au neolithique moyen ou a l'influence exercitee, peut-Ctre, dans la zone Vinca C. Ces dernieres observations nous
sont suggerees par la presence de quelques decouvertes Vinca C pendant Ies fouilles de Z. Kalmar - Maxim a Baciu (KALMAR 1983-1985).
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brun, format din umpleri succesive cu pietriş şi pământ galben; 5. strat de pietriş,
amestecat cu pământ galben; 6. strat bun deschis, cu materiale de fază Iclod fa;
7. strat galben argilos, fără urme arheologice; 8. umplutură de secţiune (S6/1978);
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CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA SUCE~GU (JUD. CLU).
SAPATURILE DIN 1991

I.

Aşezarea 11 eolitică

În cursul anului 1991 s-au efectuat cercetări de suprafaţă şi săpături
arheologice de salvate pe teritoriul localiităţii Suceagu, în p\mctele „Pasaj denivelat" DN 1 F' km. 11 + 110 şi „Oradba". Aici au fost semnalate, încă din perioada interbelică, materiale arheologice de factură preistoric~i 1• În urma ccrce:tărilor de suprafaţă, atât în zona afectată de lucrările DRDP uît şi în afara acesteia, s-au descoperit vestigii preistorice,
răsp<îndite pe o vastă suprafaţă (pl. I). Astfel, pe terasele colinei „Orat",
.situate la 300 m de cantonul CF'R Suceagu, 2u fost descoperite (pl. I)
urmele a douZt locuinţe (?) neolitice, cu un bogat material arheologic, constând din fragmente ceramice, unelte de piatră şi chirpici. Cercetările
c:rtieologice efectuate în punctul „Oradba", care au drept scop cercetarea
.aşezării romane şi postromane 2 , au relevait, de asemenea, unne de locuire
preistoric;:i, reprezentate prin fragmente ceramice neolitice.
În vederea salvării vestigiilor istorice din zona .,Pasaj denivelat"
s-au trasat trei secţiuni: S A (5 >~ 1,5 m); S B (5 X 1,5 m); S C (5 X i,5
m), pe partea s.tângă a şoselei, imediat dupi"t trecerea peste calea ferată.
Stratigrafia se prezintă astfel (pl. II):
1. 0-0,35 m humus actual, negru-brun, cu câteva fragmente ceramice în partea inferioară a stratului;
2. 0,35-0,60 m strat negru cu ceramică şi chirpici;
3. 0,60-0,80 m strat galben steril.
Partea superioarit astratului neolitic a fost deranjată de lucrările
<1gricole, surprinzându-se doar un singur complex în secţiunea S C (pl.
II). ..\cesta constă
dintr-o groapă, cu dimensiunile aproximative de
1,30 X 1,40 m, fiind surprinsă parţial în secţiune. În interiorul gropii
s-au descoperit două fragmente ceramice, urme de cărbune şi trei unelte
<le silex (pl. IV/14--16).
Ceramica aparţine celor două categorii principale: d€ uz comun şi
fină. Cea de uz comun este realizată dintr-o pasti"1 comună din lut, nisip
-::u bobul mare, mică şi m<''tl. Culorile predominante sunt cărămiziu, brun
şi negru. Tipologic, întâlnim, în primul rînd, oale de dimensiuni mijlocii, cu marginea lclţită spre exterior. Fundul acestor recipiente este
drept, uneori uşor profilat (pl. III/1, 6, 7).
Ceramica fină domin{t cantitativ şi are în past<\ nisip fin, pietricele,
paiete de mică şi mâl. Pereţii recipientelor sunt subţiri, atent neteziţi şi
' HepCluj, p. 375-376.
' S. Cociş, A. Paki, ActaMN, 21J-30. 1/2, 1989-1993. p. 477-494; C. Opreanu,
f:ph~mNa1i, II, 1992, p. 15H-168.
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uneori lustruiţi metalic. Culorile predominante sunt gălbui-cărămiziu,
negru şi brun. Formele întâlnite sunt: străchinile bitronconice (pl. IV 14,
8), străchini semisferice (pl. IV/7), vase cu profilul în „S" (pl. III/2, 3),
cupe cu picior (pl. IV1l, 3). Torţile sunt tubulare (pl. III:5, 8; IV/6) şi in
bandă (pl. Iff/5). Ca motive ornamentale întâlnim .doar şiruri mici, proeminenţe conice, plasate pe marginea vaselor (pl. IV/2) sau pe corpul acestora (pl. IV/7, 10). Menţionăm şi prezenţa une-i greutăţi pentru războiul
de ţesut, păstrată fragmentar (pl. IV/9) şi câteva piese li:tice între care se
remarcă lamele, lucrate în tehnica cioplirii bifaciale (pl. ni.:12, 14, 17).
Cu toate dimensiunile reduse ale sondajului 3 , putem aprecia, pe baza răs
pândirii ceramicii la suprafaţa solului şi a situaţiei stratigrafice, că ne
aflăm în faţa unei aşezări de scurtă durată ce aparţine epocii neolitice.
lntinderea sitului, după criteriile de mai sus, este greu de evaluat. Pentru încadrarea cultural-cronologică credem că există argUrnente ce permit o atribufre a grupului cultural Iclod, probabil, faza Il 4 •
SORIN COCIŞ -

CORIOLAN OPREANU

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A SUCEAGU (DEP. DE CLUJ).
LES FOUILLES DE 1991

(Resume)

I. L'etablissemcnt neolithique.

Un etablissement neolithique a ete idel'l!tifie a Suceagu (dep de Cluj) ~uite
a des recherches intenses et a quelques sondages. D'apres le materie! archeologiques decouvert (fragments ceramiques, outils en pierre) on peut attribue !'habitat
au groupe culturel Iclod (IIeme phase).

a Cercetările s-au oprit din cauza stopării acţiunii de construire a pasajului
şi, implicit, a necesităţii imediate de descărcare a terenului de sarcină istorică.
Investigaţia arheologică a celor două instituţii, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj, s-a concentrat asupra
aşezării romane şi postromane, din punctul „Oradba" (vezi, nota 2).
4 .Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, Apulum, XXV, 1989, fig. 22; idem, Apulum,
!XXVI, 1990,' p. 61, fig. 5/17, fig. 6/1; idem, Apulum, XXVII-XXX:; 1990-1993,
p. 24-26, fig. 17-18.
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de la Suceagu: 1. „Pasaj denivelat"; 2-3. „Orat"; „Oradba".
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SAPATURI ARHEOLOGICE .LA TURENI (JUD. CLUJ).
CAMPANIA 1993
Cercet[trile etno-arheologicc au început în zona Tureni - Sănduleşti
(jud. Cluj) cu prilejul unor proiecte cu caracter economico·-inclustrial, în
anul. 1984. Cu această ocazie, au fost idenJtificate o serie de obiective
arheologi.ce, încep<înd de la neolitic până la epoca contemporană (LAZAROVICI --- KALMAR 1985-1986, 732-738). în urma peri.eghezelor
s-au descoperit mai mulţi tumuli pe crestele sau pe pantele Munţilor
Petrindului. Cel mai mare (nr. 1 = Tumulul Mare) se află în apropiere
de intersecţ.ia dintre şoseaua Turda - Miceşti (sub cariera Sănduleşti)
cu Jrnmul comunal Tureni S<'lnduleşti. Locul este dominant, cu o
vizibilitate perfectă spre şoseaua Turda - Cluj-Napoca, iar în zilele senine p<înă la castrul roman din Turda. Aoea...<rtă poziţie dominantă Cl:, determinat, poate, construirea pc tumulul preistoric al unui turn de pază
în epoca romană, care să supravegheze drumul ce lega oraşul Potaissa de
villae-lc rusticae din zona Miceşti. În Evul Mediu, aici, s-a montat o
spânzurătoare, de unde provine şi denumirea locală , de
„La; Furci"
(,,Akasztofa").
Săpăturile arheologice la acest turnul au început după ce s-au efectuat prospectări cu magnetometrul cu protoni şi cu Iiadiaţii gamma (MORARIU - JALOBEANU 1985-1986, 432-438; LAZAROVICI - MAXIM 1993; 1994). Măsurătorile au relevat existenţa unor ringuri de pi::i.tră dispuse, oarecum, circular. Dimensiunile tumulului
(diametru de
40 m, iar înălţimea de circa 4--5 m) au determinat cercetarea eşalonată în
mai multe campanii, timp în care s-au efectuat investigaţii şi la alţi tumuli
mai mici din Munţii Petrindului, ori s-au publicat rezultatele cercetări
lor efectuate de N. Vlassa în Cheile Aiudului (VLASSA - TAKACS LAZAROVICI 1985-1986, 59--78). Turnului de la Tureni a fost cercetat, în timpul campaniilor arheologice, şi de specialişti pedologi (LAZAROVICI - PICIU 1987-1988, 925-935) şi fizicieni (DRAGOMIR LAZAROVICI -..:::::-TÂRNOVAN 1987-1988, 919-924). Unele rezultate ale
acestor cercetări au fost publicate (LAZAROVICI - KALMAR - MAXIM 1987-Hl88, 94~J-966: 1987-HJ8S.a, 997-1010) sau prezentate cu
diferite ocazii (LAZAROVICI - MAXIM 1993; 1994). Săpăturile efectuate în primli ani, au dus la descoperirea unor preudocons:rnctii din
zid sec (pl. 18) ori a unor amenajări sumare, sub formă de cistfl, acoperite cu lespezi de piatră. Situaţia din primul cadran săpat nu a fost prea
clară, iar tehnica de săpare nu a fost cea ad€CVată pentru surprinderea
unor detalii de ,.construcţie". Acest cadran nu a fost încă epuizat, urmând ca în campaniile viitoare să· se cerceteze porţiunea dinspre vest
şi zonele de sub acele amenajări de pietre pentru a se surprinde eventuale gropi.
ln anul 1993 atenţia s-a concentrat asupra delimitării tumulului îm.
cadranul IV. în urma studierii minuţioase a pietrelor din manta s-au
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identificat cele care erau in situ şi cele din poziţia secundară. Obsen·:iţiile au dus la delimiitarea tumulului pe o porţiune de 8 m (pl. Hl) in
această zonă s-au descoperit pietre mari, care au fost înfipte vertical in
sol la marginea _unei construcţii, ce se termina în trepte, formate din
lespezi uniforme de mari dimensiuni, puse pe orizontală. De la acest~
trepte porneau spre vârf altele, delimitate de pietre aşezate vertical,
formând scări, la marginea tumulului. Lespezile orizontale nu s-au p:{strat pe lungimea întregului cadran, dar pietrele verticale, de marcat·e a
limitei tumulului, indică acelaşi gen de construcţie pe tot arcul de ceff
din cadranul IV. Intervenţiile ulterioare construirii tumulului, cum ar fi
înmormântc'irile secundare, turnul de pază şi semnalizare roman, spfim:~1rătoarea şi cuiburile de tragere în cel de-al doilea r<'izboi mondial, au
bulversat în unele zone situaţia stratigrafic5. Viitoarele cercetări in:~er
disciplinare de studiere 1a poziţiilor pietn~lor, observaţii efectuate de e1rheolog, geolog şi arhitect vor duce, poate, la clarificarea medului de C:J.clstrucţie a tumulului.
Paralel cu cercetarea Tunwlului Mare de la Tureni s-au efectuat să:...
pături arheologice în turnului nr. 2 din Petreştii de Sus --- „La Grădini"
şi în tumulul din Cheile Turzii, „Sulihegy". Aceşti tumuli sunt de dimensiw1i mai mici şi au un alt sistem de construcţie.
Prospecţiunile cu magnetometrul cu protoni şi cele de măsurare a.
rezistivităţii electrice a solului au relevat existenţa unor anomalii ~"~m
nificative la tumulii de mari dimensiuni în comparaţie cu cele obţinute
la. tumulii mai mici (MORARIU - JALOBEANU 1~,85-1986; DRAGOMIR - LAZAROVICI - TÎi.RNOVAN 1987-l!J88, 919-924).
Analogiile cele mai apropiate pentru tehnica de construire a Tumu~
lului Mare de la Tureni sunt ·în Clisura Dunării, la Ieşelniţa, unde a fost
cercetat un turnul prin diferite metode (secţiuni, caroiaj, suprafeţe). Astfel s-a urmărit tehnica de dispunere a pietrelor în turnul, observându-se
un sistem de construcţie octogonală (informaţie Gh. Lazarovici).
Tumulul Mare de la Tureni poate fi datat, în această fază a cercetărilor, în ultima etapă a culturii Coţofeni, când începe ridicarea tumulului, iar durata lui de funcţionare nu se poate încă preciza.
ZOIA MAXIM
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SONDAJ ARHEOLOGIC LA PALATCA -

„PODEREI"

Comuna Pălatca (pl. I/1, 2) este situată la 41 km esit de ml!m.icipiul
Cluj-Napoca. Legătura comunei cu reşedinţa de judeţ este asigurată de
drumul naţional Cluj-Napoca - Reghin, iar pe o distanţă scurtă (9 km),
de un drum judeţean.
Geografic, comuna se plasează ÎH cuprinsul Câmpiei Transilvaniei,
deci, într-un spaţiu care prin bogăţia solului şi a subsolului, prin climatul blând şi reţeau hidrografică echilibrată, a oferit adăpost comunită
ţilor umane din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.
Din punct de vedere arheologic, localitatea este cunoscută în literatura de specialitate, în special, prin descoperirile din punctul „Sub
Pădure"\ descoperiri ce reprezintă, evident, doar partea spectaculoasă,
ştiinţific studiată a monumentelor antice din zonă.
Piese arheologice izolate sunt semnalate şi din alte puncte din perimetrul localitătii2.
Necunoscute specialiştilor au ră.mas multă vreme vestigiile colectate
de-a lungul anilor de profesorul localnic Octavian Feneşan, vestigii care
au completat fericit tabloul arhe<>logic şi istoric al comunei Pălatca şi
care, prin valoarea lor aparte, ne-au determinat să purcedem, într-o primă etapă, la investigarea staţiunilor preistorice semnalate 3 • la centrul
pre0cupărilor noastre s-a plasat situl din punctul numit „Tagul lui Mândruşcă"4, dar, în paralel, au fost sondate şi alte obiective arheoldgiee.
Rezultatul tuturor acestor investigaţii (cercetări sistematice; sondaje
ori periegheze) a constat; în principal, în acumularea unui material extrem de bogat şi variat, pe care sperăm, la încheierea cercetărilor, să-l
prezentăm într-o moB.ografiej dedicată monumentelor antice din această
microzonă. Totuşi, am socotit util ca pe parcurs să publicăm rapoarte
preliminare privitoare la' rezultatele unora din sondajele efectuate.
Prin urmare, lucrarea de faţă înfăţişează rezultatele unui mic sondaj arheologic efectuat în primăvara anului 1991, în punctul, numiit de localnici, „Poderei". Acest _obiectiv arheologic este situat în partea nord1 M. Macrea, Studii, Cluj, 2. 1, 1949, p. 110-116: N. Vlassa, ActaMN, IV, 1%7,
p. 416;. T. Soroceanu, Centenarul Muzeal Orădean, 1972, p. !1.65-172; I. Hica-C:lm-peanu, Dacia, N.S„ XX, HJ76, p. 23~36.
~ HepCluj, p. 301-304. cu bibliografia.
:: Folosim ~i acest prilej spre a mulţumi Primăriei locale, conducerii Şcolii
Generale Păl.:ltca, prof. Vlad Ovidiu şi localnicilor Ştefan Mândruşcă şi Victor
Ciotă pentru sprijinul constant pe care ni I-au acordat în efectuarea cercetărilor.
· ' -Investigarea acestui sit a debutat în 1991 şi s-a derulat, apoi, în campanii
:muale. Cum încă nu dispunem de complexe închise, care să asigure unitatea cultural-cronolo.ir,ie<°1 a variatului material descoperit (ceramică de tradiţie Wietenberg. alături r!c cea rle tradiţie Otomani şi cea aparţinând culturii Noua), am
amânat publicm;ea unui. rnport preliminar. Datarea sitului, sau cel puţin a :unui
nivel. clin carlrul acestuia, în etapa fin:il{i a epocii bronzului, este asigurată de un
~c de br·rmz cu patru protuberanţe.
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vesticc;-1 a comunei, m dreapta drumului ce duce spre localitatea Sava
terasă joasă interiluvial:t, apar, la suprafaţa solului,
numeroase materiale arheologice (ceramică, chirpici, piese litice), deosebit ele interesante, ce par să ţină de perioada de tranziţie de la epoca
bronzului la cea a fierului (Ha AY În zona ceva mai înaltă a terasei,
deci, spre capătul ei vestic (acolo unde arăturile de primăvară ·au scos la
:c 1.mină câteva fragmente ceramice canelate, dar şi oase calcinate) am
~t:;sat o mied secţiune (10 X 2 m), orientată N-S (de-a lungul curbelor
de nivel).
Cu puţin noroc, după evacuarea stratului de humus actual (grosimea medie 0,25 m), într-un strat de pământ de culoare cafeniu-brună, la
0,60-0,70 m dl:' la suprafaţa solului, s-au cm\turat părţile superioare a
doui""i recipiente, dintre care unul acoperit cu o lespede de gresie. Primul recipient, având drept capac lespedea de gresie, s-a aflat la 2.,80 m
de capătul sudic al secţiunii, iar cel de-al doilea la 5,10 m de primul
(pl. I/3). Conţinutnl acestor oale cuprindea şi o cantitate, relativ mică, de
oase calcinate, ceea ce ne-a demonstrnt cc! ne aflăm în faţa a două morminte de incineraţie în urnă.
MormântuL I (pl. I/3). Forma şi dimensiunile exacte ale gropii nu
au putut fi precizate, cu tot efortul depus în acest sens. Cert este că nu
avea un diametru cu mult mai mare decât al recipientului folosit ca
urnă şi o ad<1ncime, ce putea să oscileze, doar între 0,45-0,90 mn.
Urna (pl. II/l), î11 care s-au depus resturile cinerare, este o oală de
tip sac, de m<:1rime mijlocie, cu marginea puţin evazată şi corpul uşor
arcuit. A fost confecţionată dintr-o paste\ nisipoasă, care în urma -arderii, a primit la exterior o culoare cărămizie, cu flecuri negre, iar, la interi{)r, o culoare uniformă neagră. Pereţii, cu o grosime în jur de 1 cm,
sunt neglijent finisaţi, urmele lus.tmirii fiind încă vizibile şi dc1n.d :recipie,1'-tului, la exterior, un aspect striat. Imediat sub buză, ea este decorată cu un şir de cinci butoni mici conici, dispuşi la distanţfi egah1 Imul
d-e altul. Dimensiunile urnei sunt: Î = 25,5 cm; d.g.. = 23 cm; d.f. =
= 11.5 cm; d. max = 23,5 cm.
Drept capac, s-a utilizat o plac;t din gresie, de formă aproximativ
rectangulară, cu laturile de 30 X 21 cm şi grosimea de 3 cm.
Cantitatea de oase calcinate depuse în urnă este mică (20-2.5 fragmente), ele fiind şi foarte fragmentare, aşa înc<ît nu pot fi făcute, nici
mI1car, aprecieri antropologice generale asupra defunctului.
Mormântul 2 (pl. I/3). Nici în acest conte:xit, forma şi dimensiunile
exacte ale gropii nu au putut fi precizate, rămftn însă valabile şi în
acest caz aprecierile făcute anteriGr, respectiv pentru M1.
Urna (pl. II/2), singura piesă din inventarul mormc"1ntului, este un
recipient cu profilul în forma literei S, deci, cu marginea uşor evazată,
gâtul scurt şi umeri prelinşi. A fost confecţionatft dintr-o pastft cu mult
\!)l. I12). Aici, pe o

5 Din acest punct, am colectat un foarte bogat material arheolo~ic, pe care
pref-erăm să-l facem cunoscut odată cu rezultatul sodajului, ce dorim să-l efectuăm,
in 1994. în perimetrul asezării.

ti Cele două limite,· între care poate „juca~ adâncimea gropii
mormântului,
.rnnt stabilite. pe d~ o parte, de valoarea ei minimă vis:-a-vis ele înălţimea urnei. iar.
pe de altă parte. de cea maximă. dată de diferen\.a de acffincime dintre nivelul de
arsură (probabil. nivelul de călcare antic ele la care au fost săpate gropile) ~;1 partea superio;ml a stratului de lut, care nu a fo<.t atin~ de gropile mormintelor.
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nisip, pietricele şi chiar cioburi pisate. Culoarea pereţilor, în urma arderii, este gi'tlbui-c.:'irămizie, cu flecuri negre în partea inferioară a vasului. Suprafeţele sunt neglijent netezite, iar grosimea peretelui este de
aproximativ 1 ··cm. Decorul constă tot dintr-un şir de cinci butoni mici
conici, plasaţi pe umăr. Dimensiunile sunt următoarele: Î = 24 cm;
d.g. = 22 cm; d.f. = 11 cm; d. max.= 24,3 cm.
Cantitatea de oase calcinate şi cărbune, ce o conţine urna, este şi
în acest caz mică.
Concluzii
Ex:stcnţa n dow1 morminte de incineraţie în urnă, aflate le: o disia.~-i'( mică (:),10 m) unul de altul, într-o zonă în care la suprafaţa solulu~ __ :_1 mai :;părul oase calcinato, indic<\ credem, prezenţa unei necropole
pL~·-.2.

Tot0cb.Li, este evident că iDcinerc:tin dcfunct'.!or s-a fi:cut în afara
zo 1.c2i celor dD„c'i motminte. Arsura, c<:re, probabil; marchează nivelul antic de ci::cTc' (pl. I 3,l, pcnte semnala o eventuală purificare a locului
viitoarei necropole.
A.v:rncl în vedere că nu cunoaştem •analogii certe pentru inventarul
mo:·mJnt~·lor ::0:1strc, nu putem propune o datare strânsă, sigură. Este,
crc:dem, limp,:Je că mormintele nu pot fi atribuite culturii Wietenberg 7 ,
o argurncr: t arc· în acest s~~ns fiind superfluă. Tot aşa cum nu considerăm
că sunt indicii pentru atribuirea lor culturii Noua 8 . Datarea mormintelor
într-o etapă anterioară culturilor amintit:e (deci, epocii bronzului) este
exclusă, având în vedere şi numai factura urnelor. Prin urmare, la nivelul actual al documentaţiei, propunem o datare largă ce include bronzul târziu şi prima vârstă a fierului. Cercetările viitoare trebuind să
tranşeze opţiunile.

MIHAI ROTEA -

OCTAVIAN

FENEŞAN

Re>taurarca oie•;elnr: Minodora Sima

D~~ene: Carril Ttiruk

SONDAGE ARCHEOLOGIQUE Â PALATCA -

„PODEREI"

(Hesume)
L'auteur presente Ies resultats d'un petit sondage archeologiquc, fait en 1991
;, '."[\latca. ~e !icu appdle - „Poderei" (dep. de Cluj) (pl. I). On a fouille deux tomlieJu'; d';ncineratwn en urne, atribues par l'auteur, en abscence d'analogies certa;ne·;. ii unc periode tres large (la fin de l'epoque du bronze ou l'epoque du fer).
7 l\frn\inn{1m că de la întocmirea jurnalului de săpătură şi până la redactare:i 1:·1'Czentului raport noi nu am atribuit în nici o împrejurare mormintele culturii Wieten~)er:::.
s Este curi(;scut că purtătorilor acestei culturi le este specifică înhumarea
mo:·\ilm· ~i nu incinerarea lor, chiar dacă culturii Noua ii pot fi atribuite şi mor1nintele de la Banc! (vezi. A. C. Florescu, R!!pertoriul culturii Noua - Coslogeni
c!h Româui:1. Aşezări şi necropole, Bibliotheca Thracologica, I, Călăraşi, 1991, p. 28).
l\"umai şi această sugestie, de atribuire culturală pentru complexul funerar de la
B::md, ar trebui să determine pe unii cercetători st\ manifeste mai multă prudentă
c:1ncl atribuie aceste descoperiri culturii Wietenberg.
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LISTE DES ILLUSTRATIONS
Pălatca

- „Poderei". 1-2. Situation geographique. 2. Situation stratigraphique (I - couche vegetale; 2 - terre brune; 3 - terre brfrllee; 4 couche sterile; 5 - pierre).
Pl. II - Pălatca - „Poderei". I. Urne funeraire (Tombe 1). 2. Urne funeraire
(Tombe 2).

Pl. I.
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SĂPĂTURILE

ARHEOLOGICE DE SALVARE DE LA
- „PĂLUTA"

VlŞTE.i\

Localitatea Viştea (comuna Gârbău, jud. Cluj) a intrat în liieratura
de specialitate cu un mare număr de descoperiri arheologice (peste 20 de
puncte cunoscute până în prezent), provenind din neolitic, eneolitic, epoca
bronzului, prima şi a doua V<îrs:tă a fierului, epoca romană etc. ~
In vara anului 1991, a fost afectată o parte a aşezării istorice din
punctul numit „Păluta", de lucr[trile de modernizare ale Drumului Naţional 1 F, ceea ce a dus la intervenţia noastră în această zonă. Aşezarea
de aici se întinde pe o suprafaţ.;-1 de peste două hectare. Ea este situată
la nord-nord-est de sat (în spatele gării Nădăşelu, în stânga drumului ce
duce spre Viştea - Aghireş), pe o terasă ce străjuie Valea Nadăşu1ui.
La începutul secoluluF, de pe această terasă au fost culese malteriale
ceramice pictate de tip Petreşti, aşchii de obsidiană, diferite obiecte eneolitice şi din epoca bronzului, precum şi fragmente de vase mari din prima vârstă a fierului. Tot aici s-au constat substrucţiile unor clădiri, d~
piatră, cu hipocaust, din epoca romană. Din ele s-au scos, în repetate
rânduri, piatră de construcţie, ci"ir,!.mizi, ţigle de acoperiş, piese de hipocaust, fragmente de vase şi obiecte mărunte • Foarte posib:l ca ~i denumirea locului de „Păluta" = „Pnlat" su fie lcga.t3. de aceste- clădiri aie·
căror urme s-au păstrat, după cum susţin localnicii, până târziu.
Lucrările de morenizare a drumului au afectat o par.te din nord-estul
terasei, zonă în care au fost trasate trei secţiuni de 8 X 1,60 m (secţiunile
nu au putut fi nici mai lungi şi nici mai late, deoarece terenul, nederanjat de lucrări, era cultivat cu porumb) (fig. 1).
·
ln prima secţiune, deschis<': pc direcţia nord-sud, strdigrafia s-:.!·
prezmtat puţin diferit de a celorlalte două: până la - 0;25 m stratul
de humus actual era amestecat cu piatră şi fragmente ce;:-c-:mice (epoci
diferite - bronz, Hallstatt, roman, medieval), între - 0,25 - 0,50 rn
se afla un pavaj (?) de piatru roman; între - 0,50 - 0.90 m pământvl
es•e dr culo2re bn n închis;}, Cl1 frai<;mcnte ceramice hallstatticne, oao:::oase de animale, cărbune şi lipitură.- Sporadic, au ap:lrut :ii frc:grri~nt;.:
ceramice aparţinând epocii bronzului. În secţiunile 2 şi 3 situaţia stratigrafică este asemănătoare, lipseşte doar pavajul de piatră (excepţie Îae
doar carourile 1 şi 2 din secţiunea a 3-a) (fig. 2 a-b.).
Prin urmare, în sectorul secţionat de noi, au existat: o locuire, data:.:
bilă în prima vârsta a fierului; o parte redusă din cea roman.5; probabil,
o locuire 1emporară în epoca bronzului; şi, apoi, mult mai târzliu, )11
evul mediu dezvoltat.
· ·
1

3

1

1

RepCluj, p. 426-429.

.~ E. Orosz, ErdMuz, XIV, 1903,

XXIV, 1904, p. 244.
:i ]l('pC/u}, p. 427. nr. 10.

. ·' ;

p. 91; XX, 1909, p. 90-91: G. Fin6ly, ArchErt„
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în Munţii Petrindului în anul 1986, ActaMN, XXIV-XXV, p. 949996.
LAZAROVICI - KALMAR - MAXIM 1987-1988a - Gheorghe Lazarovici, Zoia
Maxim, Necropolele tumulare din Munţii Petrindului şi Dealul Feleacului, ActaMN, XXIV-XXV, p. 997-1010.
LAZAROVICI - MAXIM, 1993; 1994 - Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim, Din
nou despre tumulii iin Transilvania şi Banat, comunicare 1<1 Simpozionul internaţional de la Kazanlâk (Bulgaria); ActaMN, 31.
MORARIU - JALOBEANU 1985-1986 - Vasile V. Morariu, Mihai Jalobeanu,
Prospectarea magnetică a tumulilor, ActaMN, XXII-XXIII, p. -!31438.
LAZAROVICI - PICIU 1987-1988 - Gheorghe Lazarovici, Tiberiu Piciu, Analize
pedologice preliminare în

aşezări

neolitice din Transilvania, ActaMN,

XXIV-XXV, p. 925-936.
VLASSA - TAKACS - LAZAROVICI 1985-1986 - Nicolae Vlassa, Matilda Takacs, Gheorghe Lazarovici, Morminte tumulare din Banat şi Transilvania din perioada eneolitică târzie, ActaMN, XXII-XXIII, p. 59-78;
varianta germană, Hugel Bestattung in der Karpaten-Donau-BalkanZone, Belgrad, 1987, 107-119.

FOUILLES

A TURENI (DEP. DE CLUJ).
LA CAMPAGNE DE 1993

ARCHl::OLOGIQUl<~S

(Resume)

!_.es recherches archeologiques commencees en 1985, dans le tumulus „L:i
Furci", par des prospections avec magnetometre de proton, radiation gamma et de
rezistivite, on continue pendant la neuvicme campagne par la recherche de la limite du tumulus dans le cadran IV. On a saisi que le manteau du tumulus n'e~-t
pas une entessement chatque des pierre, mais il est une construction selon un pl:ir:
bien defini. La limite de la construction est en echelons, et en quelques liem:
îl y a des blocs de pierre, disposes verticalement. Du premier echelon partent de•:
escali'2rs qui se dirigent vers la :~artie ~uperieure de la construction.
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1. Epoca bronzului

Materialele descoperite din această perioadă se concretizează în câteva fragmente ceramice, unele foarte mici, provenind de la oale, sau
străchini ·şi· ornamentate cu brâu alveolar, crestături, caneluri şi, mai
rar, cu motive excizate pe buză (fig. 311, 3-5). Pasta are aspect zgrunţuros, cu multe pietricele. Culoarea variază de la neagră-cenuşie la brunrn:;;cat<J. şi gălbuie. Cronologic, piesele aparţin, foarte probabil, bornzului
t[u-z_iu, av:ind analogii în aşezările de la Noşlac\ Coldău 5 etc.

2.

Pri;na vârstă a fierulni

. A.ccsi~'i epoci îi aparţin majoribtca materialelor arheologice descoj:>eritc, consUi.ncl, în bună parte, din ccrLJmictl.. Cu toate acest.ea ele nu
<.iuu:1c.ic-t, d2oarece ne aflc1m în marginea aşezării, care se întinde spre
vest-;sud-vest. lVIai mult, cu excepţia a două vase de mici dimensiuni întregibik·. tot restul materialului este extrem de fragmentat .
. ţn scct;iunile 2 şi 3 au fost decopertate parţial trei locuinţe şi două
gropi.
Locuinţa nr. 1 (fig. 2 'c), a apărut la O,GO m, în stratul de culoare
brun închist'i. Nivelul de culcare era la - 0,85 m. După dispunerea parilor, :forma ei pare să fi fost paitrulateră, de suprafaţă sau foarte puţin
~:d.f111ciU1 in pămfmt. Adtmcirea, de altfel, nici nu era posibilu, deoarece
de la - 0,90 m începe un s,trat de pietriş, amestecat cu argilă, deosebit
ele greu ele strc1puns. Pereţii locuinţei au fost făcuţi din pari, cu diametrul de O,l!J m şi împletitură de nuiele, acoperită cu lut amestecat cu
pleav<I: 1n interior, s-au descoperit, pe lcî.ngă chirpici, cărbune şi cenuşă,
oase de animale şi fragmente ceramice (fig. 3/6, 8, 10, 11 şi 411). Dintre
acestea din urm<!, se remarcă un vas, de mici dimensiuni (pahar?), cu
buza evazatei, corpul arcuit şi fundul tăiat drept, confecţionat dintr-o
pasiUi. bunC:i, de culoare brun închisă, cu flecuri gălbui ·în exterior, lus1
truită şi neagră în interior (fig. 3 8). Ca formă, el se aseamănă cu un
vas ele la Ciceu-Corabiar., dar este de dimensiuni mult mai reduse.
Sub vatra locuinţei s-au mai găsit ccîtcva fragmente ceramice hallstatticnc, alături de c{1teva aparţinând epocii bronzului.
Lociânţa nr. 2 s-a conturat în secţiunea a treia, la aproximativ 3 metri de prima. Ea a fost ctepiSitată la - 0,60 m, când au apărut bucăţi mari
de chirpici, cu urme de pari şi nuiele, cărbw1e şi cenuşă. La - 0,75 m
s-au cont!Jrat urmele a mai multor pari, cu diametrul de 0,15 m, dispuşi în formf1 ovalei, forma, probabilă, a locuinţei. Din interior, aceasta
era susţinută de doi st<î.lpi cu diametrul de 0,20 m (fig. 2/a-b). în locuinţă s-au găsit mai multe fragmente ceramice şi oase de animale. Dintre acestea, se remarcă o ceaşcă, întregibilă, cu două torţi supraînălţate,
buza uşor evazată, corpul bifronconic şi fundul în formă de umbo. Pasta
este semifină, cu pietricele şi cioburi pisate, iar culoarea este neagră-ce
nu..5ic, cu urme de lustruire în exterior şi brun-roşcată în interior (fig.
4 T . .Soroceanu, ActaMN, XXI, 1984, p. 433-439,
s N. Vlas„a. ActaMN, X, 1M3, p. 11-37.
6 V. Vasilicv, ActaJ\ilN, XVII, 1980, p. 55 pL 15)5.

ilustraţia

la p. 442-458.
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3/7). Tot de aici, provine un fund de strachină de culoare brună, cu flecuri negre şi urme de lustruire (fig. 4'7). Forme asemănătoare se găsesc
în aşezările de la Ciceu-Corabia7 şi Teleac 8 •
Locuinţa nr. 3 (fig. 2 c) s-a profilat in caroul 4, din secţiunea a doua,
la adâncimea de - 0,55 - 0,60 m. Şi aici au apărut bucăţi mari de chirpici, cu urme de pari şi nuiele, fragmente ceramice, oase de animale, lemn
carbonizat ele. Urmele de pari nu au putut fi însă sesizate. Dintre fragmentele ceramice, numeroase, de altfel, dar de mici dimensiuni, atrageatenţia un fragment de cană, cu o toar:t<'1., de form<'i bitronconică, past;:i
cu cioburi pisate şi având culoare neagr~1. în exterior şi brun-roşcată i1~
interior9 (fig. 3/9).
Groapa nr ..1 a apărut în secţiunea a doua, peretele nordic al carO!.'lui 2. Forma acesteia era cilindrică, cu diame•trul de 0,70 m şi adâncimea de 0,50 m. In interiorul ei, pe o grosime de 0,35 rn, s--au găsit numeroase fragmente ceramice, provenind de la vase arse fo<U"te puternic.
deformate şi uneori vitrificate. O parte din fragmente fac parte dintr-un
vas de mari dimensiuni, cu buza evazată şi ornamentat;} c.u caneluri. Foarte posibil, ca aceasta să fi fost o groapă reziduală, în ea neexistând rici
un ful de alt material.
Groapa nr. 2 (fig. 21c, 5.'a-b) a fost depistată în caroul 1, din secţiunea a doua, în imediata apropiere a peretelui vestic al locuinţei nr. L
Cele două complexe au putuit fi contemporane, ele nederanjâr:du-se una
pe alta. Groapa începe de la nivelul de călcare al locuinţei şi se ad;ir:ceşte 1,10 m în stratul steril. Forma ei este cea 2 unei sticle, cu g~1tu!
scurt şi corpul puternic bombat, diametrul maxim fiind de I,:JO m. Interiorul gropii a fost lutuit şi apoi ars, grosimea peretelui ern de 0,05 PL
Ca formă, groapa se aseamănă foarte bine cu cele descoperite la Buciu - Strada Nouă 10 şi, foarte posibil, să fi fost amenajată Î!1. acelaoii
scop, doar că în interiorul ei nw au fost descoperite schelete um;me, ci
doar fragmente ceramice, oase de animale tăiate şi arse, cenuşă, cărbune
şi bucăţi de chirpici. Unele fragment·e ceramice sunt de culoare neagră,
cu luciu metalic în exterior şi roşcate în interior, ornamentate cu caneluri
(fig. 4/2-3) sau cu crestături pe buză (fig. 4/4). Unele din ele ay::arţin. unor
străchini cu buza inw1zată (fig. 4/5-o).
Materialele descoperi1te în suprafaţa cercetat<\ aparţin<înd primei wl•·ste a fierului, sunt, după cum am mai arătat, în exclusivitate fragmen'ce
ce:r;amice, provenind de la diferite forme de vase (oale, străchini, ceşti,
vase de provizii etc.), de facttir<1 grosieră şi, mai rar, semifin.:! sau finf1..
Culorile cele mai des întâlnite sunt negru (uneori cu luciu metalic) şi
brun. Ornamentele sunt foarte rare, cele existenrt:e fiind sub formă de
caneluri sau crestături.
Ţin.:-md cont de stratigrafic şi de materialele descope;:ite, crcdcr1
că în porţiunea cercetatcl, locuirea hallstattiană a avut do~n- o singw·:i.
fază, greu de încadrat cronologic cu exactitate.
Idem, op. cit„ p. 46, pi. 10 1.
V. Vasiliev 11i colab„ Civilizaţia dacică timpurie în aria intracarpatid a
României, Cluj-Napoca, 1991, p. 234, fig. 38.
~ V. Vasiliev, ActaMN, XVII. HJ80. p. 46, pi. 10 2.
10
z .. Kalmar, SCJVA, 38, 2, 198Î, p. IGH-lî4.
7

8
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. $ . . Epoca romană. Cu toate că din acest punct provin numeroase
piese de factură romană, descoperite mai mult sau mai puţin fortuit (unele din ele aparţinând colecţiei Kovacs, se găsesc în Muzeul Naţional de
IstoHe 'a Transilvaniei), în sectorul secţionat de noi, locuirea este· atestată· doar de câteva fragmente ceramice extrem de rulate (fig. 4/8-11) şi
d2 o agfomerare de pietre, unele cu urme de prelucrare, provenind de la
un 1'.lavaj sau dflrâmătură şi mişcate continuu de lucrările agricole (fig.
2

u~b).

4;. Perioada feudală. În săpătura propriu-zisă, au apărut doar ~teva
fragmente ceramice, aparţinând secolelor XIV-XVI, dar în imediata
apropiere a s2cţiunii nr. 2, pe suprafaţa răzuită de lama buldozerului, s-a
t:C,sit o monedă din secolul al XVI-lea, imitaţie de denar, confecţionată
cL1; metal comun, Ferdinand I (1527-1564), (inv. nr. 57.655).
· Aşezarea de la Viştea - „Păluta", atât pe baza descoperirilor anterioare,· cât şi a sumarelor cercetări arheologice efectuate aici, se dovedeşte a fi o rezervaţie arheologică deosebit de importantă, a cărei cerr d.ai;c' sistematică ar mc:rib 0fortul, mai ales, că materialele preistorice
p-ov~nite de aici, ridică nwneroase probleme specialiştilor. Cercetarea ei
c;r aduce, cu siguranţ;i, probe lămuritoare asupra locuirii din epoca bronz·:lui şi chictr a celei din prima vc1rstr1 a fierului.
V IO RICA

THE SAVING DlGGINGS FROM VISTEA -

CRIŞAN

„PALUTA"

(Abstract)

l

:·

Tllc diggings were bcen clone in the summer of 1991, when were opened
thr2e sections of 8 X 1.60 m. The materials which were discovered belong to the
Brnnze Age, thc First Iron Age, Homan Period and to the XIV-XVI centuries
/'L... D.
From the First Iron Age were founcl thrce dwellings ancl two cavities. The
rn::.': ~r::ils are in exclusivcncss pottery fragment.•; from clifferent vassel forms. Few
of them are black with metalic gloss and are ornamented with grooves. For these
pott~ry fragments there are analogies in t11e settelements from Baciu, Ciceu C.nrabia, Teleac etc.
·
The mater;als from thc othcrs agc are 11nttery fragments too, but they have
l!ltl~ sizes, m·e reduced as number and \ve think that these are arguments for a
,,poradic dwell.
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ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC BUZA (JUD. CLUJ)

Comuna Buza este situată în sud-estul judeţului Cluj, la 33 km
sud-est de Gherla, fiind situată între comunele Ţaga-Cătina, aparţi
nând judeţului Cluj şi Chiochiş din judeţul Bistriţa-Năsăud. Localitatea este situată între dealurile destul de înalte din jur, cel mai înalt vârf
din zonă avfind 555 m (Vârful Begbea). Satul este dezvoltat pe terasele
joase ale văii Buza, un afluent al Apateului, care izvorăşte din lacul
M<'ihal. Se pare că fundul văii Buza a fost până în urmă cu câteva sute
ele ani un lac, ulterior colmatat, datorită scurgerilor aluvionare de pe
versanţi.

Cercetările arheologice în această zonă se datează de la sfârşitul secolului trecut, când au fost semnalate aici primele vestigii istoricei. începutului secolului nostru îi aparţin descoperirile lui E. Orosz 2, care a
localizat, pentru prima dată, urmele unei aşezări preistorice în perimetrul comunei Buza. Este vorba, în acest caz, de o aşezare Coţofeni, situată
în punctul „Vrabia" şi de un şir de tumuli, situaţi pe creasta dealului
care desparte Buza de Feldioara. De asemenea, M. Roşca semnalează în
colecţia Temesvary 3 piese romane şi greceşti, provenite din Buza.
Cercetările moderne au fost începute în 1964 de către M. Rusu4,
care a efectuat săpături în incinta fortificată de pe dealul care desparte
Buza de Feldioara. Rezultatele săpăturilor n-au fost însă publicate. In
acest punct se găseşte o cetate din val de pământ şi şanţ de apărare, datând, probabil, de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului
(Hallstatt A), fiind asemănătoare cu fortificaţia de la Coldău 5 .
în cursul anului 1988, în curtea casei lui I. Kâmpan, cu ocazia
efectuării unor săpii.turi, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice
de factură dacică şi bucăţi ele chirpici. In urma sesizării Muzeului de
Istorie al Transilvaniei s-a dispus deschiderea unui sondaj arheologic.
Acesta s-a efectuat la câţiva metri de locul descoperirii şi a fost exeCl!ltat pe direcţia est-vest, cu dimensiunile de 10 X 2 m. Din păcate, n-am
surprins urmele locuinţei, dar în capătul vestic am găsit o concentraţie
mult mai mare de materiale. Stratigrafia săpăturii se prezintă astfel
(pl. I): nivelul 1 este reprezentat de solul actual, foarte deranjat de lucrările gospodăreşti uneori până la adâncimea de 0,50 m. In acest nivel
s-au descoperit numeroase fragmente ceramice romane şi dacice; nivelul
2, cu o grosime de aproximativ 30-40 cm, conţine aproape numai vestigii dacice şi foarte puţine cioburi romane. Tot în acest nivel au fost
1 E. Orosz, ErdMuz, XX. Hl03, p. 575-576; M. Roska, ArchErt, XLIV, 1934;
T. Soroceanu, Dacia, N.S„ XXII, 1978, p. 99-106.
2 :\. Bielz. Jahrbuch des siebenbilrgischen Karpathenvereins, XVIII, 1898, p.
63; E. Orosz, loc. cit.
·1 ErdRep. p. 51, nr. 237.
-> Săpături inedite M. Băd;1u-Wittenberger.
~ N. VJa~'>fl, ActaMN, X, 1973, p. 11--39.
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descoperite două plantatoare din corn, ambele cu urme de folosinţă. Au
mai fost găsite fusaiole şi oase de animale (pl. II); nivelul 3 este reprezentat printr-un strat de pământ negru, de o grosime de aproximativ
30 cm, conţinând fragmente hallstattiene (Hallstatt B). în acest nivel
cantitatea de ceramie<'1 a fost foarte redusă, fiind vorba doar de un strat
de cultură; nivelul 4, format tot din pămfo1t negru, gros de aproximativ
10 cm, aparţine, se pare, culturii Coţofeni, fiind identificate câteva fragmente cequnice. Adâncimea finală a săpăturii a fost de 1,20-1,30 m,
fără să mai semnalăm alte urme culturale.
in urma sondajului efectuat o primă concluzie oare se poate desprinde este existenţa unei aşezări suprapuse pe prima terasă a văii Buza,
stratul cel mai important fiind cel dacic. Mai mult, credem că ceramica
dacică, descoperit<~! in Sl, aparţine perioadei preromane, secolele II-I
î.Ch.), datorită faptului că în nivelul dacic au fost găsite doar izolat
fragmente ceramice romane.
în cursul anului 1989 au fost reluate săpăturile pe aceeaşi terasă, clar
la o distanţă de aproximativ 250 m est, pe terenul lui Ileana Borşoş,
într-o zonă cu o mare concentraţie de fragmente ceramice, afliate pe
arătură. in aceasU1 zonă am deschis o secţiune (S2), tot de IO X 2 m,
orientată şi ea est-vest. Stratul de cultură, spre surprinderea noastră, a
fost foarte mic, iar stratigmfia mult mai simplă decât în Sl. Astfel,
niyelul 1 era reprezentat de solul arat până la -25 cm. in acest nivel
am identificat ceramică romană (foarte puţină), dacică şi o ceramică
neagră şi brună, aparţinând culturii Noua. Nivelului 2 îi raparţine un strat
de cultură cu o grosime, de aproximativ 10-15 cm, nivel din care porneşte, la metrul 9, o groapă, cu diametrul de 60 cm şi cu o adâncime de
40 cm. in această groapă au fost descoperite fragmente ceramice, aparţinând cl!lltorii Noua şi un omoplat crestat6 (pl. III). Sub acest nivel am
găsit solul steril.
in acelaşi an am fost beneficiarul unui contract de săpătură de salvare, deoarece chiar pe aceeaşi terasă intreprinderea· de Gaz Metan Mediaş a amplasat o sondă de foraj. in urma acestui contract, s-a deschis
o nouă secţiune, S3, la aproximativ 30 m nord de S2. Datorită configuraţiei terenului, secţiunea a fost orientată nord-sud şi a avut dimensiuni
tot de IO X 2 m. Stratigrafia secţiunii s-a prezentat astfel: în nivelul 1,
de aproximativ 25 cm, sol arat, apar urme ceramice dacice, romane şi
cele ale culturii Noua. La nivelul 2, situat de la 0,25-0,45 m, există
un strat brun-cenuşiu cu foarte multe fragmente de chirpici şi ceramică
dacică. La metrul 3,5, la adâncimea de 0,45 m, a fost surprinsă o locuinţă dacică care, din fericire, nu .a fost afectată de lucrările agricole.
în capătul sudic al secţiunii a fost identificată, la adâncimea de 30 cm
(terenul este uşor înclinat spre sud), o phtform;} de piatră, care servea,
probabil, ca intrare în locuinţă. Este do :·cmarc:at faptul c şistul, folosit la această platformJ, cu dimensiuni ele 1 )( 1,20 m, n1 c:;tc din apropiere, el fiind adus de la o distanţă de aproximativ 7 ]:m, din dc·alul
Budeştilor. Nivc~ul următor este reprezentat printr-un st~·at de um?h:tură, cu :mrr.eroas:.' fragmente· aparţinc"md hallstnttului şi epocii cbcicc,
civfmd o grosime variabilii. '1n cm în partea nordică şi 10--1. :) c1T :n
partea sudică (pl. IV). Nivelul 4 este reprezentat numai în cap;1tu1 ~;ucJic
0
•

!'

A. C. Florescu, .4.Th/Hold,

II~III,

19<)4, p. 143--216.
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al· silpăturii,· respectiv, de }a· metrul 6, prin urmele unei locuinţe aparţi
nând culturii Noua. Sub acest nivel, cu o grosime de 30-40 cm, nu s-au
semnalat nici un fel de materiale, ajungându-se cu s:tpătura în solul vir. gin. Pentru a degaja lo~ui11ţa dacică am extins cercetare.a, executfmc!
'două casete îh partea de es't şi vest, şi încă o secţiune, numită SG, paralelă cu S3. S-au obţinut, astfel, două secţiuni, paralele, fiecare de câte
2 m, despărţite de un martor, cu grosimea de 60 cm (pl. V). Astfel, s-a
reuşit dezvelirea întregii locuinţe, de formă rectangulară, cu colţurile
uşor rotunjite. E::i. avea dimensiunile de 4,60 X 2,60 m, ceea ce o situeazc;
între locuintele mici din Dacia7. Nu este exclus ca ea să fi avut anexe
gospodăreşti; plasate pe laturile scurte ale clădirii, ca şi în cazul altor
locuin,te din Dacias. De altfel, la 10 m est, a fost săpată o casetă, cu dimensiunile de 2 X 2 m, în care, la -0,45 m, a fost identificat un strat
gros de chirpici, ce ar putea proveni fie de la anexe gospodăreşti, fie de
la o altă locuinţ{i. Această casetă a fost însă, apoi, distrusă de lucrările
de la sondă.
în ceea ce priveşte locuinţa mai sus menţionată (din S3-S6), ea a
fost integral săpată, efectuându-se toate operaţiu.nile necesare pentru evidenţierea tuturor obiectelor aflate în locuinţă. Din materialul descoperit
se remarcă o mare cantitate de ceramică dacică, lucrată cu mâna, aparţinând tipului de ceramică grosieră. Acestei categorii îi aparţin mai
multe fragmente a unor vase de tip borcan, decorate cu brâu alveolat
(pl. VI). Ceramica fină este reprezentată prin două străchini lucrate la
roată, care imită forme romane9, larg răspândite în întreaga Dacie. Pe
lângă fragmentele de ceramică dacică au fost identificate două vase romane, lucrate din pastă fină, portocalie, cu angobă roşie, unul dintre ele
fiind restaurat (pl. VI).
Pe lângă materialul ceramic au fost descoperite trei piese de fier
(pl. VI): o zăbală de cal, databilă în secolele I î.Ch.-I cl.Ch. 10 , un călcâi
de lance şi un fragment de v<îrf de suliţă.
Faptul că locuinţa prezintă urme de ardere puternică, pereţii din
chirpici fiind arşi până la vitrifiere, ne face să credem că întreaga aşe
zare a fost distrusă violent. Având în vedere faptul că în interiorul locuinţei s-au găsit şi fragmente ceramice romane, presupunem că sfârşitul
locuinţei se datează după cucerirea Daciei de către romani. Este vorba,
deci. de o locuinţă dacică din epocă romană.
După cum s-a specificat, sub nivelul dacic a fost identificat un nivel
aparţinând culturii Noua. Pe suprafaţa deschisă, în capătul de sud a1
secţiunilor S3-S6, au fost descoperite urmele unor locuinţe de suprafaţă, aparţinând culturii Noua. Este de remarcat faptul că în literatura
de specialitatell locuinţele de suprafaţă pentru cultura Noua sunt foarte
7

I. Glodariu, Arhitectura dacilor -

civilă şi militară,

Cluj-Napoca, 1983, p.

15-17.

e Idem,

op. cit. p. 17.
I. H. Crişnn. Ceramica daco-getică. Cu privire specială la Transilvania,
Bucureşti, 1969, p. lGG-184.
.
1~ I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civiliz:1;ia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979,
P. 124-146.
.
·
n A. C. F!ore,cu, np. cU.; idem, Cnlt111<1 .5i civiZizaţ.ic la D11~Jirl'CI rr,, Jos, IX.
Călăraşi, lOlJl, p. 16 (Repertoriul rlcscop;~ririlor Noua;; V. Ya~iii<>v L /rndriţoiu,
Apulum, XXVII-XXX, 1989-19!13, p. 122 ~_;i urm.
9
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rare, tipic pentru această cultură fiind aşezările tip „cenuşar"12 . In interiorul ei au fost descoperite fragmentele a trei vase mari, aparţinând
acestei culturi.
MIHAI BĂDĂU-WITTENBERGER

THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF BUZA
(CLUJ DISTRICT)
(Abstract)

The archaeological discoveries from this zone, which is situated in the SouthEast of Cluj district, at around 33 km far from Gherla town, dates as it follows;
1). Dadan levei of Roman periode in .secbions S3-S6; 2). Dacian level, II-I ceRtu·
ries B.C., in section 1; 3). Hallstattian level in section 1 and 4). Noua level in sections S2 S3-S6 and S7.

1'2

M. Rotea, EphemNap, III, 1993, p. 32.
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AŞEZAREA. DACICA DE LA MEREŞTI (JUDEŢUL HARGHITA).
CEl~CEl'ARILE ARHEOLOGICE DIN ANII HHJG-19D3

Aşezarc:ol se
şilor" („Pipasol:

afli:l p2 înălţii-:1e::i, numită de localnici, „D:Cmbul Pipadom oja", cota 7 45 m) şi pe o bună parte din platoul
nord-estic al ac2st::'.i.·, cl2numit „C<î.rnpul Pietl·it" („Ki5rne:;c·;·~c'). Ea este
situat:} ia G.p1·cxi1-:::1tiv 10 km sud-est d;; localitatea Mc:rc:;t1, pe mo.lul
~;t\ng <J.l r:::r:'~ului ·v:;rgl-Liş, l':l intr:T'-':.l <;CcSLUi:t in cheile CU ;J::;c]2·3i nu:11e
şi la circei 500 metri c!;::- Peştera Mereşti. Geografic, s2 <1flă în r~mmra
no:·ţ::cj a j' Jw•ţilor :Perşani, intr-un rel:cf de calcare şi cong!omcrate
calc;~rnase, .:l\nbd, în !rnprc•jurimi, peste JOO de peşteri, cli!·l Gffc circ:t
34 sunt cu urm<: de :ocuirc2. Cu rn::i multi ani în urm<i, în dcud. dintre
e~e (Peştera Mcrcşti şi Peştera Calului), s~au făcut săpături arheologice,
:;:aterialc:lc cL,scoDerite dovedind locuirea lor (mai mult sau mai pc1ţln
tc1~;porar<"1) cl:n p·akoliticul mijlociu până \n ·Evul Mediu dezvoltat:;.
„Dâmbul P.ipaşilor" arc o i'ormă conic{t. Pantele sale de sud-est, sudvest şi nord-vest sunt deosebit de abrupte (diferenţa de nivel este de
aproape 200- m), formfmd, pe alocuri,_ adevăraţi pereţi de st~mcă, ce
-coboară în Vârghiş. În partea sud-vestică este flancat de muntele Merca,
(cota 1002 m), iar în cea estic<!, de muntel Malul de Sus (cota 936 m).
Porţiunea nord-estică a dealului şi a platoului, singura mai uşor acccsh
bilă, este barJ.t-\ de un şanţ şi un val de p~tmfmt (În denurnirea locală
„Şanţul Tătarilor"), lung de aproximativ 330 m, cc uneşte Dftmbul Pipaşilor cu pantele muntelui Malul de Sus. Suprafaţa totalU, co poortci
u:-me de locu!.rc, este de peste 3 ha. Un elem2nt deosebit de important
p:'ntru locuitorii de odinioară (şi pentru turiştii de astăzi) este existenţa,
::!tih pc platoul clin spatele fortificaţiei, cât şi în afar.a accstc~1, a numeroase izvoare carstic2 cu debite constante de api'.'t.
SU.pături arheologice s-au desfăşurat până în prezent r;umai pe tcra·>o'c dealului. Acesta este locuit de jur~împrejur. Pe vârf, 1::ire un mic
p'.:.tou d0 la cc;re pornesc în trcpce, spre est şi nord-::st, cinci terase,
â~ n~ici dimensiuni (între 48 mp şi 600 mp), toate de origine antropo1 Aşezare,1 H fo>t descoperită de preotul Benczo Denes, căruia ii mulţumim
Cil.iciuros şi µ2 acea~tă cale. ln anul 19B3, m·heologul dr. Ştefan Fcrenczi a executat un ~.0:1daj ele vcrificnre, pentru ca din 19ll5 să intre în planul stipăturilor sistematice ale Muz„ului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, unde se află materialele
.din campaniile 1986-1992. Din Hl9:!, ·cercetările au stat sub patronajul Muzeului
Naţional de Istorie a Trnmilvaniei din Cluj-Napoca, piesele descoperite intrând în
patrimoniul acestuia.
·
2 Informaţie in~. geolog Denes Istvan, I.P.G. Baraolt, căruia îi mulţumim
pentru sprijinul acordat cercetărilor noastre.
3 Cercetări:e s-au făcut în anul 1969, de un colectiv for.mat di.n. L. Roşu,. U.
Ferenczi, A. Zrinyi, I. Kanya. Rezultatele sunt inedite, materialele aflându-se la
muzeele din Odorheiu Secuiesc, Târgu MurE.7 etc., vl'zi, şi M. ·Marcu, MN, III, 1979,
p. 73-99.
'
.
.
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laturile de sud, vest şi nord-vest sunt 13 stânci, ce ies, uneori,
mult în afara dealului, lăsându-se peste apele V<'.'irghişului şi formând un
fel de tăpşane de mici dimensiuni (aproximativ 6 X 7 m), toate cu urme
de locuire.
Accesul spre deal se făcea pe latura de est-sud-est a terasei nr. 5,
spre care urca un drum, tăiat în unele porţiuni în stâncă, lat (în porţiu
nile mai bine păstrate) de circa 2,20 m şi flancat în partea de sud-vest
de o creastc."1 st<'.incoasă, utilizată, probabil, pentru supraveghere.
În cele şase campanii (1986, 1988-1990, 1992-1993) au fost deschise mai multe secţiuni pe platoul superior, teras:i nr. 5 şi peste ~<tnţu!
şi valul de pămc'mt.
I. Platoul superior a fost, iniţial, un vârf ţuguiat de stâncă, a cărui
suprafaţă a fost nivelată cu piatră şi pământ, rezultând un teren pl:.ll,
uşor înclinat spre vest, cu dimensiunile de 6 X 7 m. Din acest punct,
putea fi controlată o zonă foarte întinsă, cuprinzând atât trecerea dinspre valea Homorodului Mic spre valea Vf1rghişului, terminaţia de sudvest a unei ramificaţii a marelui platou vulcanic al Harghitei, podişul
carstic numit „C'.'impul Pietrii", cât şi poiana ce se găseşte la sud de
defileu, respectiv, punctul de vărsare a pârâului Hidegasuu (Hidegasz6pataka) în VC:irghiş.
Pe suprafaţa platoului a fost deschisă o casetă, de 4 X 4 m (în 1986).
ln stratul de pământ, de culoare neagră cenuşie, gros de numai 0,30 m,
s-a găsit o mare cantitate de lipitură, cu urme de bârne şi pari. Aceast<.
a rezultat, probabil, de la o locuinţă sau de la un turn de veghe ale căru;
contururi nu au putut fi prinse însă cu ex•actitate. Tot aici, au fost
găsite numeroase fragmente ceramice lucrate cu mâna sau roata. Printre acestea, se remarcă un fragment de cană, lucrată cu roata, din categoria fină, de culoare gălbuie şi pictată cu brun închis, în formă de
„reţea" (pl. XXXVIII/6). Alc'ituri de ceramică s-au găsit în număr mare
oase de animale, cu cui de fier (pl. III/5) şi fragmentele unei rf1şniţe de
piatră.

II. Terasa nr. 5. Aceasta este cea mai mare. Forma ei este semiov2cu •axa lungă de 60 m şi cea scurtc"i de 12 m. (suprafaţa aproximativi:
= 600 mp). Lucrările au început din colţul nord-vestic. P<înă în prezen'.
s-au deschis şase secţiuni, însumând o suprafaţă de 108 mp (pl. I). Cercetările înaintează greu din cauza rădăcinilor, a pietrelor căzute de pe
terasele superioare şi, nu în ultimul rând, a numeroaselor complexe
existente.
Stratigrafia zonei cercetate se prezintă astfel:
- până la - 0,25 m este humus actual, negru, cu rădăcini şi alte
urme vegetale. în el se găsesc numeroase fragmente ceramice sau diferite alte materiale (pietre, oase de animale etc.), ajunse aici prin scurgerea de pe terasele situate mai sus;
- între - 0,25 - 0,65 m este un strat cenuşiu gălbui. nederanja1
decât pe alocuri de rădăcinile copacilor, cu urme de locuire intensă, lccuinţe, vetre de foc, arsură, diferite materiale arheologice, întregi sau
fragmentare, oase de animale etc. Stratul aparţine locuirii dacice d;:J
faza a doua (sfârşitul secolului I î.Ch. şi secolul I d.Ch.);
- între - 0,65 - 0,70 m se găseşte un strat aproape uniform oe
cenuşă şi cărbure, dovadă a unui incendiu foarte puternic la acest nivel.
lă,

RAPOARTE DE SA.PĂTUR[

379

· ·- între - 0,70 - 1,20 (pe alocuri 1,50) stratul este negru cenuşiu,
numeroase materiiale de factură dacică, urme de locuinţe, vetre de
foc, bârne arse, oase de animale etc. El aparţine primului nivel de locuire
dacică (sfîrşitul secolului II î.Ch.-I d.Ch.).
La toate adâncimile apar şi materiale (în special, ceramică) din epoca
bronzului (cultura \Vietenberg), dar, cu precădere şi mult mai numeroase, în ultimul strat (pl. 47/1-5, 48/1-4, 6-8). Până în prezent nu
s-a găsit nici un sector în care locuirea din epoca bronzului să nu fi
~ost deranjată de cea dacică.
În cf1teva sectoare au fost descoperite şi materiale aparţin{md seco'.?lcir XI-XIII (pl. III/21, pl. VIIl/11-lG), fără a ii însă sesizate stratigrafic. Ele dovedesc o locuire temporară a terasei în această perioadă.
Terasa nr. 5 este de origine antropogenă. O primă ,amenajare a ei
s-3. fel.cut probabil, chiar în epoca bronzului. Dacii au nivdat-o şi înc:reptat-o, deranj<înd, prin aceasta, locuirea anterioară. Cândv.a, în vre:nea sau imediat după domnia lui Burebista, aşezarea sufer[t un incenc!iu puternic. L:l scurt timp, populaţia revine şi terasa este din nou ame113jatJ. Pentru a-i opri alunecarea, marginile ei sunt întărite cu un zid
de piatră, 'lat de circa 2 m. În compoziţia lui sunt, pe lângâ bucăţile <le
stâncă locală (calcar jurasic), şi pietre aduse de la distanţă foarte mare,
ca plăci de andezite (zona Selters, circa 7 km depărtare) 4 ce puteau fi
~·olosite şi la şlefuitul sau ascuţitul obiectelor. Zidul începe la adâncirne a de - 0,40 - 0,50 m şi are o grosime de aproximativ 0,40 m spre
interior şi :ajunge la 0,80-1 m în exteriorul ter:asei. Pe el, în pământul
de culoare cenuşiu-gălbuie, se găsesc diferite materiale arheologice. Acestea continuă şi printre bolovani. Sub ei, este un strat de arsură (cenuşă,
cc\rbune, oase de animale arse, fragmente ceriamice cu ardere secundară
ete.), după care continuă să se găsească materiale arheologice, dar, în
general, fragmentare şi în poziţie secundară, situaţie datorat<\, probabil,
unei prime alunecări :a ter.asei.
După ceea ce s-;a observat până acum, suprafaţa originală a terasei
:J.v-ea o lăţime de aproximativ 4 m. Lărgirea şi îndreptarea ei nu s-a făcut·
:rnmai spre exterior, ci şi spre interior, unde stânca locală este pe alocuri tăiată, d[md impresia de perete (carourile 1-7).
Pe suprafaţa cercetată s-au dezvelit mai multe complexe, constând
.:iin locuinţe, vetre de foc, o groapă rituală şi un cuptor de pâine.
Locuinţa nr. 1 (pl. I). Forma este rectangulară, cu laturile de 3,60 X
3.40 m, înscrise pe direcţia est-vest. Pereţii din est şi vest s-au conturat
c;cstul de clar. Ei au apărut sub forma unui zid, înalt de 0,30 m, format
(.iin piJatrc;i loc3l:1, amestecată cu lut. Spre interior şi, cu precădere în
c3roul, G s-a găsit o mare cantitate de cenuşă, lemn carbonizat şi lipitură, cu urme de bârne şi pari. În carourile 4-6 a .apărut şi o porţiune
cu podină, deranjată de alunecarea teras.ci. În partea ele vest, podina a
apărut la 0,40 m, pentru ca spre est, să se adânceascc"1 p<înă la C1,80 m, dând impresia unei surpături. La 1,20 m nord-vest de podină,
>-a găsit (- 0,35 m) o vatră de foc cu făţuia1a bine păst~at[1, de formă
ovală (0,80 X 1 m). În jur1:Jl acesteia era o cantitate mare c.le cenuş<i
şi cărbune. La secţionarea vetrei s-a constatat că a fost confecţionată
~un lut galben, fără urme arheologice (lut 1adus,. probabil, din porţiunea
cil

4 Informaţie

ing. geolog Denes 1~tv1in.
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nord-estică

a „C<impului Pietrii"), gros de 0,20 m, ars pc unde porţiuni
la zgurificare. Sub lut era un strat de pieire locale ~;;Jarte, iar sub
acestea un strat de cenuşă, (4-5 cm grosime). Mai jos, urr{1a t'.m pumânt
cenuşiu, amestecat cu pietre mici, bucăţi de cărbune şi .fragmenlt: cc'ramice dacice. O situaţie asem<-mătoare s-a constatat şi la scqionarea µo~
dinei, ceea ce ne dl'termină su credem că locuinţa a fost ridic.:ită h a
doua fază a locuirii dacice.
În interiorul ei s-au găsit pe lângă cernmică - lucrată cu mâna sau
roata (pl. 24/4, X/2, XI/5, XIII, 3, XIII/I, XIV/4, XVIII/2, 3, XX 3, 4,.
XXI/4, 5, XXIII/I, XXV/3, XXVI/I, 2, XXXI/I, XXXII/I, 2) - , o fibulă
(pl. IV/7), o cataramă (pl. V/I) şi o spatulă din fier (pl. III;l), o mărgică.
întreagă (din past<'t de stichl de culoare gălbuie, cu cercuri albastre) şi
alte două, fragmentare (pl. V/13-15), două cuţite de fier, puternic corodate (pl. III/I4), un zar (?) de piatră (pl. VIL/1), o ceaşcă, de mici dimensiuni (pl. VII/2) şi 11 fusaiole întregi (pl. V /24-26, 28, VI/2, 9, 10, 23, 26).
Locuinţa nr. 2 a fost descoperită parţial, în anul 1988, dncl în caroul
6 a, pe direcţia est, a apărut podina (- 0,50). Aceast:i avea o fermă
circulară, iar pe margine, pe o lăţime de 0,20 m, era un lut galben albicios, nefăţuit. Suprafaţa padinei, din această parte .:i locuinţei, era de
1,60 X 2,80 m. La dezvelirea totală s-a constatat că locuinţa avea tot o
formă rectangulară, cu laturile de aproximativ 3,40 X 3,20 m. E<:1 se afla
pe direcţia est-vest şi avea, probabil, intrarea pe latura sud-vestică. In
apropierea peretelui vestic s-a descoperit o vatră de foc, intens şi îndelung folosită, după urrnele de :arsură. Lângă vatră au fost găsite două
ceşti opaiţe, cu urme de ardere secundară în interior (pl. 23/8-9).
Podeaun din jurul vetrei a fost amenajată din pietre de râu, amestec1te
cu lut, fiind .apoi făţuită. O bună parte din locuinţ[1 .a avut podină, dar
aceasta a fost deranjată de rădăcinile copacului, crescut aproape pe centrul ei.
Locuinţa este, ca tontc celelalte, de suprafaţă (de .'.l1trcl terenul aici
nu permite adâncirea), cu temelia şi pereţii din ;·,D.rnc, .~:copcrite cu ~ut.
În mai multe părti ale locuintei s-au rrăsit bucăti d'." b"1rnc c<'.lrbon~11tc
(cea mai mare av~a 1,8 m X 0,15 m), 'i'.ina fiind 'c;:"t;rntă chi2r pe r:·li.iloc,
rolul ei fiind fje de susţinere, fie de perete desp{1rţitor (fonrte posibil ca
locuinţa s[i fi fost cu două încăperi, deoarece una .c:r fi fost pre<t m::irc
şi mult mai greu de încălzit).: în bâr!1ia centrală s-a găsit un vârf de
suliţă, foarte puternic corodat (pl. VIIl/18).
În locuinţă s-au găsit, pe lângă chirpici, cenuşă ~î c.'.irb:.me, numeroase v<:tsc de· ceramică, fragmerttare sau întregibik, dintr•' ce>J.rc "C remarc{i o fructieră şi o strccurăto.are (pl. 24/3, 6, vezi şi pl. XII/2, XVl/8,
XIX 12, XXI'2, 3, XXII.'3, 4, XXIII 12, XXIV/2, ::'G'{')J'I. ~, ;], 3, x:xx„·.~).
S-au dc:,coperi.t , de asemenea, douii irigiirui (pL FI.'.~, :)) :;:i ;:;:1i rm„1ltc
1
1
c·
l f oarc2 cotoc.c.Lc
1·
" . ' I,pi..
·.v; i ('
cu t,I•tc d"u1 ncr,
une_e
p 1. II.'/9
l , , I~'
1;, lUsc.;10.,c
.. ', 2"
,,,
29, VI/4, 15, 20, 21), o c21<;1şcă-opaiţ (pl. VII/6), un cnpetc li.J.c·~:t la roată,
de culoare cenuşie (pl. VII;5), 6 spatulc'.'t, de culoare ncagr<l, c.1 h::ciu metalic (lemn carbonizat (?). pl. VII/9), un lustruitor (pl. VII/H), un fragment dintr:-o cutie de os (pl. IV/8), un cercel de argint (pl. V/11), un
pandativ-căldăruşă, din l::ronz,- ·ornamentat cu linii incizate în „reţea"
(pl. V/10) şi o oglindă, de bronz (pl. V/12). Locuinţa, se dGtcaz;:t în a doua
fază a locuirii dacice.
până
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Locuinţa nr. 3 a apărut sub locuinţa nr. 2 (la - 0,70 0,80 m) şi a
fost parţial deranjată de aceasta. Contururile s-au prins mai bine în
afara locuinţei nr. 2. Ea avea tot formă rectangulară (4 X 3,20 (?) m). Jn
interiorul ei, pe latura sudică, era o vatră de foc, de formă ciY-culară, cu
făţuiab. foarte bine păstrată. S-a găsit, de asemenea, un fragment de
bârnii cairbonizată şi multă lipitură, cu amprente de bârne şi pari, cenuşă.
Printre materiale, amintim o oală bitronconică, lucrată cu m:ma, de culoare brun-roşcată, lustruită, un fragment dintr-un vas mare, lucr-<~t cu
mâna, prevăzut cu un buton-apucătoare, un fragment de seceră (pL
III/13), o frigăruie, de fier (pl. III/15), un lustruitor (pl. VII/10), un capac,
lucrat cu mâna (pl. VII/7), fusaliole (pl. V/18, 27, 31, VI/I, G, 8). Sub
locuinţă· s-au găsit, de asemenea, materiale dacice in amestec cu cele
de epoca bronzului, dar în cantitate redusă.
Locuinţa nr. 4 este, probabil, medievală (sccolcie XI-XII). De remarcat că ea se află în imediata apropiere şi pe zidul de piatră, într-un
Io::: relativ drept, mai ridicat şi neafectat de a~tm~c:~:;~ilc tc:r;:~;:'i. C>i c:<n?
au construit-o nu aveau nimic comun cu zidul de pLtră de pc margbc::
ten:sei.
Locuinţa nr. 5 figun~azJ in plan cu semnul :intrcbăi·E. Pc pcrţium:1
marcată a .apărut o patc:i de lut galben, omogen, nears, cfitev:! ir:!gn1cr-:·,c'
de lipitură, ceramică şi alte obiecte, de factură dacică, dar şi un nurn:'::de şase obiecte; grupate la un loc (majoritatea1 din fier, printre Ccll·e r;c
remarcă un fragment de potcoavă medievală timpurie (pl. VIII/11--16).
Întrucât zona a fost decopertată doar parţial nu ne putem pronunţa înc·:
asupra înr:adrării cronologice.
· Locuinţa nr. 6 a fost construită în intervalul de timp cuprins înt:·c
distrugere.a locuinţei 3 şi construirea locuinţei 2. Din cauza numeroaselor
răd8cini şi pietre căzute, nu ~au putut fi prinse contururile ei deci:.
într-o fază finală. S-a remRrcat în această zonă o cantitate mare de lipitură şi în partea nordică un strat gros de cenuşă şi ar:;ură. La 0,00 r1
au .apărut patru pietre, de culoare roşie (probabil, din cauz·a arderii),
aşezate la colţurile unei suprafeţe, relativ rectangulare (asimetria se
poate datora alunecării terasei). Pietrele aveau dirr.ensiuni asem[rn<1toarc
(api·ox!mativ 0,25 X 0,20 X 0,15 m), formă paralelipipedică şi foarte
posibil să fi susţinut siâlpii, care marcau colţurile unei locuinţe. Gropile
ac-:~stora nu au putut fi sesizate, sectorul respectiv fiind foarte împll.rtzit
de rădJ.cini. Nu s-.a g<1.sit nici în interlor, nici în imedi2ta apropiere,
v:reo vatră de foc.
în. Jocuinţă s-au depisbt un vas (pahar?), de mici dimensiuni, ]11,-.;at
cu rn<l'na, '1Simetric, ornamentat cu patru butoni mici, de' culoa:-c nc ..:::::·:,.cc1;.1işie (pl. 23/17), fragr.1ente ceramice, lucrate cu mâna sau roata (pl.
XIII/6; XIV/1-3, ;o::V/5, XVII/3, XX/11, XXXVl.L,2). u:1 fragm:nt ._:e
topor, de fier (pl. III/10), un cuţit de fier (pl. IV/1), un \"~·,;:-;: de :>21'.;'~:::C:
şi un pinten (pl. IV/2_:_3), un lustruitor (pl. VEj~:;), c, ct;lir~df1 (pl. VIII/
7), şi un pandantiv ele bronz (pl. V/9).
Ldcuinţa nr. 7 se întinde spre zona central;} :~ tecc.sci. Ea a fo:;t dcsc:::ric1•it:l clcar o:::rtial, clar p'.in~ a :li tot de formei n'ct·;ingubr;'i si axatJ. ne
dl~ccţici nord-suc( Podina descoperită (- 0;50 m), in carouriic S D3 · ~.;i
S :l.1 4 , este parţiell di.strus[1, peste ea fiind căzut.'"1 o bc.1rnă carbonizată
(1,40. X 0,15 m). În colţut caroului S II 3 este o p::i:·tiu;:~' dintr-un p'?rcte

382
căzut.

RAPOARTE ~ SAPĂTURI

Pe partea estică a carourilor S 5a · şi S II5 s-au conturat, de asemenea, urmele unui ·perete.
De această locuinţă ţine şi cuptorul de pâine, situat în colţul ei vestic (caroul S3-S4). Forma lui este aproape circulară, cu diametrul de
1.60 m şi are o parte din boltă păstrată pe· laturile de nord şi sud. El
~~ fost ridicat pe o porţiune în care stânca locală este foarte colţuroasă.
I:1tre gelurile acesteia s-au pus pietre locale sfc"irâmaw şi pl.ctre de rirn,
inJ.iţând porţiunea faţă de nivelul de călcare, cu circa 0,80 m. Pietrek\
aflate imediat sub partea făţuită a cuptorului, au fost alese cu grijă, în
aşa fel ca partea superioară să fie, relativ netedă. ElE> au fost aşezate
în formă circulară. Printre şi peste pietre s-a turnat lut, care a fost
netczit, formând o suprafaţă orizontală. Bolta cuptorului s-a prăbuşit
spre est (direcţia de lăsare, alunecare a terasei), prinz{md sub ea bc.îrne
ars(~, fragmente ceramice, cenuşă, dirbune, oase de animale etc. Gura
cuptorului nu s-a putut determina cu exactitate, dar, dupii cantitatea de
cenuşă şi cărbune găsite ea, pare să fi fost spre est. În partea vestică,
vatra cuptorului a fost deranjată de un copac, a c[ll'ui resturi vegetale
putrezite au mai putut fi sesizate. Sub vatră grosimea arsurii era de
5-7 cm) şi printre pietre s-au descoperit multe fragmente ceramice, ele
factură dacică. În imediata apropiere a vetrei (partea vestică} s-a găsit
o mărgea din pastă de sticlă, de culoare albastr[t (puţin arsă), cu cercuri
albe (pl. VIII/2). În zona cuptorului şi a locuinţei nr. 7 au fost descoperite mai multe vase întregibile lucrate, fie cu mâna (pl. XLI/1-6, XLII/
1-9), fie cu roata (pl. IX/2, XI/3, XII/4, XIII/5, XXIV'2, XXV/4, iXXVI/
7, 9, 11, XXIX/4, 10, XXXVL7). Alături c.le acestea, s-au mai descoperit
o fi bulă şi un pandantiv de bronz (pl. V /3, 5), o ţin t[t şi un ac (croşetă?),
de bronz (pl. V/4, 6), cuţite de fier (pl. IIIi18-20, VIIL20), un inel de
coasă (pl. III/6), un cui, de fier (pl. III/4), o frigare (pl. III/16), două lustruitoare (pl. VII/11-12), un fragment dintr-un vas de sticlă (pl. VII/8),
mai multe fusaiole (pl. IV/9, 11, 14, V/30, 32-33, VI/14, 16, 18, 22, 2426, 28), cute de piatră (pl. IV/16-20, VIII/17, 19) şi partea superioară
(catillus) de la o râşniţă, de piatră, din tuf vulcanic. Cele douC:-1 complexe
se încadrează tot în a doua fază a locuirii dacice.
Groapa nr. 1 (pl. 21/2). A apărut în timpul săpăturilor, din anul
1988, la -0,60 m, în imediata apropiere a peretelui locuinţei nr. 2, în
carourile 6a şi 17. Ea este de formă tronconică, cu diametrul gurii de
0,80 m şi o adâncime de 0,70 m. În interior, au ap<'"irut, iniţial, fragmente
ceramice, lucrate cu mâna, cărbune, pietre şi oase de animale. La
- 0,90 m, într-un strat gros de cenuşă, se găseau următoarele piese: în
zona centrală, un vas borcan (de culoare brun închisă), aşezat în poziţie
verticală (pl. 23/2); în partea nordică a acestuia, se afla o ceaşcă, ele
dimensiuni mici, culoare roşiatică, cu toarta ruptă, aşezat[1 cu gura in
jos (pl. 23/4); în partea vestică, era o cute şi o strachină fragmentară, cu
partea ciobită în jos (culoare neagră, uşor lustruită); în imediata apropi€re a vasului central, era o piatră de râu (pl. IV/15), de culoare roz,
asemănătoare unui ou, iar, mai sus, o strecurătoare, cu buza ciobit<:1 in
jos, în poziţie orizontală, ca toarta în sus şi cu o cute fragmentară în
interior (pl. 23/5); în partea estică, tot în poziţie orizontală era un alt
borcan, de dimensiuni mai mari (pl. 23/3), aşezat cu partea do.bită tot
în jos; în apropierea vasului central s-a mai găsit o fusaioW (pl. Vî/24)
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şi un văscior tip pamiantiv {pl. V/8). Până la 1,30 m s-au depistat
numeroase alte fragmente ceramice, oase de animale şi de pasăre, cenuşă
şi lipitură. Toate fragmentele cer.amice şi vasele întregi sunt lucrate cu
mâna, unele fiind uşor lustruite.
După modul de aranjare a vaselor în groapă, ea a avut, probabil
rol ritual şi a aparţinut primului nivel de locuire. Merită să amintim
că nu_ departe de groapă a fost descoperit un craniu de lup, ce nu este
exclus să fi fost aşezat pe aceasta.
III. Şanţul Tătarilor sau valul şi şanţul de apărare. Legendele locale
spun că acesta ar fi fost folosit de băştinaşi, când s-au retras din faţa
năvălirii tătare din secolul al XIII-iea.
Prin val şi şanţ s-au tras•at, în total, trei secţiuni, un.a în 1989 (14,8
X 1,20 m) şi două în 1993 (12 X 1,60 m, 10 X 1,60 m). Din păcate, nici
una din ele nu a fost suficient de lungă pentru a putea verifica situaţia
stratigrafică din ambele părţi ale fortificaţiei, drept pentru care încadrarea cronologică a acesteia este încă prezumtivă. !n muşuroaiele de cârtiţe din faţa valului sunt fragmente ceramice atât de epoca bronzului,
cât. şi de epoca dacică, pe ci'md în cele de dincolo de şanţ sunt numai
fragmente de epoca bronzului. În secţiunea a doua, din 1993 (pl. II),
s-au găsit mai multe fragmente ceramice, deosebit de mici, dar care par
în totalitate de epoca bronzului.
În ceea ce priveşte stratigrafia s-au constatat următoarele: pămân
tul, aruncat la săparea şanţului, a devenit practic valul. Astfel, la baza
acestuia, peste stratul steril, galben cu pietricele, este un strat negru
(humusul din vremea construcţiei), peste care apare un strat galben
cenuşiu, cu pietricele (sterilul), suprapus de humusul actual. în interiorul valului, în pământul g·alben (spre platou), apare o pată mare arsă la
roşu, urme de lemn carbonizat şi cenuşă. Ea reprezintă, foarte probabil,
contururiie stâlpilor din palisadă. Urme de lemn carbonizat au apărut
şi pe panta dinspre şanţ, pant<'i întărită şi protejată împotriva alunec<'irii,
cu b~trne groase de lemn 'aşezate orizontal. Lăţimea valului este de
5,20 m, iar înălţimea, pornind din fundul şanţului, de 2 m.
Şanţul are forma literei V, cu fundul rotunjit. Lărgimea lui este de
1,50 m, iar adâncimea de 0,70 m.
Fortificaţia a fost, probabil, ridicată în preistorie, şi folosită, credem, in epoca dacică şi în cea medieval timpurie. Rămâne c.a cerceti'lfilc
viitoare sF1 c]arifice situaţia.
IV. Materiale arlieologice. Piesele şi complexele descoperite p<'ln::
acum, s-au descoperit în bună parte în poziţie iniţială, ele nefiind deranjate decftt de uşoara alunecare a terasei şi, pe alocuri, de rădăcinile
copacilor. Cu toate acestea numărul vaselor întregi sau întregibile nu
este foarte mare. Cantitativ, ceramică (de ambele feluri) este din abundenţă, dar extrem de fragmentată. Ea reprezintă, de fapt, cea mai m<1!·e
par.te a materialului arheologic (uneori la concurenţă sunt şi oasele de
animale). Ah'ittlri de ceramică şi de oase de animale s-au mai g<'tsit
unelte din lut, diferite piese, de fier, obiecte de podoabă şi piese vestimentare, unelte de piatră şi de os etc.
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A. Ceramica.
a). Ceramica lucrată cu nuîna5 are, în general, pasta grosieră, cu
muite pietricele şi resturi vegetale. Arderea este, în cele mai. multe ca.
zuri, neuniformă (dar bună), dând o varietate mare de nuanţe, nu numai
b vase diferite, ci chiar pe pereţii aceluiaşi vas. Predomină culorile brund, trun-negricioasă, brun-gftlbuie, brun-c11rămizie şi, mai rar, clirămizie.
Dintre forme, amintim: vase cu buza evazată, borcane, străchini, ceşti,
căni cu o toartă, vase bitronconice şi, mai rar, fructiere şi cupe cu picior. Fundurile sunt tăiate drept, doar în c{tteva cazuri ele sunt inelare
(pl. XLII/6).
Ornamentarea vas.dor lucrate cu mâna este extrem de frecventă şi
relativ variată (pl. XLIII/1-5). Predomin;1 bn1uriie alveolc!re şi crestate,
butonii· simpli cu alveole ~i, mai puţin (la formele mai vechi), butonia)ucători sau butoni, ornamentaţi cu crestP,tură în „cruce". Tot mai rar
s-au găsit br~1ie crestate sau alv~olare, dispuse în g'.l!rlande. Sunt, de
asemenea, şi ornamente incizate, formate din li'lii simpl,!, linii ondulate, motive geometrice, precum, şi binecunoscutul motiv al „brădule·ţului" (pl. 23/1 şi pl. XLIII/1).
.
b). Ceramica lucrată cn roa.ca. Aceasta este foarte bine reprezentată
îr: descoperirile din aşezare, deşi cantitativ, este inferioară celei lucrate
cu. mfma. Vasele fac parte din ·categoria ceramicii fine, iar unele, cum
sunt cele pictate, din cea de lux. Pasta este de bună calitato, ·iar arder~a, cu puţine excepţii, este uniform[t. Culoarea C:.3.re predomină este
cenuşiul, cu nuanţe mai închise sau mai deschise. Există, în cantit[tţi
mici, şi cer.amică roşie, :!'ie autohtonă, fie de import, uneori pictat<:!.
O bună parte din ceramica lucrată cu roata este ornamentată cu
motive lustruite, constând din linii singulare sau în bcm:i, disouse pe
buza, gâtul ori corpul vasului (exemple, pl. XXXV/9, XXIII/3), Unii
ondulate sau crestate (pl. XIII/5, 6, XXXV/5), linii dispuse în „reţea~,
(pl. XXIV/3), în diferite forme geometrice etc. Motivele i;;cirnte :;unt
mult mai puţine (pl. XII/5-G, XXIX/4, XXXI/l-4), <lupii cum puţine
sunt şi cele realizate prin pictură.
Ceramica lucrată cu roata este şi ea foarte fragmentată, puţine vase
fiind întregi sau întregibile. Vom prezenta, pe scurt, câteva forrn? de
vase lucrate cu roata, de origine autohtonii sau de import, rn-r:1<înd cil
un studiu, mai det:aliat a tipologiei formclm-, · '.':<-t fie rcali:>..:i.t b o dată
viitoare.
1. Strecurători (pl. IX/1-11). Aceste forme de vase, pn.>zcn~c în m::ii
tcate aşezările dacice de epocă cbsică, sunt aici. de Eonn~i conici.'1, cu tuza
evazată (ce dă deschidere largă gurii), şi o toarul.. Culoarea este cenuşie
şi unele din ele sunt ornamentate cu motive· lustruite. Forme as.emă
n,·:toare se pot găsi la Arpaşu de Sus6, Răcătăuî etc.
2. Străchini (pl. X/1-5, XI/1-7, XII/1-7, XIII/1-G, XIV/1-5, XVI
1-3, XVI/1_:_2, 4-7). Deşi foarte fragmentate, ele sunt bine reprezentate
5 Având în vedere cantitatea mare de material adunatu în cele şase campanii
\inând cont de faptul că ceramica lucrată cu mâna este mai puţin diversi(ieată
ca forme, am lăsat prezentarea ei, mai detaliată, pentru un studiu vii~:ir.
ll M. Macrea. I. Glodariu, Aşczarc>a dacică d~· Ta Ar:x1 0n !!e Si~s, _Bu"'.~€!şti,
i97li, p. 67, fig. 30/l-'-4 . .
7 V. Căpitanu, Carpica, VII, 1976, p. 62, fi;:. 'JO/'J-ti.
şi
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lor este cea cunoscută încă din epocile anteribare,
prin folosirea roţii. Fundul este inelar, iar uneori este
înlocuit de un picior scurt. (pl. XVI/8). Culoarea, ca:;e predomină, este
cea cenuşie, da există şi exemplare gălbui sau roşii (pl. XL/1-7). Unele
dintre eie sunt ornamentate în interior cu motive lustruite, motive ce.
apar uneori şi în exterior (pl. X/3, 5, XIII/3-G, XIV/l, XV13). Mai rar
apar şi motive incizate (pl. xn 5-6). Tipuri asemănătoare de străchini
sunt prezente în numeroase aşezări dacice coi1temporane 5.
3. Fructiere (pl. XVII-XXVII). La fel, ca în multe alte aşezări dacice, acest tip de vas reprezintă o bună parte din ceramica descoperită.
Forma lor este asemănătoare, variază doar dimensiunea, profilarea corpului, lăţimea şi unghiul de îndoire al buzei, înăl~area şi grosimea piciorului etc. Acestea din urmă sunt goale în interior şi se lărgesc spre bază,
termim[mdu-se fie într-o talpă simplă (pl. XXVII/3, 5), fie cu un inel
profilat (majoritatea). Pasta este de culoare cenuşie (uneori roşie, pl.
XXXIX/1--4) şi de cele mai multe ori sunt ornamentate pe buză sau
în interior, cu motive lustruite. Analogii se găsesc, în general, în toate
asezările contemoorane9.
. 4. Oalelo (pf XXVIII/1-3, 5-8, XXIX/l-3, G-8). Vasele de acest
tip sunt cu gura strâmtă, buza uşor evazată, gâtul scurt şi corpul bombat, de culoare cenuşie (majoritatea) sau roşie. Unele sunt prevăzute cu
două torţi supraînălţate, ce pornesc direct din buză (pl. XXVIII/6-8).
Torţile sunt în secţiune, de cele mai multe ori, cu una sau mai multe
caneluri (pl. XXVIII/6-8, XXXIV/1-10). Fundurile sunt ineLare, mai
mult sau mai puţin îngroşate în partea centrală (pl. XXXIII/1-15,
XXXIV/11-15).
Printre piesele întregibile se remarcă şi un vas cu două torţi, de
tip celticu, cu ana~ogii perfecte la Poiana12 (pl. 24/l ).
5. Vase de provizii. Numărul acestor.a este redus. Ies în evidenţă un
fragment cu buza în trepte, uşor eva:ziata ş1 ornamentată cu două cane~uri (pl. XXX/3), precum ~i un fragment de chiup cu buza fată, decorat
.::u benzi de linii incizate, drepte şi ondulate, ambele de culoare cenuşie
(pl. XL/4).
G. Căni cu o toartă. Până în prezent s-au descoperit puţine exempbre. E1e fac parte din tipul I, căni de lux, faza clasică1 3 (pl. XXXII/
1, 4) sau tipul II (pl. XXXII/5-7). Toarta uneia din ele este formată din
trei vergele cilindrice (pl. XXXII/I).
7. Capace (pl. VII/5). Cu excepţia unui exemplar, de mici dimensiuni, numărul fragmentelor provenind de la asemenea vase este foarte
redus. Ele sunt de tipul cu prag interior imitându-le, probabil, pe cele
romane şi au culoare cenuşie. Capace se întâlnesc frecvent în celelalte
aşezări dacice contemporane, în special, de secol I d.Ch. 14 .
in aşezare. Forma
perfecţionată acum

B M. Macrea, I. Gloclariu, op. cit., p. 63, fig. 30/10-11: vezi, şi I. H. Crişan,
Ceramica daco-getică. Cu spzcială privire la Transilvania, Ducureşti, 1969, p. 179130.
o I. H. Crişan, op. cit., p. 167-170, pl. L/1-G; LTI/1-20.
IO Idem, op. cit., pl. LV /3, LXI\i/10-12.
11 Idem, op. cit., p. 178.
12 ·Idem, op. cit., p. 178, fig. 93.
13 Idem, op. cit., p. 175, fig. 90.
H lVL Macrca, I. Glodariu, op. cit., p. Ga, fig. 37 /11-14; I. H. Crişan, op. cit.,

p. 132-184.
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8. Kantaroi (cupe cu două torţi). Aceste tipuri ele vase sunt destul
de frecvente şi sunt aduse, foarte probabil, din atelierele de olărit din
Moldova. Unele piese sunt întregi sau întregibile, au culoare cenuşie (pi.
XXXVI/1-2, 4, 6, 8-10, 12), cu ornamente lustruite sau roşu-gălbuie,
cu urme de pictură (pl. XXXVI;7, 11; 41/1). Analogii se găsesc, cu precădere, în aşezările dacice din MoldovaI 5 .
9. Ceramica pictată, deşi nu foarte numeroasă, ea este prezentă prin
mai multe tipuri de vase; kantaroi, oale (pl. XXXVII/1-2), castroane,
cu buza invazată (pl. XXXVII/3), fructiere (pl. XXXIX/1-2), străchini
(pl. XL/6-7), majoritatea de producţie autohtonă, cu excepţia a circa
trei piese (pl. XXXVII/1-3). Pasta este fină, de culoare roşie (în ugele
cazuri miezul este negru), iar pictura, de culoare roşie închisă, este realizată dup.;i ardere, ceea ce face să se păstreze destul de greu. Motivele
sunt, în general, linii în benzi, stângaci executate, linii în „reţea" sau în
forme vegetale (?). Analogiile cele mai numeroase se găsesc, tot, in ilŞe
zările din Moldov.a16.

B. Alte materiale.
1. Unelte de lut. Pe suprafaţa cercetat<~! s-au găsit un număr mare de
fusaiole întregi sau fragmentare, de formă bitronconică (mai mult r;au
mai

puţin regulată

pl. IV/9-14, V/18-33, VI/1-28)

şi

cinci lustmi-

toare, de diferite mărimi (pl. VII/10-14).
2. Unelte de piatră. Acestea sunt prezente sub forma mai multor
fragmente de râşniţe rotative şi a unui exemplar întreg, descoperit in
1988 (meta) şi 1993 (catillus, pl. 21/6), precum şi a numeroase cute de·
piatră

(gresie, pl. IV/16-20, VIII/17, 19).
3. Piese de fier. Atât în locuinţe, cftt şi în afara acestora s-au gi,sit
mai multe cuţite de fier (unele foarte corodate, pl. III/9, 11, 14-20, IV/1,
VIII/21), patru furculiţe (pl. III/2-3, 15-16), două cuie, (pl. III/4-3), un
inel de coasă (pl. III/6), o verigă, (pl. III/8), o spatulă, (pl. III/l ), un
fragment de secure (pl. III/10), o secere (pl. III/13), diferite lame şi sârme (pl. III/7, 12), doi pinteni (pl. IV /3, 11/1 O), un vârf de suliţă {pl.
VIII/18), unul de săgeată (pl. IV/2), o daltă (pl. IVi5), o scoabă (pl. IV/
10), un fragment de balanţă (?) (pl. VIII/20), etc.
Merită să amintim, c<'i în caroul 6, la 0,5 m, a fost descoperită
o bucată mare de fier brut, ceea ce ne face su credem Cil locuitori1or ele
aici nu le erau necunoscute zăcămintele de la Leuta şi Vârghiş. Foarte
posibil ca acesta s~1 fi fost prelucrat pe plan local, mai ales, c{1 meşte
şugul era cunoscut în zonă17.
4. Obiecte de podoabă şi piese vestimentare. Fără a fi foarte numeroase, sunt prezente şi asemenea tipuri de piese. Pc1n~i acum s-au g[isit
două Jibule de fier (pl. IV/6-7) şi una de bronz (pl. V/5)1&, două pandantive profilate, de bronz (pl. V/3, 9) şi unul de tip căldăruşă, din bronz
V. Căpitanu, op. cit., fig. 27 /1-6, 28.'1-G.
V. Ursachi, Memoria .tlntiquitatis, X\'-XVII, Piatra Ne;imţ, 1937, p. 43--c~.
17 Z. Szekely. Materiale, V, 1959, p. 231, 233. I. Gloda1·iu, E. IaruslaY.'·::11,
Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 16.
18 V. Căpitanu Carpica, XVI, 1984, p. 69, fig. 4.'9.
15
16
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(pl. V/10)19, patru oglinzi, trei fragmentare şi una întreagă (pl. V/12, 16,
VIII/7-8) 20 şi un cercel, de argint, cu capul conic (pl. V/11) 21. Dintre
piesele vestimentare s-au descoperit două catarame, una de fier (pl. V/l)
şi alta de os (pl. V/2), precum şi o ţintă, de bronz.
5. Descoperiri monetare. Acestea se concretizează într-o singură monedă (pl. 24/8), un denar. Republiaa Romană, ar. =
3,27 grame; 21 X
18 mm; Crawford, nr. 452/222, C. Julius Caesar, 48-47 î.Ch.
G. Oase de animale. După cum arătam mai sus, cantitatea de oase
descoperite este foarte mare. Deoarece nu au fost analizate de un specialist, nu ne putem pronunţa asupra numărului şi nici chiar asupra
tuturor speciilor de animale de la care provin. Unele sunt, totuşi, de
cornute mari, oi şi porci. Altele, mai puţine la număr, provin de la cai,
cerbi, porci mistreţi (?). Nu lipsesc nici cele de pasăre şi peşte. O analiză
osteologică detaliată ne v.a oferi, sperăm, cât de curând, date şi informaţii deosebit de preţioase pentru cunoaşterea vieţii locuitorilor de aici.
Cercetările arheologice, efectuate de-a lungul celor şase campanii,
în aşezarea dacică de la Mereşti - „Dâmbul Pipaşilor", ne demonstrează
prin bogăţia materialelor descoperite 1 existenţa aici a unei comunităţi
bine organizate, cu economie înfloritoare şi intense schimburi comerciale,
o comunitate prosperă, probabil, şi datorită minereurilor de fier şi sare,
situate în apropiere. Foarte posibil ca aşezarea să fi avut şi rol strategic
militar, ea fiind plasată pe drumul de 1acces dinspre valea Homoroadelor
spre valea Oltului şi Ţara Bârsei.
Sperăm ca cercetările viitoare să lămurească o bună parte, dacă nu
toate, din problemele pe care le ridică locuirea dacică de aici şi din estul
Transilvaniei, în general.
VIORICA

CRIŞAN

-

ŞTEFAN

FERENCZI

THS DACIAN SETTLEMENT FROM MEREŞTI (HARGHITA DISTRICT). THE
ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES BETWEEN 1986-1993
(Abstract)
The Dacien settlement i~ found to the enter of Vârghiş Gorge (Perşani Mountains). ihe hill named „Dâmbul Pipaşilor". The settlement is spread on few terraces
anci on the North-Estern tabeland named „Câmpul Pietrii". It Wa5 clug the tabeland
and the terrace n. 5. The first settlement belongs to the final Bronze Age, than a
set:lement of Dacian Age (end of the IInd century B.C. - Jst century A.D.). We
aho find two habitable phases for XI-XIII centuries A.D. The most important
di<>coveries belong to the Dacian Age. From this period there were found five
dwe'.lings, an oven for bread and a ritual cavity. The arch.aeological materials are:
pot;..:ery, macle by hand or by wheel, clay, iron, stone and bronze tools, ornamental
objects and ve,timentary piece5. It was also found a coin, a silver republican denar,
C. Iulius Caesar, 46-47 B.C.
The section wich cut the fosse and the defence wall demonstratecl the exist;m::e of the pali5acle, but didn't clarify the chronological situation.
In the next yars, the researches will be continued in the Dacian settlement.
in I.
20
21
c~·

Pop, SCIV, 1, 17, 1966, p. 175-160.
V. Căpitanu, Carpica, VII, 1976, p. 65.
Tdem, op. cit., p. 66.
M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974.
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Pl. VIII. 1, 3-6. Fusaiole; 2. mărgea din pastă de sticlă; 7-8. oglinzi; 9. 10, 18,
20-21. obiecte de fier dacice; 11-16. obiecte de fier din secolele XI-XIII; 17, 19.
cute de piatră.
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Pl. XXI.

Ceramică cenu'?ie lucrată cu roata: 1-5. fructiere.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN 1983
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Cercetările din anul 1983 au afectat într-o foarte mica măsur;i aria
interioc;iră a Ulpiei Traiane, ele reducându-se, în această zonă, la demolarea martorului lăsat, în campania precedentă, între clădirile 001 şi

002 1• În schimb, în exteriorul incintei urbane a fost desăv<:1rşită dezvelirea atelierului de sticlărie (EM 21), a fost cercetată. o clădire (EM 22)
siituată la nord de templul lui Silvanus şi a fost parţial dezvelit un templu (EM 24) la nord de sanctuarul zeilor Aesculap şi Hygia. Au fost, de
asemenea, continuate săpăturile în necropola răsăriteană a oraşului antic.
În sfârşit, în hotarul satului Valea Lupului (corn. Baru), într-un
punot care făcea odinioară parte din teritoriul rural al Ulpiei Traiane,
a continuat cercetarea, modest începută în 1981, a unei construcţii, probabil o villa rustica, ameninţată cu distrugerea de lucrările agricole.
· Cu excepţia necropolei, unde cercetările mai trebuie completate, rezultatele săpăturilor din 1983 se publică mai jos.
I:

Spaţiul

dintre

clădirile

001

şi

002

Curăţirea porţiunii de la vest de martor a permis să se precizeze in
plan unele din nivelurile observate în campania precedentă în profilul
estic al martorului însuşi; cifrele utilizate aici corespund celor notate pe
profilul publicat după încheierea campaniei din 1982 2 • S-a confirmat astfel că zidul 14 dublează peretele nordic iniţial al încăperii 10 din clădi
rea 002; el este alcătuit din pietre de râu şi de carieră, amesteca1te cu
ţigle şi cărămizi şi prinse cu foarte mult mortar. S-a confirmalt, de asemenea, că zidul 14 nu avea temelie, fiind aşezat direct pe stratul de depunere 11. Stratul de pietriş 10 (probabil, o alee pavată) şi stratul de
amenajare 8 din lut cenuşiu şi galben peste care el a fost aşezat intră sub
zidul 14, dar nu s-a putuit stabili deocamdată dacă ele continuă şi sub
peretele iniţial al laturii nordice a încăperii 10 din clădirea 002. !nspre
edificiul 001 a fost din nou observat stratul de pietriş 9, diferit de stratul 10, căci este alcătuit din pietricele roşiatice şi din mo!'ltar; el nu pare
a fi o podea (în nici un caz nu este podeaua clădirii 005, căci iese în afara
zidurilor acesteia), ci, mai degrabă, reprezintă urmele preparării mortarului pentru construirea clădirii 001.
în cursul demolării martorului, au ieşit la iveală două altare votive
(vezi mai jos), reutilizate în epoca medievală pentru consolidarea laturii
nordice a canalului 18 (pl. 25/1).
1

Vezi H. Daicoviciu si colaboratorii, MCA. A XVII-a Sesiune anualei de ra-

poarte (sub tipar).
·
2 Idem, op. cit., fig. 1.
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Săpă:turile efectuate în această zonă au confirmat, în genere, concluziile la care se ajunsese în urma cercetărilor din 1982.
Descoperirile făcUJte cu prilejul demolării martorului constau din
cele două inscripţii menţionate, din două chei şi alte obiecte de fier,
precum şi dintr-o mare cantitate de ceramică, printre care se numără
un fragment de opaiţ cu butoni şi o buză de terra sigillata.

II.

Clădirea

EM 21 (atelierul de

sticlărie)

Dezvelirea completă a acestui edificiu (pl. 25. 2) n-a adus mm1c
nou faţă de ceea ce se constatase în cursul săpăiturilor din
1982 3 • Se pot precim însă acum dimensiunile interioare ale încăperilor,
mcJ.surate pe direcţiile N-S şi E-V. Ele sunt următoarele:
Camera 1: 7,05 X 6,55 m; camera 2: 4,45 X 3,85 m; camera 3:
4,50 X 3 m; camera 4: 3,65 X 3,50 m (este de notat că această încăpere
este un fel de anexă a clădirii şi depăşeşte cu 60 cm spre nord zidul
nordic al acesteia în a doua sa fază de existenţă); camera 5: 7,05 X
X 7,10 m; camera 6: 4,45 X 3,45 m; camera 7: 4,50 X 3,15 m; camera
8. 4,55 X 3,85 m; camera 9: 4,60 X 1,05 m; camera 10: 4,45 X 3,65 m;
camera 11: 7,05 X 9,30 m.
esenţial

III.

Clădirea

EM 22 (pl. I)

Observaţiile făcute în cursul degajării acestui edificiu au permis să
se formuleze anumite concluzii privind evoluţia construcţiilor din zona
de la nord de templul lui Silvanus.
Într-un prim moment, s-a construit un zid (pe plan: Z1), care reprezintă latura sudică a unei mari incinte cuprinzând în interiorul ei
templul lui Liber Pater, sanctuarul zeilor Aesculap şi Hygia, clădirile
din zona viitorului model (EM 16 şi 17), templul EM 24 (vezi mai jos)
şi alte edificii încă necercetate. Măsurată aproximativ, cu ruleta, această
incintă are urmă:toarele dimensiuni: latura sudică: 226 m; latura estică:
140 m: latura nordică: 215 m; latura vestică: 145 m.
Odată cu zidul de incintă s~a construit o platformă surprinsă în suprafeţele S4 şi Ss. Orientată E-V, ea măsoară 4,15 X 2,20 m, dar funcţia
nu i-a putut fi stabilită.
Concomitent cu construirea incintei sau la puţin timp după aceea,
s-a ridicat, la 3,10 m spre nord de ea, o clădire (EM 28), din care; latura sudică (Z1) a fost urmărită pe o distanţă de 22,60 m; lăţimea acestui zid este de 80 cm. Acestei clădiri îi aparţin şi două capete de zid care
pornesc de la Z1 spre nord, formând astfel o încăpere ce măsoară 6,80 m
pe direcţia est-vest; limita săpăturii n-a permis şi precizarea dimensiunii nord-sud.
Intr-o etapă uMJerioară, La sud de incintă (deci, în afara ei), s-a
construit edificiul EM 22 (prima fază); el este orientat E-V şi are următoarele dimensiuni exterioare:
3

Idem, op. cit., fig. G.
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Latura sumca măsoară 19,25 m de la colţul sud-vestic al cluclirii
până în punctul unde intră sub zidul vestic al templului mare'. Latura
vestică are 9,15 m, soco;tindu-se şi lăţimea zidului incintei, care constituie, pe o anumită porţiune, latura nordică a clădirii EM 22. Latura nordică măsoară 20,55 m, dar această dimensiune nu este absolut sigură; în
adevăr, ea include lăţimea (65 cm) a unui zid (Z2) care iese pe direcţia
S-N de sub templul mare şi care ar putea fi, ipotetic, latura estică a
primei faze a clădirii EM 22. Dacă această ipoteză se va adeveri, atunci
latura estică a clădirii EM 22 măsura, în prima fază, circa 10 m.
Lăţimea zidurilor clădirii EM 22 este identică (67 cm) pe laturile de
vest şi sud, de 65 cm pe presupusa latură estică şi de 80 cm pe latura
nordic:\ (lăţimea zidului de incintă).
Este de remarcat că latura vestică. a primei faze a clădirii EM 22
se suprapune, desfiinţând-o, peste platforma construită odată cu incinta
sacră (vezi mai sus); de asemenea, clădirea EM 22 a desfiinţat o intrare
dinspre sud în incintă.
Un zid E-V împarte faza I a clădirii EM 22 în două părţi distincte: un coridor lat de 2,90 - 3,40 m (lărgimea lui creşte de la vest spre
est) în partea de nord şi un spaţiu divizat în patru încăperi (dacă ipoteza privind latura estică a clădirii e justă) la sud. încăperile se înşiră
de la est la vest, sunt orientate N-S şi au următoarele dimensiuni in,terioare: camera A: 5,10 X 4,40 m (din nou, dacă ipoteza privind latura
estică a edificiului se va confirma); camera B: 5,05 X 4,40 m; camera
C: 4,80 X 4,40 m; camera D: 4,50 X 4,20. Lăţimea pereţilor care separă
încăperile este de 46-52 cm.
Construirea templului mare a desfiinţart: faza I a clădirii EM 22. In
locul ei s-a construit faza a II-a (pl. I şi pl. 25/3), care a . desfiinţat, la
rîndul ei, zidul de incintă. Planul construcţiei este asemănător celui din
faza I, dar noua clădire este împinsă puţin spre nord şi este mai mare
cu circa 2,50 m pe direcţia E-V.
După cum se vede din plan, faza a II-io. a edificiului EM 22 are forma
unui dreptunghi căruia îi lipseşte colţul nord-vestic. Dimensiunile exterioare ale ei sunt date însumându-se cele două tronsoane, astfel rezultaite, ale lait:urilor de vest şi, respectiv, de nord. Aceste dimensiuni
sunt: latura sudică: 23,15 m; latura vestică: 9,30 m; latura nordică:
23,35 m (până în punctul unde pătrunde în peretele săpăturii); latura estică: circa 10,35 m. Tronsonul mai lung al laturii nordice coincide cu zidul sudic al clădirii EM 28 (vezi mai sus).
Ca şi în faza I, în partea de nord a clădirii se află un coridor larg
de 3,10 m (pl. 26/4). Spaţiul din partea de sud este împărţit în cinci încăperi (numerotate de la est la vest) orientate N-S şi având următoarele
dimensiuni interioare: camera 1 : 4,70 X 4,02 m; camera 2 : 4,75 X 3,85 m;
camera 3: 4,70 X 4,25 m; camera 4: 4,75 X 3,80 m; camera 5: 4,75 X
X 4,20 m. Lăţimea zidurilor despărţitoare dintre camere, a căror elevaţie
era din cărămidă, este de 48-62 cm la temelie; separarea dintre coridor
şi spaţiul cu încăperi este realizată prin fostul zid de incintă.
In faza a II-a a clădirii EM 22, atât coridorul, cât şi încăperile au
fost pavate cu mortar.
4

Vezi H. Daicoviciu, D. Alicu, Acta1\1N, XVIII, 1981, p. 83-84.
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In colţul de sud-est al camerei 1 s-a construit, în dăr<imătura de că
rămidă provenind din zidul clădirii EM 22, o absidă din care se păs
trează circa jumătate (pl. 26,5, 27,6). Neexistînd obiecte care să permită dartarea ei absolută, se poate spune numai că ea a fost construită
după dărâmarea, măcar parţială, a fazei a II-a edificiului.
Cercetarea clădirii EM 22 a dus la descoperirea unui mare număr
de npaiţe aflate în spaţiul dintre zidul de incintă şi zidul sudic al clă
di.rit EM 28. Stratigrafic, ele au fost găsite sub pavajul de mortar al
coi·idorului din faza a II-a, ceea ce înseamnă că ele sunt, probabH, contemporane cu faza I a edificiului EM 22. Totuşi, nu se poate exclude o
legătură a lor cu edificiul El\II 28.
S-au mai descoperit obiecte de fier şi de bronz, ceramică şi numero~ monede (vezi· mai jos). Una din aceste monede, un sesterţ din
161-162, a fost găsit chiar în pavajul de mortar din faza a II-a a edifi-

ciului EM 22.
IV. Tempiui EM 24 (pL II)

Un spaţiu destul de vast la nord de sanctuarul zeilor Aesculap şi
Hygia şi la est de templul llli Liber P~er a fost cercetat prin trasarea
a cinci secţiuni (M1:.-1VI10). Săpăturile n-au fost încheiate în această zonă,
dar anumite rezultate au început să se contureze.
ConS1trucţia dezvelită (EM 24) este un templu care prezintă două,
poate chiar trei faze, dar una singură a putut fi, deocamdată, mai bine
observată. ln timpul ei, templul avea următoarele dimensiuni exterioare:
Latura sudică măsoară 15,35 m. Între m 4,15 şi 10,50, măsuraţi de
la V la E, zidul ei se întrerupe, lăsând loc unui pavaj format din fragmente d9 ţigle şi cărămizi. Latura vestică are 16,05 m, în timp ce latur.a nordică, formată din însuşi zidul de incintă al zonei sandtuarelor,
a putut fi urmărită, în cursul campaniei trecute, pe o lungime de 12,95 m,
ea intrând apoi în peretele estic al secţiunii l\II19. La circa 5,95 m spre
est de colţul nord-vestic al templului, se află o absidă care depăşeşte
spre nord linia zidului. Este, de fapt, o nişă absidală, largă de 2,50 m
şi adâncă de 1,25 m (dimensiuni interioare), al cărei perete nordic este
arcuiJt numai în interior, la exterior el fiind drept şi paralel cu zidul de
incintă; lăţimea acestui perete este de 70 cm în punctul de maximă
arcuire a absidei. Nişa a desfiinţat zidul de incintă în porţiunea respectivă. Latura estică a edificiului n-a fost încă dezvelită. Curtea templului măsoară 13,95 X 11 m şi este orientată est-vest.
In partea de sud a 1templului, de-o pante şi de alta a pragului de
ţiglă şi cărămidă, se află două cubicula cu dimensiunile interioare de
13,~5 X 3,05 m, ale căror laturi nordice sunt unite printr-un zid. Lăţi
mea pereţilor cubiculului vestic variază între 60 şi 75 cm, iar cea a pereţilor cubiculului estic între 50 şi 75 cm (e de notat însă că pe latura
estică a cubiculului vestic măsurătoarea nu s-a putut efectua din cauza
ma11torului lăsat între două secţiuni).
Nişa absidală a templului a desfiinţat nu numai o porţiune din
zidul de incintă, ci şi o construcţie de 2,95 X 2 m, orientată V-E, care
depăşea zidul de incintă cu 2 m spre nord. La prima vedere, această con-
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strucţie ar părea o poartă a unui templu mai vechi, dar rămâne greu
de explicat de ce ea ieşea în afara incintei şi de ce templul căruia i-ar
fi aparţinut avea o orientare diametral opusă (cu intrarea pe la)tura de
nord) celei a templului lui Liber Pater, aflat în apropiere, spre vest
S-ar putea, deci, presupune, mai degrabă, că avem de-a face cu un element al zidului de incintă (pl. 27 /7).
1n peretele vestic al secţiunii M1s, pe o lungime de 9,05 m de la zidul nordic al cubiculului vestic, se observă urmele unui zid scos, orientat N-S. Nu s-a putut stabili cărei faze i-a aprţinut acest zid.
În secţiunile Mm, Mie şi M19, au apărut urmele unei incinte, probabil
de lemn, a cărei bază este formată din bucăţi de ţigle, cărămizi şi olane,
multe aşezate în dungă. Latura de vest, singura care a putut fi măsurată,
are o lungime de 7,60 m, lăţimea ei fiind de 17-20 cm; latura de nord
a putut fi urmărită pe o lungime de 9,35 m. Incinta ar putea reprezenta
o fază mai veche a edificiului.
Urmele unei construcţii de lemn au fost surprinse şi la vest de templu, în secţiunea M1s (pl. 27/8). La.tura de est a clădirii, singura pusă în
lumină, are o lungime de 10,35 m, grosimea peretelui fiind de 30 cm.

V. Descoperiri epigrafice
Aşa cum s-a arătat mai sus, la demolarea martorului lăsat în camprecedentă în spaţiul dintre clădirile 001 şi 002, au ieşit la iveală
două inscripţii:

pania

1. Altar de marmură cu dimensiunile 141 X 43 X 37 cm; litere
înalte de 3,5 cm. Lipseşte partea din dreapta a bazei. Textul spune:
INVICTO I MITHRAE I lVIARTI CAMVLO ! MERCURIO .' ROSlVIERTAE I Q(uintus) AXIVS AELI/ANVS V(ir) E(gregius) 1 PROC(urator)
AVGG(ustorum) I IONI.
Al doilea G din cuvîntul AVGG este ma:ritelat, dar încă vizibil. Cei
doi împăraţi sunt lVIaximinus Thrax şi fiul său Maximus. În urma martelării, formula se referă la un singur împărat, şi anume la Gordianus
al III-lea. Q. Axius Aelianus a îndeplinit funcţia de procurator financiar
al Daciei Apulensis între anii 235-238 5. Divinităţile celtice Mars Camulus, Mercurius şi Rosmerta, încă neatestate în Dacia, le-a cunoscut în
timpul funcţiei, exercitate anterior, de procurator rationis privatae în
Belgica şi cele două Germaniii;. Procuratorul poartă porecla lonius.
2. Altar de marmură cu dimensiunile 110 X 48,5 X 38 cm; litere
înalte în r. 1-2 de 4 cm, în r. 3-8 de 3 cm şi în r. 9 de 3,5 cm. Atrage
atenţia pe capitel reprezentarea unui fluture, care o simbolizează pe
Psyche. Te~tul sună:
AESCVLAPIO I SALVTI EPIONAE ! VENERI VBIQVE I NEPTVNO
SALACIAE / CVPIDINIBVS I FONTIBVS AQVIS ! Q(uintus) AXIVS AELIA/NVS V(ir) E(gregius) PROC(urator) A VGG(ustorum) I IONI.
Altarul este închinat de acelaşi înalt funcţionar. Dintre divinităţi,
unele sunt ·tămăduitoare, altele au un caracter erotic. Dintre acestea din
, Pentru celelalte inscripţii ridicate de Q. Axius Aelianus, vezi I. Pisa, ZPE,
XLIX, 1982, p. 233-235; L. 1983, p. 241-242.
G CIL, III, 145G = IDR, IIl/2, 89.

RAPOARTE. DE SĂPĂTURI

438

urm[1 face parte şi Salacia, iar Neptunus n-a fost amintit decc"1t ca pereche a ei. Epione, Salacia şi Cupidines apar pentru prima dată în epigrafia
Daciei romane.
VI. Obiecte de metal

şi ceramică

Diversele elemente ale inventarului arheologic sunt prezentate mai
jos în cadrul complexelor în care au fost descoperite.
A.

Spaţiul

dintre

clădirile

001

şi

002

Obiecte de fier
l. Cheie (pl. III 24) cu corpul îngustat spre bază; partea activă are
partru dinţi. Descoperită în stratul de dărâmătură de deasupra inscripţii
lor. Dimensiuni: 7 X 3, 7 cm. Inv. 26.972 (toate numerele de inventar
sunt ale Muzeului arheologic din Sarmizegetusa).
2. Cheie (pl. III 25) cu corp lat şi picior îngust; partea activă are
trei dinţi. Descoperită în acelaşi strat. Dimensiuni: 8,5 X 4,4 cm. Inv.
26.973.
3. Verigă (pl. III 22). D = 2,6 cm. Inv. 25.619.
4. Vârf de suliţă {pl. IV/5). Foarte corodat. Descoperit în nivelul de
dărâmătură. L = 21,4 cm. Inv. 25.596.
5. Vârf de săgeată (pl. IV/6) în trei muchii. L = 1,5 cm. Inv. 25.635.
6. Bandă subţire îndoită la un capăt (pl. III/9). L = 4,4 cm. Inv.
25.634.
7. Piron cu capul în formă de T (pl. III/4) realizat prin despicarea
unei tije şi îndoirea extremităţilor. Partea opusă este mult lăţită şi prevă
zută cu un orificiu aproape patrat. L = 6,8 cm; 1. capului. = 5,6 cm;
1. bazei = 3 cm. Inv. 25.603.

Obiecte de bronz
l. Capac fragmentar de urcior (pl. VI/3). 5,9 X 4,1 cm. Inv. 25.358.
2. Verigă (pl. VJI!l). Descoperită în stratul de depunere de sub
nivelul de dărâmătură. D = 7,1 cm. Inv. 25.349.

B.

Clădirea

EM 21

Obiecte de fier
1. Fragment de cuţit puternic corodat (pl. IV/3). Descoperit în înnr. 1. L = 10,8 cm. Inv. 25.628.
2. Fragment de cuţit cu lamă lată şi mâner scurt (pl. IV/2). Descoperit în camera nr. 6. L = 17,3 cm. Inv. 25.633.
3. Cuţit cu lamă scurtă şi mâner lung (pl. IV/I). Mânerul are extremitatea lăţită şi terminată în trei protuberanţe. Descoperit în camera
nr. 1. L = 20,2 cm. Inv. 25.632.
4. Cui de belciug fragmentar (pl. III/6). L = 3,2 cm. Inv. 25.613.
5. Belciug (pl. V/I). Descoperit în încăperea nr. 6. L = 10 cm. Inv.
25.794.
6. Verigă (pl. III/28). Descoperită în camera nr. 2. D = 4 cm. Inv.
25.621.
căperea
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îndoită

Cremalieră (pl. III/13). Are o extremitate torsionată,
în formă de cârlig. Descoperită în camera nr. 5. L
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iar

cealaltă

= 13,9 cm.

Inv. 25.631.
8. Fragment de lanţ (pl. III/20) format din două zale în 8. Descoperit în camera nr. 5. L = 10,2 cm. Inv. 25.630.
9. Fragment de seceră (pl. IV/11). Descoperit în camera nr. 6. L =
= 17,6 cm. Inv. 25.629.
10. Scoabă (pl. Ill/10). Descoperită în camera nr. 6. 8,2 X 1,9 cm.
Inv. 25.601.
1. Vârf de săgeată (pl. IV/9). Are formă piramidală şi manşon uşor
evazat. Descoperit în camera nr. 6. L = 6,9 cm. Inv. 25.600.
12. Ciocan (pl. IV/14). Are un capăt scurt, pătrat în secţiune, şi celălalt mai lung, uşor curbat şi ascuţit spre vârf. Orificiul pentru fixarea
cozii este rotund. Descoperit în încăperea nr. 11. L = 15 cm. Inv. 25.598.
13. Cârlig (pl. III'l2). Descoperit lângă cuptorul de pâine din coridorul clădirii. 3,9 X 3,2 cm. Inv. 25.611.
14. Piron (pl. III 1). Are cap semisferic. Descoperit în încăperea
nr. 2. L = 17,3 cm. Inv. 25.599.

Obiecte de bronz
1. Ac ·(pl. VIII 2). Descoperit în încăperea nr. 9. L = 13,3 cm. Inv.
25.315.
2. Ac (pl. VIII/3). Capul este decorat cu o linie incizată în spirală.
Descoperit în încăperea nr. 9. L = 12 cm. Inv. 25.316.
3. Ac cu capul sferic (pl. VIII/6). Descoperit în camera nr. 5. L =
= 6,6 cm. Inv. 25.357.
4. Pandantiv (pl. IV/2). Descoperit în camera nr. 8. 7,8 X 5,2 cm.
Inv. 25.313.
5. Inel (pl. X/9). D = 2,2 cm. Inv. 25.360.
6. Fibulă cu genunchi (pl. IX/6). Cap decorat cu două nervuri. Corp
cu nervură longitudinală decorată cu un şir de incizii în fonna literei
V. Picior terminat într-un buton. Portagrafă dreptunghiulară. Sistem de
închidere cu balama. Descoperită în camera nr. 11. L = 4,8 cm. Inv.
25.312. Se datează la sfârşitul secolului al Ii-lea şi începutul secolului
al III-lea.
7. Element decorativ în formă de clopoţel (pl. VII/5). Descoperit în
camera nr. 11. D = 2,2 cm; I= 1,2 cm. Inv. 25.317.
8. Ţintă (pl. X/6). Descoperită în încăperea nr. 11. D = 1,5 cm.
Inv. 25.311.
9. Cui (pl. VII/8). Cap bitronconic, tijă patrată în secţiune. Descoperită în camera nr. 11. L = 3,5 cm. Inv. 25.352.
10. Cui cu cap semisferic (pl. VII/9). Tijă patrată în secţiune. Descoperit în camera nr. 11. L = 4,2 cm. Inv. 25.314.
11. Bară ovală în secţiune (pl. X/17). Descoperită în camera nr. 11.
L = 8,4 cm. Inv. 25.351.
12. Fragment de tablă cu un nit (pl. VII/3). Descoperit în încăperea
nr. 11. 3 X 1 cm. Inv. 25.318.
Opaiţe. S-au descoperit mai multe fragmente de lucernae, două dintre ele purtând ştampila producătorului FORTIS.
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C.

Clădirea

EM 22

Obiecte de fier

1. Fragment de stylus (pl. III/18). Se p;;1strează partea superioară,
în S1 · L = 3 cm. Inv. 25.616.
2. Stylus foarte corodat (pl. III/17). Descoperit în exteriorul clădi
rii, la nord de templul lui Silvanus, în S1 · L = 10,4 cm. Inv. 25.609.
3. Fragment de stylus (pl. III/19). Se păstrează partea inferioară,
decorată cu două striuri circulare. Descoperit în S1 · L = 6,2 cm. Inv.
25.610.
4. Cheie (pl. III/23). Are corpul lat, picior îngust şi scurt, iar partea
activă cu trei dinţ.i. Descoperită în Sa · L = 6,3 cm. Inv. 25.623.
5. Cheie (pl. III/26). Corp foarte scurt, inel larg, partea activă striată. Descoperită în S 1 · L = 4 cm. Inv. 25.622.
6. Balama (pi. Vi7). Se compune din trei cuie de belciug prinse
pe un ax. Descoperi,tă în S1, lângă templul lui 8ilvanus. 12,1 X 2,2 cm.
Inv. 26.977.
7. Element de balama (pl. V/8). Executat dintr-o bară dreptunghiulară în secţiune, îndoită la un capăt şi aplatizată la celălalt. Descoperită
în 81, la nord de zidul incintei sacre. 7,7 X 2,1 cm.
8. Belciug fragmel1itar (pl. IIJl16). Descoperit în S4
L - 5,5 cm.
Inv. 25.618.
9. Belciug fragmentar (pl. III/21). Descoperit în St
L - 2,9 cm.
Inv. 25.624.
10. Za de lanţ (pl. III/11). Descoperită în Sa · L = 2,8 cm. Inv.
25.612.
11. Verigă (pl. III 27). Descoperită în S1 · D = 3 cm. Inv. 25.617.
12. Daltă de dulgher (pl. IV/13). Este confecţionată dintr-o tijă cu
o extremitate de formă dreptunghiulară, cu marginile teşite. Descoperită
în Sa · L = 15 cm; I. lamei = 2,2 cm. Inv. 22.606.
13. Lamă de foarfecă (pl. IV/4). Descoperită în 8 1. L = 12,7 cm.
In. 25.608.
14. Vârf de săgeată (pl. IV/8). Descoperită în S 3 . L = 8,9 cm. Inv.
25.597.
15. Vârf de săgeată de formă piramidală (pl. IV/7). Descoperită în
S 4 . L = 4,5 cm. Inv. 25.626.
16. Vârf de săgeată (pl. IV/10). în trei muchii, cu spaţiul dintre
ele concav, şi cu peduncul. Descoperit în S 1, la nord de zidul incintei
sacre. L = 5 cm. Inv. 26.979.
17. Scoabă (pl. III/8). Descoperită în 8 11 la nord de zidul incintei
sacre. L = 13,5 cm; 1=1,5 cm. Inv. 25.603.
18. Piron (pi. III/14). Descoperit în S 2 , lângă templul lui Silvanus.
L = 14,5 cm. Inv. 25.620.
19. Piron cu cap semisferic (pl. III/2). Descoperit în 81. L = 11,5 cm.
Inv. 25.604.
20. Piron cu cap în formă de T (pl. III/3). Descoperit în S1. L =
7,4 cm; I. capului= 4,8 cm. Inv. 25.605.
uşor lăţită. Descoperită

RAPOARTE lJE SAPATuRI

21. Piron în

formă

de L (pl. III/5). Descoperit în S 1. L

441
=

7,1 cm;

L. capului= 3,1 cm. Inv. 25.614.

22. Fragment dintr-o
G,G cm. Inv. 25.G15.

unealtă

de scos cuie. Descoperit în S 1. L =

Obiecte de bronz
1. Fibulă de
şi două caneluri

tip Aucissa (pl. IX/3). Corp cu nervură longitudinalii
transversale lângă butonul cu care se termină piciorul.
Sistem de închidere cu balama. Descoperită în S 3 . L = 5,6 cm. Inv.
25.336. Prima jumăt:ate a secolului al II-lea d.Ch.
2. Fibulă de tip Aucissa (pl. IX12). Cap ornamentat cu trei cerculeţe
incizate. Corp cu două incizii longitudinale şi un cerculeţ incizat. Portagrafă trapezoidală, sistem de închidere cu balama. Descoperită în S 1.
L = 5,9 cm. Inv. 25.323. Prima jumătate a secolului al II-lea d.Ch.
3. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt (pl. IX. 4). Se păstrează
numai corpul, dreptunghiular în secţiune. Sistem de închidere cu resort.
Descoperită în S 2 . L =
3,5 cm. Inv. 25.330. Prima jumătate a secolului
al III-lea d.Ch.
4. Inel cu locaş pentru piatră (pl. X.118). Descoperit în S 1. D =
1,8 cm. Inv. 25.319.
5. Pandantiv traforat (pl. VI/1). Descoperit în S2. 7,7 X 6,7 cm.
Inv. 25.329.
6. Pandantiv (pl. X/2). Utilizat ca parte terminală a unei curele
de piele. Se păstrează nitul de prindere din partea superioară. Descoperit în S3. L = 6,2 cm. Inv. 25.325.
7. Cheotoare (pl. X/12). Descoperită în S 3 . 2 X 1,4 cm. Inv. 25.337.
8 Element decorativ în formă de clopoţel (pl. VII/G). Ornamentat
eu două cercuri incizate. Descoperit în S 1. 2,1 X 1,1 cm. Inv. 25.324.
9. Fnagment de verigă (pl. X/16). Descoperit în S 3, la sud de clădi
rea EM 22. D = 5,3 cm. Inv. 25.332.
10. Cârlig (pl. IX/5). Are partea de fixare foarte lată şi se păs
trează nitul de prindere. Descoperit în S 1, la nord de zidul incintei sacre.
L = 4,4 cm. Inv. 25.320.
11. Cataramă (pl. X/15). Lipseşte bara orizontală şi limba. Descoperit în S 1, la nord de templul lui Silvanus. 3,3 X 2,9 cm. Inv. 25.327.
12. Cataramă dreptunghiulară (pl. X/10). Lipseşte limba. Descoperită în S3, la nord de zidul incintei sacre. 3,3 X 2,1 cm. Inv. 25.333.
13. Ţintă (pl. VII/7). Descoperită în S 2 . D = 0,6 cm. Inv. 25.GSG.
14. Ţintă (pl. X/7). Descoperită în S 1. D = l,G cm. Inv. 25.490.
15. Cui (pl. VII/10). Descoperit în S 3, la nord de zidul incintei
sacr.e. L = 4,5 cm. Inv. 25.350.
lG. Nit ornamental semisferic (pl. VII/4). Descoperit în S,i, la sud
de clădire. D = 2,1 cm. Inv. 25.339.
17. Fragment de verigă (pl. X/11). Descoperit în S 3 , la sud de
clădire. D = 4,7 cm. Inv. 25.331.
18. Fragment de bandă (pl. VII/11). Prezintă două orificii pentru
nituri. Descoperit în S 1, la nord de templul lui Silvanus. 4,1 X 1,3 cm.
InY. 25.321.

RAPOARTE DE

442

SĂPĂTURI

19. Scoabă (pl. VII/15). Descoperită în S 1, la nord de templul lui
Silvanus. 3,3 X 2,3 cm. Inv. 25.322.
20. Fragment de oglindă (pl. VIII/7). Are marginea perforată şi o
faţă decorată cu nervuri concentrice aplatizate. Descoperit în S 5 , la vest
de clădire EM 22. 5,2 X 3,6 cm. Inv. 25.340.
Opaiţe. In zona clădirii EM 22, mai cu seamă sub pavajul coridorului din faza a II-a (vezi mai sus), s-au găsit sute de opaiţe întregi
sau fragmentare. Dăm mai jos lista stampilelor de atelier: ATIMETI
(3 exemplare); CAI (3), CASSI (3), CDESSI (4), DIOCLES (l); IANVARIVS (26, cu variante), IEGIDI (1), FORTIS (10), FRONTO (1), LVCIA
(1), LVCIVS (1) şi OCTAVI (3).

D. Templul EM 24
Obiecte de fier
1. Fibuh'l cu piciorul întors pe dedesubt (pl. III/7). Sistem de închidere cu resort. Descoperită în secţiunea M 19. L = 5,3 cm. Inv. 26.971.
2. Tortiţă de vas (pl. V.'6). Descoperită la est de cubicului estic.
L = 6,1 cm. Inv. 26.978.
3. Fragment de hmă de cuţit (pl. V/4). Descoperit în M19. 7,3 X
2,1 cm. Inv. 26.981.
4. Zăvor (pl. V/2). Confecţionat dintr-o bară de fier îndoită la un
capăt, aplatizată şi perforată la celălalt. Descoperit în M 18 . L = 10,8 cm.
Inv. 26.976.
5. Vârf de săgeată romboidal (pl. IV/12). Descoperit în M17. L =
6,5 cm. Inv. 25.628.
6. Fragment dintr-o bară rotundă în secţiune, aplatizată şi perforată la mijloc (pl. V/3). Descoperit în M 19 . L =
10,1 cm. Inv. 26.980 ..
7. Târnăcop (pl. V/9). Executat din două bare sudate longitudinal
după prelucrare. Sudura la cald în partea lată a târnăcopului nefiind
de bună calitate, a fost nevoie de un manşon de strângere. Descoperit
1n zidul nordic al cubiculului estic. 25,1 X 7,1 cm. Inv. 26.983.
8. Chiuretă (pl. IIV15). Compusă dintr-o limbă uşor alveolată, terminată cu un peduncul ascuţit. Între limbă şi peduncul există un opritor.
Descoperită în M 15 , la vest de templul EM 24. L = 6,6 cm. Inv. 25.625.

Obiecte de bronz
1. Fibulă de tip Aucissa (pl. IX.'l). Corp cu nervură longitudinală,
Lateral şi cu câte un intrând semicircular de fiecare parte. Trei nervuri transversale la capătul corpului. Picior terminat într-un buton.
Portagrafft trapezoidală, sistem de închidere cu balama. Descoperită
într-o groapă din M 18. L = 6 cm. Inv. 25.702. Prima jumătate a secolului al II-lea d. Ch.
2. Ac cu cap conic (pl. VIII„1). O canelură delimitează corpul de
cap. Descoperit la est de cubiculul estic. L = 14,4 cm. Inv~ 26.982.
3. Ac (pl. VIII/4) cu cap lăţit, perforat şi îndoit. Făcea parte, probabil, dintr-un pandantiv cu lănţişor. Descoperit în M 15 , la vest de
templu. L = 8,8 cm. Inv. 25.347.
lăţit
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4. Spatulă fragmentară (pl. VIII/5). Descoperită în M 16 . L = D,7 cm.
Inv. 23.346.
5. Ţintă (pl. X/8). Are marginile curbate spre interior. Descoperită
în M13 , la vest de templu. D = 2,1 cm. Inv. 25.343.
G. Partea inferioară a unui picior de sfeşnic? (pl. VI/4). Descoperită în M 16 . L = 6,4 cm. Inv. 25.345.
7. Verigă plată (pl. VII/2). Descoperită în M 18 . D = 2 cm. Inv.
23.413.
Opaiţe. Au fost găsite fragmente aparţinfmd c{1torva zeci de lucernae:
printre ele au fost identificate următoarele stampile de producători:
ATIMETI (4 exemplare), CDESSI (1), FORTIS (6), FRONTO (1), IANVARIVS (6), LVCIVS (1) şi LVPATI (1).
Pe lângă descoperirile de mai sus, semnaEim câteva obiecte găsite
într-un sondaj efectuat într-o clădire (EM 23) situată la est de zidul
oraşului, precum şi câteva descoperiri întâmplătoare.

Obiecte de bronz descoperite în EM 23
1. Aplică traforată (pl. VI/5) în formă de pelta. 3,2 X 3 cm. Inv.
23.6:36.
2. Verigă (pl. X/13). D = 2,3 cm. Inv. 23.694.
3. Element de broască traforat (pl. VII/13) L = 4,3 cm. Inv. 23.637.
4. Pandantiv (pl. X/l) utilizat ca piesă terminală la o curea de piele.
L = 7,3 cm. Inv. 25.712.
5. Pandantiv (pl. X/3) cu aceeaşi utilizare. L = 4,1 cm. Inv. 23.GD2.
6. Cataramă (pl. X/14). Lipsesc bara orizontală şi limba. 3 X 2,6 cm.
Inv. 25.690.
7. Disc de ţintă ornamentală (pl. X/4). Decorat cu trei nervuri
concentrice. D = 2,5 cm. Inv. 25.691.

Descoperiri

întâmplătoare

1. Obiect de fier în formă de ancoră (pl. V /5). Format dintr-o tijă
rotund<\, subţiată brusc la un capăt şi îndoită în aşa fel, încât să formeze un inel de prindere. În partea opusă are un peduncul ascuţit, îndoit
acum în formă de cârlig. A fost descoperit în timpul lucr[trilo! pentru
construirea motelului din comună. 17,1 X 12,4 cm. Inv. 26.974.
2. Ţintă (pl. X/5) cu marginile zimţate, decorată cu trei caneluri
şi având centrul alveolat. Descoperită în interiorul oraşului a!1tic. D =
1,3 cm. Inv. 2;).362.
3. Buton de bronz (pl. VIII/12). Puternic evazat şi prevăzut cu o tijă
de fier. Descoperit în interiorul oraşului antic. I = 2,5 cm; D = 2,1 cm.
Im·. 25.3Gl.
4. Placă de bronz fragmentară (pl. VII/14). în partea superioară azi
ruptă, era un orificiu patrat, probabil de la un cui cu care era prinsă.
Se pot citi în „pointille" literele ATAS. Descoperită în interiorul oraşului
antic. 3,2 X 2,7 cm. Inv. 25.348.
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VII. Descoperiri monetare
Monedele descoperite în campania anului 1983 se publică mai }OS
pe complC'xe (clădiri), iar în cadrul acestora pe camere sau pe secţiuni.
A.

Clădirea

EM 21

Camera 6
1. HADRIANUS. D. suberat; d = 19,2 mm; G = 2,20 g; StracJ.•,
108; a. 117-119.
.
2. IULIA PAULA. D; d ~ 17,7 mm; G ~ 2,01 g; C, 6; a. 219-220.

Camera 11

3. FAUSTINA IUNIOR. As; d = 25,4 mm; G = 9,46 g; RIO, III,
1408; a. 145-161.
4. FAUSTINA IUNIOR. D. suberat (distrus de foc); d = 18 mm:
G = 2,48 g; RIC, III, 500 b (sau 501 sau 502 a); a. 145-161.
SEPTIMIUS SEVERUS, D; d = 18,3 mm; G = 2,05 g; RIC, IV, I,
96 a; a. 196-197.
6. SEVERUS ALEXANDER. D; d ~ 18,5 mm; G = 1,80 g; C, 183.

B.

Clădirea

Suprafaţa

EM 22

S1

1. As republican; d = 23,7 mm; G = 10,29 g; Ba/Jelon, I, p. 239,
nr 12 (a. 234 î.Ch.) sau II, p. 171, nr. 3 (a. 217 î.Ch.) sau II~ p. 123,
nr. 4 (a. 209 î.Ch).
2. TIBERIUS. As emis în memoria lui Augustus; d = 28 mm;
G = 8,96 g; C, 228; străpuns de un orificiu şi purtat pandantiv.
3. TRAIANUS. As; d = 24,9 mm; G = 9,25 g; Strack, 396; a.
108-113.
4. ANTONIUS PIUS. As; d = 27,:3 mm; G = 13,54 g; RIC, III, 606,
dar pe revers apare, în legendă, dup~t cuvântul HILARITAS, cifra IIII.
Este, probabil, o greşeală de limbă, o confuzie cu LIBERALITAS; piesa
ar putea proveni, deci, dintr-o monetărie orientală.
5. FAUSTINA SENIOR. D; d = 18 mm; G = 3,12 g; RIC, III, 3:11;
după a. 141.
6. MARCUS AURELIUS. S; cl = 31,fl mm; G = 22,31 g; RIC, III,
827; a. 161-162. Descoperit în pavajul de mortar.
7. Nedeterminabil. As; d = 25,9 mm; G = 11,69 g.
Suprafaţa s~

8. HADRIANUS. S; el= 34,2 mm; G = 23,84 g; Strack, 300; a. 117.
;J. HADRIANUS. S; d = 32,9 mm; G = 20,50 g; Stracl~ 528: a.
117-119.
10,. HADIRANUS. D; el= 19,6 mm; G = 2,78 g; 9t-rack, 155; a.
124-126.
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11. ANTONINUS PIUS. D; d -= 17,7 mm; G -= 3,10 g; Riq 1II,
80 a; a. 140-143.
12. FAUSTINA SENIOR. As; d -=== 26,4 mm; G = 14,03 g; RJC, III,
1169; după a. 141.
2,36 g; RIC, IV, J, 11;
13. CARACALLA. D; el -= 16,7 mm; G
a. 196-198.
14. PHILIPPUS SENIOR. Monedă a provinciei Dacia; d -= 21,9 :1im;
G = 4,78 g; Pick, p. 10, nr. 8 (tip B); a. 247.
,..=:

Supra.faţa S~

15. TRAIANUS. As; d -= 26 mm; G = 2,95 g. Foarte tocit.
16. HADRIANUS. As; d = 27,3 mm; G
12,35 g; Strach~ 634;
a. 128-129.
17. SEPTIMIUS SEVERUS. D. suberat; d -=== 17 mm; G = 2,77 g;
RIC, IV, 1, 137; a. 198/9-200.
18. HOSTILIANUS. Antoninian; d = 20,l mm; G -= 2,82 g; RJC,
IV, 3, 182; a. 251.
19. Nedeterminabil. As; d -= 23,2 mm; G = 6,63 g; foarte tocit şi
distrus (ars?).
Suprafaţa

S4

20. TRAIANUS. As; d = 24,G mm; G = 6,17 g; foarte distrus.
21. ELAGABALUS. D; d = 113 mm; G = 2,88 g; C, 62; a. 221.
22. SEVERUS ALEXANDER. D. suberat; d = 18,8 mm; G = 1,89 g;
c, 70.
23. GORDIANUS al 111-lea. Monedă a provinciei Moesia Superior,
emis<! la Viminacium; bronz mijlociu; d = 25,8 mm; G -= 11,54 g; Pick,
p. 34, nr. 7D; a. 241.
Suprafaţa

S;-,

24. Nedeterminabil. As; d =

26,7 mm; G =

9,16 g; foarte t0cit.

C. Temp'.ul EM 24
1. SEPTIMIUS SEVERUS. D. suberat; d =
RIC, IV, 1, l 7G; a. 201.

19,7 mm; .G =

2. GORDIANUS al Iii-lea.
Bronz mare emis
d= 29 mm; G = 14,21 g; Pici..:, p. 32, nr. 71; a. 239.
Secţiunea

2,10 g;

la Viminacium;

1\-1 1 ;;

:3. Nedeterminabil. As; d = 2;) mm; G = 4,52 g; foarte tocit.
4. Nedeterminabil. As (?); c.1 = 23,2 mm; G = D,80 g.
Secţiunea

M 10

;). NERVA. As; d = 27,2 mm; G = D,G2 g; tocit.
6•. TRAIANUS. As; d= 26,G mm; G = <J,77 g; Stmck, 341; a.
101--102.
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7. TRAIANUS. D; el = 19,5 mm; G = 2,78 g; Strack, 246; a. 115/
6-117.
8. HADRIANUS. S; d = 29;,3 mm; G = 19,77 g. Strack, 681; a.
132-134.
q_ ANTONINUS PIUS. As; d == 25,6 mm; G = 10,32 g; Strack, 897;
a. 138, februarie-iulie.
10. ANTONINUS PIUS. As; d = 25,3 mm; G = 5,92 g; tocit.
11. ANTONINUS PIUS (?). As; d = 27 mm; G = 9,55 g; foarte
tocit.
12. CARACALLA. As sau Dp; el= 25 mm; G = 9,09 g; tocit.
13. SEVERUS ALEXANDER. D; d = 18,5 mm; G = 2,71 g; C, 348;
a. 228.
.
14. GORDIANUS al III-lea. As; d = 24,5 mm; G = 10,01 g; RIC,
1V, 3, 338; a. 243-244.
Secţiunea

M 1,

15. HADRIANUS. As; el = 23 mm; G = 11,21 g; Strack, 642; a.
120-121.
16. ANTONINUS PIUS. As; d = 26,2 mm; G = 9,66 g; RIC, IU,
852 a; a. 147-148.
17. LUCIUS VERUS. S; el = 31,3 mm; G = 20,88 g; RIC, III, 1461;
a. 166-167.
18. SEVERUS
ALEXANDER.
Monedă colonială (Nicaea); . d =
=
19,3 mm; G = 4,23 g; Mionnet, Suppl. V, p. 139, nr. 795.
19. Nedeterminabil. As(?); d = 27,4 mm; G = 6,87 g.
Secţiunea

M 18

20. TRAIANUS. As; d
24,9 mm; G
8,90 g; Strack, 399; a.
103--104.
21. TRAL\NUS. As; el
25,5 mm; G
8,94 g; Strack, 371; a.
105-106.
22. TRAIANUS. As; d = 26,4 mm; G = 9,96 g; Strack, 455; a. 115.
23. TRAIANUS. As; d = 24,9 mm; G = 8,49 g; Strack, 396; a.
108-113.
24. LUCILLA. As; d = 25 mm; G = 9,82 g. RIC, III, 1764.
25. CARACALLA. D; d = 17,8 mm; G = 1,68 g; RIC, IV, 1, 88;
a. 207.
26. PHILIPPUS SENIOR. Bronz mijlociu al provinciei Dacia; d =
= 2f5,3 mm; G = 12,36 g; Piele, p. 11, nr. 16; a. 247 sau 248.
.
27. Nedeterminabil. As; el = 24,4 mm; G = 6,77 g.
28. Nedeterminabil. MonedC:-1 colonio.lc.'"1 grecească: c.l = 23,2 mm; G =o=
= 7,47 g.
Secţiunea

M 10

29. HADRIANUS. S; el = 30 mm; G =
cu bustul împăratului spre stânga).
30. COMMODUS. S; d = 31,2 mm; G
a. 1Si3.

22,71 g; Strack, 649 (clar
=

23,63 g; RIC, III, 464;
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31. SEVERUS ALEXANDER. D. suberat; d = 18,7 mm; G-=== 2.92 g.
32. TREBONIANUS GALLUS. Bronz mijlociu al provinciei Dacia;
d ~ 24,9 mm; G = 6,72 g; Pick, p. 16, nr. 50; a. 250.
VIII.

Săpăturile

de la Valea Lupului

Cercetările de la Valea Lupului s-au desfăşurat în punctul de hot.ar
numit Stol; ele au avut, în bună măsură, caracterul unor săpături de salvare, căci lucrările agricole distruseseră o parte din construcţiile antice,
scoţând la iveală pietre din ziduri sau elemente de pavaj, în form{1 de
romb ori de pişcot.
Sondajele efectuate în 1981 şi 1982 (pl. XI) au confirmat existenţa
unor construcţii romane pe o suprafaţă vastă. În 1981 s-au identificat
bazele pilelor unui hypocaustum şi, în apropierea lor, un zid şi o mică
absidă din care nu se mai păstrase decât fundaţia.
In anul 1982, s-a descoperit un zid, paralel cu precedentul, care
a fost urmărit pe o distanţă de 50 m. Temelia lui este formată din pietre de râu legate cu pământ; ea se adânceşte în solul antic 35-40 cm
(maximum 83 cm). Elevaţia, din care s-au conservat una sau două asize.
are pietrele legate cu mortar. Pe alocuri, zidul a fost scos. Lăţimea lui
considerabilă (90-100 cm), ca şi lungimea mare sugerează că am avea
de-a face cu un zid de incintă.
Principalul rezultat al campaniei anului 1983 a fost dezvelirea unui
turn (pl. XII) pe traseul zidului de incintă. Stratigrafia arată că, în
acest punct, s-a ridicat iniţial o construcţie de lemn cu lipitură de lut,
distrusă ulterior într-un incendiu. A urmat apoi construirea turnului şi
a zidului de incintă; în interiorul turnului s-au descoperit urmele unei
construcţii, al cărei paviment prezintă două straturi succesive de mortar.
Inventarul arheologic, constând aproape exclusiv din ceramică, este
sărac şi puţin relevant. Se creează impresia că ocupanţii construcţiei de
la Valea Lupului - care ar putea fi o vina rustica - au părăsit locurile
fără grabă, ducându-şi cu ei întreg avutul.
Continuarea săpăturilor va permite, probabil, elucidarea problemei
destinaţiei construcţiei şi stabilirea cronologiei acesteia.
CONSTANTIN

HADRIAN DAICOVICIU - DORIN ALICU - SORIN COCIŞ - CHRISTINE MEYLAN - ADELA PAKI - IOAN FISO

IUEŞ

LES FOUILLES AHCHEOLOGIQUES DE 1983 A ULPIA TRAIANA
SAHMIZEGETUSA

(Resume)

En 1983 on a acheYe le degagement de l'espace compris entre Ies edifices
001 et 002. Deux autels ont ete decouverts, gui datent de 235-238, ayant ete eriges
par Q. A~dus Aelianus, procurateur financier de la Dacie Apulensis.
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On a acheve egalement la fouille de l'eclifice EM 21 (fii;. 2).
I.e.s observations faitcs pendant le degagement. d'un autre edifice (El\1: 22),
~itue immediatement au nord du temple de Silvain, ont mene aux conclusions suivantes (pi. I):
Dans ~a premiare phase, !'edifice comprenait deux parties clistinctes. La par,
tie nord etait un couloir large de 2,90-3,40 m, tandis que la partie sud etait.
di,·i.see en quatre pieces. Seul le câte ouest (9,15 m) a pu etre mesure avpc exactitucie; le câte est clevait avoir environ 10 m, tandis que Ies cotes nord et sud
pouvaient mesurer 20-21 m. Le câte norei de !'edifice etait forme par un tron(;On du mur ele l'enceinte sacree qui entourait la zone des temples extra muros.
Lrt comtruction du Grand Temple (EM 18) a mis fin a l'existence de cet edifice, tot remplace par un autre, legerement cleplace vers le Norei par rapport au
precedent et plus grund que celui-ci de 2,50 m en direction Est-Ouest. Ses dimensions etaient: câte sud 23,15 m; cote: nord: environ 24 m; cote ouest: 9,30 m; câte
est: 10,;35 m. Tout comme dans la premiere phase, !'edifice comprenait un couloir
large ele 3, lO m dans sa partie nord et un espace di vise en cinq pieces dans sa
partie meridionale. L'enceinte ayant cesse de fonctionner, un trol1(;on de son ancien mur separait maintenant Ies deux parties de !'edifice.
.
Dans une zone situee au nord du sanctuaire cl'Esculape et de iHygie e~ a
!'est du temple ele Liber Pater on a mis au jour un temple (EM 24) dorit seule
la derniere phase a pu elre etudiee pour !'instant. L'edifice (pi. II) etait. oriente
Nord-Suci et mesurait rn,05Xl5,35 m. Le câte sud etait interrompu dans son centre
faisant place a un seuil forme ele fragments de tuiles et de briques. Le seuil etait
flanque par cleux cubicula ele 3,55X3,05 m (climensions interieures). Sur le cote
nord le temple presente une niche absidale qui depasse legerement vers le Nord
le mur ele l'enceinte sacree. Dans une tranchee creusee a l'Ouest du .temple on
a saisi les traces d'une construction en bois.
Les objets Ies plus significatifs decouverts pendant Ies fouilles {pieces de
metal, lampes, monnaies) (voir, pl. III-X).
A Valea Lupului on a sonde en l!J81-HJ83 Ies restes mal conserves cl'un
com;)\exe de constructions romaines. II s'agit, paraît-il, d'une villa rustica.

Legende des il/uslrations
l. Plan de !'edifice EM 22.
·li. _Plan clu temple EM 24.
Ifl-X. Objets decouverts pendant Ies fouilles de HJ83.
Xf. Valea Lupului: plan de si•tuation.
XII. Valea Lupului: plan de la tour.
25.1. Les autels decouverts dans l'espace ccmpris entre les edifices 001 et 002.
2. L'eclifice EM 21. 3. L'edifice EM 22; au premier plan: Ies vestiges de la
premiere phase; au second plan: le mur d'une chambre de la Jii:n1e phase.
Pl. 26.4. L'eclifice EM 22; au premier plan: le couloir de la IFme phase. 5. L'edifice
EM 22: la piece avec la construction absidale.
PI. 27.6. L'edifice EM 22: la construction absidale. 7. Le temple EM 24: Ia construction ~ur le mur d'enceinte detruite par la niche absidale. Traces d'une
con~truction en bois pres du temple EM 24.

PI.
PI.
Pi.
PI.
PI.
Pl.
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. . EM 22.
Pl. T. Planu I cliidiru
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Pl. I: 1-X. O~Jiecte c1e-,coperite în campania anulL:i 1833
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Pl. XCC. Valea Lupului -

„Stol": planul turnului.

CERCETARI ARHEOLOGICE LA SAMIZEGETUSA.
CAMPANIA 1992-1993; CLĂDIRILE EM 30-EM 31
Cercetării.le arhe:ologice întreprinse de Muzeul Naţional. de Istorie
a Transilvaniei, la Sarmizegetusa, în anii 1992-1993, au continuat investigarea unui obiectiv complex, identificat, în anul 1990, de colectivul
Universităţiii din Cluj şi parţial cercetat, în anul 1991, de către w1 coledtiv al MuzeulUi Civilizatiei Daci.ce si Romane din Deva. Am utilizat
codificările folosirte în cerc~tflrilc precedente, oare vor fu publicate în rapoarte separate de către autorii acestora (pl.. I-II).
Suprafaţa P 6 a fost începută în anul 1991 şi săpată pe o adâncime
de circa 0,50 m, pe o lungime de 8,80 m. Este limitată spre N de un zid
din piatră, legată cu pământ, adosat zidurilor incintei sacre şi a clălirii
EM:.io, cu o fundaţie superficială. Zidul este, lat de 0,70 m, lung de
3,20 m şi reprezintă o blocare târzie, a spaţiulUi dintre zidurile celor
două clădiri. El începe de la nivelul crepidei zidului incintei sacre şi a
pragului intrării de la sud de EM2!l (pl. 28/1).
La 0,70 m sud de zidul amintit, paralel ou acesta, apare o fundaţie
de piatră măruntă de râu, fără mortar, lată de 0,90 m.
La sud de ea s-a găsit o fântână, cu diametrul la gură de 1,37 m.
Fundaţia, amintită ma:i sus, pare a reprezenta un pavaj în apropierea fântânii, întrucât latura sa de sud este construită după gura acesteia, iar
latura de nord este uşor arcuită în aceeaşi direcţie. Fântfma
a fost
săpată doar până la adâncimea de 6,30 m, întrucât prezenta pericol de
prăbuşire, ea neavând pereţii clădiţi cu piatră sau cărămidă. Fântâna
a fost umplută .intenţionat după o destul de scurtă perioadă de funcţionare, şi erodarea margli.nilor ei. Materialul arheologie destj::>perit în
umplutura fântânii, este nesemnificativ.
Atât pavajul, cât şi fântâna, deja umplută, au fost acoperite de un
strat de ţigle fragmentare, relativ compact, gros de 15-20 cm, care se
întinde, de fapt, pe întreaga suprafaţă a lui P 6 • Acesta rezultă, probabil,
din prăbuş,irea acXlperişului unei clădiri de lemn ale cărei urme (stâlpi de
susţinere, bârne), au fost surprinse în suprafaţă (pl. III).
Secţiunea P 5 este orientată E-V, cu lungimea de 12,75 m şi lăţimea
de 1,50 m. La 2,40 m de limita estică, a apărut un zid lat de 1,10 m, din
piatră de râu, fără mortar, repriezentând o fundaţie puţin adâncită
în
solul antic (pl. 28/2). La vest de zid, pe solul ant1iq, pe o lungime de
1,30 m, a apărut un strat gros de 5-6 cm din piatră mărurntă. La metrul 7,00 s-a identificat un zid, lat de 0,40 m, paralel cu primul, aşezat
pe un strat ele cultură, gros de 0,24 m, zid conSli:derat, în •eltapa anterioarJ
a cercetării noastre, drept soclul unui pontk Din acesta se păstrează trei
rânduri de piatră (pl. 28/2). La vest de el, se distinge groapa de urmă
rire a zidukd, din campania anului 1991.

462

RAPOARTE DE SAPATCiU

:Stratigrafia dintre zidul por.ticului şi cel al incintei sacre ne permite să stabilim relaţia cronologică dintre acestea (pl. IV). La adâncimea
de 1,10 m, apare un strat de piatră sfărâma:tă şi mortar, care începe lângă
zidul indntei sacre şi se întinde spre est 1,00 m. Acest strat, care reprezintă un nivel de construcţie, acoperă o groapă naturală. La adâncimea
de 0,80 m, 15 cm sub crepida zidului de incintă, apare un al dotl.lea nivel de mnstrucţie. Menţionăm faptul că primele rânduri de piatră din
fundaţia incintei sunt legate cu mortar, sub care urmează o structură din
piatră măruntă de râu, pe o adâncime de 0,36 m.
Uşor sub nivelul crepidei începe un strat de dărâmătură compus din
pi.attră, mortar şi fragmente de tencuială făţuită. Tencuiala, reco1tată din
acest nivel, are primul strat gros dei 1,7 cm, stratul intermediar de 1,6 cm
şi o făţuială groasă de 0,2 croi. Acest nivel de dărâmare trebuie să fi
aparţinut primei faze a zidului li.ndntei sacre. Pe parametrul estic al
zidului se păstrează, la 0,25 m deasupra crepidei, un strat de tencuială,
diferit ca structură faţă de cel descris mai sus. Partea ei inferioară este
perfect orizontală şi marchează nivelul de călcare dintre zidul porticului
şi cel al incintei sacre. Tencuiala păstrată are o grosime de 4 cm şi este
oompuSă din trei straturi succesive, cel lipit de piatră mai grosier, cel
intermediar mai fin, iar cel exterior, amestecat cu praf de cărămidă, fă
ţuit şi vopsit în roşu.
Zidul porticului a fost, la rândul său, tencuit, numai pe parametrul
dinspre est, cu o tencuială groasă de 3 cm, de o 'Calitate inferioară.
In concluzie, zidul incintei sacre a avut două faze de construcţie,
în faza a doua adăugându-i-se un portic. Argumentele care susţin ipoteza sunt următoarele: ambele ziduri sunt tencuite spre est cu o tencuială rezistentă la intemperi; (opus signinum), soclul porticuluâ. este construilf; într-un strat de dă1·âmătură la nivelul corespunzător crepidei zidului de incintă. Intre cele două ziduri a existat, probabil, o platformă
de circulaţie, în faza a doua, la nivelul c.ăreia începea tencuiala zidulai
incintei sacre. In exteriorul soclului porticului, nivelul de călcare, inferior platformei, se afla la nivelul la care începe tencuiala acestuia.
In stadiul actual al investigaţiei, 'avem rezerve în ce priveşte considerarea zidului de la est de incinta sacră drept soclu al unui pontic.
Acestea rezerve sunt generate de faptul că substrucţia acestui zid este
foarte fragilă., fiind aşezată pe şi în dărâmă,tură, că lipsesc elemente arhitedonice (baze, capiteluri, fusuri de coloană, arh:Ltrare, cornişe etc.),
iar materialul tegular, descoperit la est de zi.dol incintei sacre, este extrem de rar.
Profilul dill1.tre zidul incintei sacre şi zidul estic al clădirii EM30
prezintă următoarele caracteristici: la nivelul solului antic, apare o groapă ::dâncă de 0,20 m, umplută cu pământ pigmentat cu cărbune. Deasupra solului, peste un strat subţire de cultură, urmează un nivel de dă
râmă;tură, foarte bogat în ţigle, gros de circa 0,20 m. in continuare, un
strat de nivelare de 0,3'5-Q,40 m, deasupra căruia apare un al doilea
Pivel de dărâmătură, de asemen~a, foarte bogat în ţigle şi olane fragmentare. Primul strat de dărâmătură pare să aparţină unei clădiri de
lemn (vezi mai sus P 6), iar cel de al doilea nivel pare să fie datorat ruinării clădirii EM 30 (pl. IV).
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1n campaniile cu1ilor 1992-1993, a fost pusă în evidenţă exis.tenţa
a două cLl.diri, despărţite de o curte pavată, clădiri denumite EM 30 , EM 31 •
Acestea sunt situate la vest de incinta sacră. Au rost cercetate parţial în
anul 1991 prin deg<ajarea laturii estice a clădirii EM 30 care a dus la
identificarea ai-ci a trei încăperi (Ci. C:!! C 3 ) şi la depistarea clădirii EM 3 i.
prin secţiunea P 4 (pl. II).
Păstrfo1d un martor, lat de 1,00 rn, am extins spre vest cercetarea
edificiului prin deschiderea a două secţiuni, lungi de 35,50 m şi late de
4,00 m, numite P 7 şi P 8 • S-a continuat, de asemenea, secţiwl.ea din anii
precedenţi, notată de noi P 1 , spre sud. La eSiti de secţiunea Pi. s-a deschi3 o supi-afaţă P 9 , având dimensiunile de 3,80 m X 7,20 m.
Clădirea EM:m se află situată la sud-est de Schola Gladiatorum, între
amfiteatru şi zidul vest.ic al incintei sacre (pl. I).
1n prima fază, edificiul de piatră are o formă rectangulară, cu laturile de 15,35 m nord-sud şi 13,10 rp es.t-vest. Intr-o fază ulterioară es:te
extinsă spre sud prin adăugarea unei încăperi, C 3 , cercetată în anul 1991.
fo urma acestui adaos latura estică a clădirii are lungimea de 19,50 m.
In prezentul raport, luăm în discuţie doar rezultatele obţinute în
rerioada 1992-1993.
Camera 2: dimensiuni interioare, 5,00 m nord-sud X 5,60 m est-vest.
Din camera C~ am cercetat o suprafiaţă de 2, 70 m est-veo,t X 5,00 m
nord-sud. Pe latura de vest a camerei s-a identificat o intrare, la 1,30 m
faţă de zidul sudic, lată de 1,00 m (pl. 28/3).
fa zona intrării, spre sud, zidul vestic al încăperii este construit din
pi<i.tră de râu, având lăţimea de 0,60 m.
1n interiorul încăperii, la adâncimea de 0,53 m de la nivelul actual
::il solului, s-a surprins un strat de lut compact, care marchează nivelul
de călcare din ultima fază, strat care se remarcă şi în exteriorul camereL Acest nivel de lubuială se aşează peste un strat de dărâmătură, compus din cărămizi, ţigle şi olane frac;turate, aşezat pe un sol negru, pigmentat cu cărbune şi cărămidă, gros de circa 0,15 m. Sub 1acesta, în partea de nord a camerei, apare a alveolare umplută cu cărbune, ţigle, că
rămizi sfărâmate, care se extinde şi în afara zidurilor camerei. Zidul
nordic al camerei, liat de 0,50 m, prezintă spre exterior, la adâncimea
de 0,90 m, o crepidă lată de 0,15 m, care merge 0,35 m în adâncime şi
care, la prima vedere, pare a fi fundaţia zidului. La zidul vestic această
crepidă apare în interiorul camerei, pe o lungime de 2,50 m spre sud.
Elev:aţia zidului nordic al camerei esrte deplasată spre interior cu 0,15 m
(lăţimea crepidei din exterior) şi es1Je aşezată pe un nivel de arsură, identificat la adâncimea de 0,90 m. Din aceste motive, credem că fundaţia
zi:dului nordic şi, parţial, a zidului vestic reprezintă urma unui zid mai
vechi peste care s-a construit, într-o flază ulterioară, elevaţia zidului camerei, fărăl a respecita întru-totul traseul vechiului zid. Continuarea
spre sud a zidului V1estic (pl. 29:f 4), lat de 0,60 m, în care s-a practicat
intrarea, are o fundaţie constituită din doar două rânduri de piatră astfel încât, între fundaţia zidului vechi şi fundaţia acestei continuări apare
o diferenţă de 0,35 m. Şi din modul de construcţie a zidurilor rezultă o
diferenţă cronologică între ele, oferită de calitatea materialului de con-
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strucţie utilizat. Astfel, în partea de
intrării, ală1turi de piatra de râu, s-a
.şi micaşist, de :talie mijlocie p<înă la

nord şi de vest, până în apropierea
utilizat piatră de carieră, p.aragnais
mare, câtă vreme continuarea spre
sud a zidului este construitc'i. numai din p1atră de rftu, de format mic ~.i
mijlociu. întrucât nu am găsit urme de demolare a tronsoanelor <le nord
şi vest, considerăm că atât în prima fază, reprezentată de fundaţie, cât
şi în a doua fază, de reconstrucţie (reprezentată de elevaţia deplasiat<:!),
destinaţia încăperii era aceiaşi şi aceasta nu. era închisă integral spre sud.
Prima fază sfârşeşte printr-un incendiu, întrucc"1t elevaţia fazei a doua
este construită pe un strat de arsură. Faza a doua este, de asemenea distrusă, tot printr-un incendiu, fiind parţial demolată. 1n faza a treia, destinaţia încăperii se schimbă, probabil, se continuă zidul vestic spre sud,
mai lat cu 0,10 m, dărâmătura este acoperită cu o podina de lut, corespunzând pragului. Dacă al doilea strat de dăr<îmătură şi arsură reprezintă distrugerea marumanică, atunci nivelarea de lut din în6tpere şi
forma ei actuală nu pot fi decît postmarcomanice.
Materialul arheologic sărac, descoperit în încăpere, nu ne permite
să stabilim o relaţie cronologică absolută între fazele de construcţie surprinse. !n stratul inferior din camera 2 au fost identificate urmele w1ei
construcţii de lemn, de asemenea, incendiată. Aceste urme, reprezentate
de arsură şi de amprentele unor structuri de lemn, aparţinând unei clă
diri anterioare lui EM~ 0 , au fost desqoperite, de altfel, în întreaga suprafaţE'1 a secţiunilor P 7 şi P 8 • Răvăşirile şi nivelările romane, precum
şi cele dintr-o epocă modernă, nu au permis stabilirea plam.irilor
s,au
planului clădirii de lemn. Cele mai vizibile ~lemente ale acestei clădiri
au fost surprinse în partea de nord a sectiunii P;. Este vorba de un
perete din chdrpici, surprins pe o lungime de 2,40 m, situat la 1,02 m
de zidul estic al camerei 4, la adâncimea de 0,64 m. faţă de nivelul actual
al solului. Peretele are o făţuială, groasă de 1, 1,5 cm, un strat de arsură
de lemn, gros de 2-3 cm, urmait de un a1t strat de făţuială de lut, grps
de 5 cm. Deci, lăţimea peretelui era de 8-9 1cm şi s-a păstrat pe o înăl
ţime, pe alocuri, de 0,20 m. Podina încăperii era din lut, acum puternic
ars. Acest nivel este situat la 0,84-0,95 m adâncime faţă de nivelul actual al solului şi reprezintă un prim nivel de incendiere din zona clă
dirii EM 30 . Peste podină există un strat de ţiglă, pr:ovenită din prăbu
şirea aooperişului. Deci, edificiul a sfârşit printr-un incendiu şi nu
a
mai fost reconstruit.
Camera 4 are dimensiunile interioare de 4,25 m nord-sud respectiv,
6,30 m est-vest (pl. 29/5). Intrarea se făcea pe latura de est şi este marcată de un prag, lat de 0,85 m, alcătuit din lespezi de piatră. Este posibil ca acesta să reprezinte partea superioară a unei scări, supoZiţie generată de existenţa unei îngrămădiri de pietre, aflată atât sub prag, cât
şi la est de el, pe o lungime de circa 2,00 m şi o lăţime de 0,90 m
(pl. 29/6).
Interiorul încăperii a fost deranjat de cercetări sau săpături întâmplătoa·re, anter~oare. Am reuşit să identificăm o r;orţiune din pavajul iniţial al încăperii. Acesta cions.tă dintr-un strat de pietre, gros de
circa
0,35 m, ·aşezat Pe nivelul de dărâmare ,a ~lădirii de lemn ş.l acoperit cu
un strat de lut, care are o grosime de 0,05 m.
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S-au găsit, de asemenea, reSJturile unui cuptor, probabil, de copt
pâine. Din el s-a păstrat, la adâncimea de 0,40 m, faţă de nivelul actual
al solului, o lutuială de 0,05 m, puternic arsă, aşezată peste un strat de
pietre de talie mică, puse în dungă, gros de 0,10 m. La rândul lor, aceste
plietre sunt a!'lezate pe un strat de pietriş mărunt', gros de 0,04 m (pl.
IV). Cuptorul pare să fi avut o formă circulară, cu diametrul de ciroa
2,00 m.
Zidurile de est şi de sud ale încăperii au o lăţime de 0,50 m, sunt
construite din piatră de râu, legată cu mortar. Sub zidul sudic, la ad~m
cimea de 1,17 m, într-un pământ negru, gros, lipsit de material arheologic, a apărut fundaţia unui zid, deplasată, cu 0,24 m nord, faţă de zidul încăperii. Acesta reprezintă prima fază de construcţie a zidului sudic.
Acestei faze îi corespunde în încăpere un pavaj de lut. Cuptorul aparţine fazei a doua. In faza a doua, camera 4 a fost lărgită spre sud, talpa
noului zid, fiind aşezată pe pământ, la 0,24 m sud, de zidul descris anterior. Zidul estic este reconstruit pe aceeaşi fundaţie.
Latura de vest a camerei 4 este distrusă pe o lungime de 3.40 m, de
la zidul nordic al clădirii alune<"ată, pr10babil, în şanţul aflat la vest de
aceas.ta. S~a păstrat doar un rând de pietre, la adâncimea de 1,40 m.
Colţul de sud-vest al camerei a fost construit din cărămidă sau a fost
refăcut, reparat, 0Ll cărămidă.
Porţiunea mai bine păstrată a zidului vestic prezintă o caracteristică
rară. Astfel, la bază, pe o lungime de 3,70 m, din colţul sud-vestic spre
sud, a fost placat cu lespezi mari de gresie. Acestea aveau rolul de a
apăra zidul de jetul de apă, utilizat pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de moară descoperite în camerele 5-6.
Camera 5 are dimensiunile de 2,45 m nord-sud X 3,70 m est-vest.
Colţul de nord-est al încăperii a fost distrus prin săparea unei fântc1ni
moderne!. De altfel, întreaga stratigrafie a acestei camere a fost bulverna1tă de săpături mai vechi şi mai noi. De exemplu, în apropierea zidului sudic, la - 1,10 m, a apărut o monetă, din anul 1924. Din(tri-un
scindaj efectuat în partea de vest a camerei, a reieşit că zidul de sud şi
cel vest.ic sunt legate organic. Zidul sudic are o fundaţie de 0,30 m, construiită din piatră de râu. Intre ultimul rând de piatră al fundaţiei zidului sudic şi baza zidului vestic există o diferenţă de 0,58 m, în favoaren
celui vesitic. Situaţia este identică şi pe latura de nord, cu precizarea că
zidul nordic al camerei se adosează zidului ei vestic (pl. 30/7). Profunzimea fundaţiei zidului vestic se datorează faptului că el a fost înălţat pe
ma:lul estic al unei văi sau canal antic, direcţionat nord.:..sud. ln profilul
nordic al casetei, în apropierea zidului vestic, pe întreaga adâncime a
fundaţiei, :apare urma unei b{irne, late de 0,12 m. Ea nu reprezintă traseul şanţului de implantare a zidului, ci reprezintă, probabil, urma unui
cofraj sau a unui stâlp pentru fortificarea zidului. Urma unui stâlp, în
jurul căruia s-a bătut piatra, a fost descoperită şi în exteriorul zidului
vestic al camerei.
Credem că ultimului nivel de dilcare din încăpere îi aparţine o lutui.ală, aflată la adâncimea de circa 0,50 m, îi1 care s-a găsit un element
de râşniţă romană (meta, vezi planşa XIV, pl. 30/8), cu diametrul de
0,85 m şi 0,13 m grosime. A fost elementul esenţial în stabilirea des1inaţiei clădirii drept o moară antică:
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La noro de C,;, se află situată camera C 6 care are dimensiunile de
6,25 m nord-sud şi 3,70 m est-vest.
La fel ca în camera C 5 , suprafaţa încăperii C 6 a fost deranjată de
intervenltii u1terioare astfel încât monete din secolul III au fost desooperite
niw:~ele inf·ePioare şi -o monetă de la începutul secolului ;al
II-lca în nivelele superioare. Nefiind identificat traseul unei cercetări
anterioare, credem că din zonă a fost extrasă piatră, sau alte materiale
de către săteni. Elementul deosebit din aeastă încăpere a fost surprins
în colţul său nord-vestic, unde s-a identificat o groapă, având dimen·
siunile de 2,90 m nord-sud şi 2,40 m est-vest (pl. 30/9). 1n extremitatea
estieă a ei, apar urmele a doi stâlpi, cu diametrul de 0,30 m, aşezaţi în
gropi, cu lespezi de piatră pe fund. La vest de aceştia se aflau alţi doi
stâlpi, situaţi stratigrafi.c la 0,40 m mai jos faţă de aliniamentul estic.
Cei patru srtâlp~, în:chideau o suprafaţă de r,60 X 1,60 m. La 1,00 m
spre sud-est de această structură, s-a identiîicat urma unui alt stâlp de
fo•mă circulară, din lemn, ce are diametrul identic cu al celorlalţi. Spaţiul cuprins între primii patru stâlpi e.s:te alveolat şi ,a fost colmatat cu
nisip aluvionar. În această suprafaţă s-a găsit o piatră de moară, în poziţia secn.mdară, având di,ametrul de 0,78 m şi 'o grosime de 0,12 m (pl.
XIV). Zidul vestic al încăperii, în dreptul instalaţiei, pe toată Ei.ţi..TTlea
ei, spre exterior, era placat cu lespezi rnasiive, de gresie (pl. 30/8). Urmele stâlpilor de lemn (pl. 31/10), piatra de moară descoperită între ei
şi placarea exterioară a ziduiui cu piatră, canalul colmatat, identificat
la vest de clădire, Sllilt elemente care conduc la ideea existenţe~, aici
a unei instalaţii de moară hidraulicii. (vezi planşa VI).
Zidul estic al camerei 6 a fost deranjat, l.a ambele extrem'ităţi, de
lucrări m~derne. Dacă relaţia sa cu zidul nordic al camerei 5 nu mai
poate fi stabilită din cauza fântânii, excavată ,acolo, fântână care a distrus şi latura estică a camerei 5 (prelungi:riea spre sud a ziduJ.ui în discuţie~, relaţia cu zidul smdic al camerei 4 poate fi sesizată în sensul că
fundatia camerei 4 încalecă fundatia acestui zid.
A ccesul în clădirea EM 30 se r~aliza prin latura de sud, printr-un culoar, situat între C 2 , C 5 şi C 6 . Intrarea este marcată printr-un prag, reprezentat de un bloc masiv de piatră de calcar, cu dimensiul1iile de:
1,04 m llmgime, 0,60 m lăţime şi 0,15 m grosime.
!n concluzie, clădirea EM30 a fost construită peste una sau mai mulie
clădiri din lemn incendiate. Intr-o pri.mă fază, e:xiista o formă aproape
patrată şi două încăperi ineg;ale. Destinaţia ei în această fază nu poate
fi stabilită cu certitudine. Dacă luăm în co~derare fragmentele de
răşniţă de mai mici dimensiuni decât cele găsite în camerele C 5 P,i C 6,
folosite ca material de oonstructie sau în straturile de nivelare inferioare, am putea presupune că şi 'în prima fază destinaţia clădirii era tot
de m-oară. În faza a doua se construieşte camera 4, prin demolarea parţială a zidului interior şi camera 1, cu o deschidere largă pe latura de
vest. Faza a II-a cade pradă unui puternic incendiu, după care zidurile
celor doUă încăperi (2, 4) sunt demolate şi reoonstruite fără a respecta
întru totul vechea fundaţie. Planimetria clădirii nu se schimbă după
refacere. În faza a III-a, se recurge la o reamenajare ii.nberioară. Astfel,
în camera 2, se prelungeşte zidul vestic spre Sllld şi apare o deschidere
mai îngustă, se creează camera 5 prin construirea unui zid transversal,
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ou o fundaţie superficială şi se adaugă, în exterior, încăperea nr. 3. Instalaţia din camera 6 aparţine fazei a II-a şi rămâne în fw1cţionare şi în
faza .a III-a, de asemenea, cuptorul din camera 4. Credem, că o activitate productivă se desfăşura numai în camera 6. In camera 5, unde s-a
găsit prima râşni'ţă, putea fi un, ew~ntual, depozit de pietre de moară,
spaţiul

oferit de

această încăpere

fiind prea mic pentru o

instalaţie.

Clădirea sfârşeşte prin ruinare lentă. Nu s-au găsit elemente pentru
datarea absolută a fazelor de construcţie. Monetele, descoperite într-un
număr relativ mare, nu pot fi utilizate pentru datare, întrucât, datorită
bulversării moderne a zonei, cele mai multe au fost găsite, din punct de
vedere stratigrafic, în poziţii secundare. O singură excepţie face o monetă, probabil, emisă sub împăratul Hadrian, găsttă pe vatra cuptorului
de copt pâine (catalog, nr. 42). Fiind arsă şi corodată, prezintă incertitudine în determinare, de aceea nu poate fi folosită în datare.

Intre clădirile EM30-EM31 a fost relevată existenţa unui spaţiu de
9,65 m. Acesta a fost închis, spre vest, cu un zid de foarte proastă ca:litate, în mare parte alunecat în canalul, paralel, cu clădirea. Suprafat,a
a fost pavată cu lespezi mari de gresie, ceea ce înseamnă că avem de a
face, de fapt, cu o curte în aer liber a morii (pl. 31/11).
In spaţiul amintit, s-au descoperit structuri, aparţinând unor construcţiii de lemn, mistuite de un incendiu, fundaţiile unei mari clădirii
de pia:tră, distrusă cu prilejul construirii clădirii EM 31 • Zidul vestic al
acestei cli:ldiri mai vechi avea o fundaţie de piatră măruntă de râu, lată
de 0,65-0,70 m şi a fost surprinsă de o lungime de 21,50 m de la zidul
sudic al clădirii EM30 spre sud, depăşind limita sudică a clădirE EM 31 .
O primă compartimentare identificată a acestei construcţii, apare la
5,60 m de la zidul sudic al Clădirii EM 30 , care, probabil, a constituit limita nordicii a constructiei mai vechi. In interiorul acestei compamimentări, la 1,80 m sud de zidul morii şi la 1,39 m vest de zidul camerei 3.
s-a găsit un aliniament de doi piloni, situaţi la o distanţă de 0,80 m unul
faţă de celălalt, având latura de 0,80 m fiecare. Aoelui~i edificiu îi
aparţine puţul F 2 , dare are diametrul la bază de 2,00 m şi care a fost
cercetat până la 2,10 m, adâncime. Puţul a fost zidit, iniţial, cu piatră,
care s-a prăbuşit în interior. Fântâna era colmatată când a început construcţia clădirii EM3 i. întrucât nivelul de oonstrucţie al acesteia se observă într-o alveolare rămasă la nivelul solului după umplerea fântânii.
Lespezile din curte acoperă atât substrucţiile clădirii mai vechi, cât şi
fântâna (pl. 31/12). La vest de F 2 s-a găsit un alt puţ, F 3 , cu diametrul
la buză de 1,80 m, care a fost săpat până la adâncimea de 2,60 m, unde
a fos.t găsi.t peretele zidit. F 3 este mărginită de lespezile curţii, fiind contempor.ană cu acestea.
1n apropierea zidului incintei sacre a fost identificată o nouă fântână, F.1, care străpunge traseul zidului clădirii vechi şi are diametrul de
1,80 m. Această fântâ11<'l era mărginită spre nord de un pavaj de piatră,
cu dimensiunile de 1,70Xl,60 m, care continuă, probabil, spre nord. Nici
una dintre cele trei fântâni nu a putut fi cercetată integral.
Clădirea EM31 • în partea de vest, este situată pe acelaşi aliniament
cu moara. Are o formă rectangulară, având dimensiunile de 10,40 m
nord-sud pe 16,00 m est-vest (pil. 32/13~. Limita sa estică se află, la
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0,92 rn, faţă de zidul incintei sacre. Spaţiul dintre EM 31 şi incinta sacră
este închis spre nord şi sud de câte un zid adosat ambelor construcţii.
Zidurile exterioare ale clădirii au lăţimea de 0,57 m, fiind construite din piatră de r;:lu, legată cu mortar, avi'md o fundaţie ele 0,70 m, din
piatră nelegată cu mortar. Clădirea avea, în interior, cinci spaţii, delimitate de ziduri, înguste de 0,25---0,30 m. Spre sud clădirea este prevă
zută cu un coridor est-vest, desfăşurat pc întreaga iungime
a cl{1dirii
(14,40 m est-vest pe 2,70 m nord-sud). 1n acest culoar, în extremitatea
sa vestică, s-a descoperit un prag din lespezi de piatră, aşezat pe un
s1lrat de mortar (pl. 32/14), lung de 2,50 m şi lat de 0,40 m, care reprezenta. probabil, intrarea în camera V. Aceasta are dimensiunile de
5,70 m nord-sud pe 5,30 m est-vest. Zidurile sale de sud şi de est au
lăţimea de 0,36 m şi sunt reprezentate de două rânduri de piatră. legate
cu mortar, e:1şezate pe o fundaţie de 0,40 m, de asemenea, legată cu mortar. Pavajul acestei camere, ca şi a coridorului, consta dintr-un strat de
lut, foarte bine bătut. Din culoarul I se pătrunde, probabil, în încăperi
printr-un hol, II, lat de 1,20 m şi lung de 2,90 m, pavat cu piatr.:1 mă
runtă, aşezată în dungă. La nord de el este situată camera IV,
lungă
de 4,20 m şi lată de 3,00 m. A fost pavată tot cu piatră măruntă de râu,
aşezată în dungă, peste
care s-a turnat un strat de opus signimum,
identificat în colţul de est. La est de C II şi C IV se află o încăpere, apropiată ca dimensiuni de CV (5,85 X 5,80 m). Sistemul de pavare al acestei încăperi este identic cu cel din C II şi C IV şi se află la ad<încimea
de 0,34 m, faţă de nivelul actual al solului (pl. 32/15, pl. V).
rn această campanie nu s-a demontat pavajul încăperilor şi nu s-a
cercetat colţul sud-estic al edificiului. ln partea de vest a încăperilor
I şi V, la adâncimea de 0,90 m, s-a găsiit traseul zidului v.estic al clă
dirii anterioare, identificată în curtea morii, zid care depăşeşte, spre sud,
clădirea EM31 . Nu ne putem pronunţa încă asupra destinaţiei acestui
edificiu. Materialul arheologic descoperit este foarte sărac.
DORIN ALICU -

VICTOR POPA - CONSTANTIN POP EMILIAN BOT A - MARINELA VOMIR

CATALOGUL MATERIALELOR DESCOPERITE ÎN CLADIRILE
EM 30- EM 31

os

=

1. Corn de capră fasonat, descoperit în fântâna din P6, - 4,00 m, L
15,6 cm.
INV. 29.555 (toate piesele au nr. de inventar ale Muzeului de arheologie din
Sarmizegetusa). Pl. IX/1.
3. Ac de cusut, cu două orificii, descoperit în secţiunea PB, între Zl şi Z3 la - 1,65 m.
11 cm. INV. 29.538. PL IX/2.
3. Ac de cusut, cu două orificii descoperit în secţiunea PS, între Zl şi Z3 la - 1,65 m.
L = !l,5 cm. INV. 29.546. P!. rx·;1.
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4. Ac ele cusut, cu vârf fragmentar, urechea lăţită, descoperit în secţiunea PB la
- 1,50 m. L = 11,8 cm. INV. 29.542. Pl. IX/4.
5. Ac, fragment, prezentând incizii alveolare pe corp, descoperit în secţiunea P7
la - 1,50 m. L = 5,5 cm. INV. 29.536. Pl. IX,'5.
G. Mâner, ele form{t rotundă în secţiune, având la capătul mai subţire un orificiu,
descoperit în extinderea lui Pl (portic) la - 0,50 m. L = 6,4 cm. INV. 29.522.
Pl. IX G.
î. Ac de păi-, fragmentar, cu capul conic, descoperit în secţiunea P7 la - 0,70 m.
L = 5,8 cm. INV. 29.510. Pl. IX/7.
B. Ac fragmentar, descoperit în secţiunea PB la - 1,65 m. L = 8,5 cm. INV.
29.545. Pl. IX/8.
BRONZ
9. Fibulă, fragment, cu p1c10r întors pe dedesubt, descoperită în extinderea spre
V a secţiunii PB, la - 2,00 m. INV. 29.552. Pl. IX/9.
10. Spatulă-sondă, având la unul din capete un bulb ovoidal, la celălalt o cavitate, cleswperită în secţiunea PB la - 0,90 L = 15 cm. INV. 29.518. Pl. X/1.
11. Bandă, fragmentară, (strygillium), având pe margini câte două incizii longitudinale paralele, descoperită în P7 la - 0,70 m. Dimensiuni = 10,3 X 2,3 cm.
INV. 29.530. PI. X/2.
12. Styllus, fragmentar, descoperit în secţiunea P7, camera 1 la - 0,72 m. L
9,2 cm. INV. 29.547. PI. X/3.
13. Ac fibulă descoperit în secţiunea P5, la - 1,35 m. L
4 cm. INV. 29.551.
PI. X/4.
14. Ac de cusut, îndoit, cu urechea ruptă, descoperit în extinderea lui Pl, în
portic, la - 0,65 m. L = 8,1 cm. INV. 29.524. Pl. X/5.
15. Cheie-inel, descoperită în -secţiunea PR, la - 1,45 m. INV. 29.517. PI. X.16.
16. Verigă fragmentară, ou secţiune rotundă, descoperită în secţiunea PB; la
0,30 m. D = 4,7 cm. INV. 29.539. PI. X/7.
lî. Terminal de curea, descoperit în extinderea lui Pl, în portic, la
0,15 m.
L = 6,7 cm. INV. 29.529. Pl. XI.II.
18. Fibulă, fragmentară, puternic profilată, descoperită în fântâna de la profilul
vestic al secţiunii P7, L = 4,6 cm. INV. 29.525. PI. XI/2.
19. Sârmă, lăţită prin ciocănire, descoperită în secţiunea P7, .Ja - 0,90 m. L =
5,8 cm. INV. 29.515. PI. XI/3.
20. Fragment fibulă, puternic profilată, descoperit în secţiunea PG, la est de zidul
de incintă. L = 5,5 cm. Pl. XI/4.
21. Aplică zoomorfă, descoperită în secţiunea P7, la - 1,40 m, camera 2. D
3,2 cm. INV. 29.547. Pl. XI/5.
22. Ţintă circulară, cu buton ele prindere, având un decor pe disc sub forma
unor petale, descoperită la est de zidul incintei sacre, la - 0,40 m. D =
2,8 cm. INV. 29.550. Pl. XI/6.
23. Placă, fragment, descoperită la est de incinta sacră, EM31, la - 0,30 m. Dimensiuni = 13 X 10 cm. INV. 29.553. Pl. XIl/1.
24. Bandă, prinsă în plumb (fragment statuie?), descoperită la est de zidul incintei
sacre, EM3'1, la - 0,30 m. Dimensiuni = 14,2 X 3,3 cm. INV. 29.554. PI. XII/2.

=

=

=

STICLA
25.
26.
2i.
28.
'.l9.

Buză bol, descoperită în secţiunea P7, la 0,50 m. D = 9 cm. INV. 29.557.
Pl. XIII/1.
Buză flacon, descoperită în secţiunea P8, la 1,50 m. D = 5 cm. INV. 29.540.
Pl. XIII/2.
Fund pahar, descoperit în secţiunea Pl, în portic, la - 0,15 m. D
6 cm.
INV. 29.527. Pl. XIIl/3.
Fund pahar, descoperit în extinderea lui Pl, la - 0,65 m. D = 5 cm. INV.
29.528. PI. XIII/4.
Fund pahar, cu inel şi profil vălW'it, descoperit in extinderea lui Pl, la
- 0,70 m. D = 5 cm. INV. 29.526. PI. XIII/5, 8.
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30. Fund pahar, descoperit în extinderea lui Pl, în portic, la - 0,40 m. D
4,2 cm. INV. 29.523. Pl. XIIl/6, 7.
31. Fund bol, descoperit în aluviunea din P7, la - 1,20 m. D
4 cm. INV. 29.520.
Pl. XIIl/9.

=

MATERIAL CEHAMIC
32. Fragment figurină de teracotă, descoperit în secţiunea P8, la - 1,50 m. L =
11,8 cm. INV. 29.544. Pl. XIV /1.
33. Fragment figurină de teracotă, descoperit în extinderea lui Pl, la
0,60 m.
L = 6,9 cm. INV. 29.531. Pl. XIV/2.
34. Fragment corp vas, cu decor T.S., descoperit în secţiunea P8, la
1,50 m.
L
5,7 cm. INV. 29.543. PI. XIV/3.
35. Fragment tegulă ştampilată, M(ID), descoperit în extinderea lui Pl, la
0,40 m. Dimensiuni = 9,2 X 7,8 cm. INV. 29.533. Pl. XIV/4.
36. Fragment tegulă ştampilată, QCC, descopeTită în extinderea lui Pl, în portic,
la - 0,40 m. Dimensiuni = 9,5 X 8,2 cm. lNV. 29.534. Pl. XIV/5.

=

MO NETE
37. Dupondius, Domitianus, 27,6 X 26,1 mm, 9,22 g, axa 7. Conservare slabă, deteriorat. RIC, II, p. 200 (nr. 368 a), 203 (nr. 393), 205 (nr. 409), 206 (nr. 421)
(Roma, a. 88-96 p.Ch.). EM:ith P;, C4 , la - 1,00 m (sub stratul de bolovani).
INV. 29.47i.
38. Dupondius, Traianus, 27,3 X 26,l mm, 7,82 g, axa 7. Slab conservat, revers
şters, legenda distrusă. RIC, II, p. 272 (nr. 385), 273 (nr. 398) (Roma~ a.
98-99 p.Ch.). EM 3i. P 4 , la - 0,50 m, la 2,50 m est de zidul incintei sacre.
INV. 29.563.
39. As, Traianus, 25,6 X 26,4 mm, 8,18 g, axa 7. Tocit, revers aproape complet
şters. RIC, II, p. 285 (nr. 575) (Roma, a. 103-111 p.Ch.). EM31 Ps, la 0,80 m.
INV. 29.564.
40. Sestertius, Traianus, 30,2 X 27,8 mm, 13,85 g, axa 7. Tocit, foarte deteriorat.
RIC, II, p. 291 (nr. 670) (Roma, a. 114-117 p.Ch.). EM3i. P5, m 4,75, la 0,40 m. INV. 29.565.
41. As, Hadrianus(?), 26,3 >< 24,6 mm, 7,61 g, axa ?. Foarte tocit, ilizibil, nedeterminabil; profilul portretului de pe avers seamănă cu Hadrian, în primii ani
de domnie (117-120 p.Ch.). EMJti. P 0 , la - 0,65 m. INV. 29.566.
42. As, Hadrianus(?), 23,8 X 23,4 mm, 6,87 g, axa 5(?). Corodat, ilizibil, pare
ars. Nedeterminabil. EM3CI pe vatra cuptorului din martorul dintre secţiunile
P; şi Pa. INV. 29.481.
43. As, Hadrianus(?), 24,3 X 23,3 mm, 7,95 g, axa 5. Foarte corodat, ilizibil, nedeterminabil. P 7, m 4,60 m, la - 0,70 m. INV. 29.475.
44. As, Hadrianus: L. Aelius Caesar, 23,9 X 23 mm. 6,63 g, axa 6. Conservarea
slabă. RIC, II, p. 482 (nr. 1071) (Roma, a. 137). EM3i. P 4, 2,50 m spre est de
zidul incintei sacre, la - 0,55 m. INV. 29.567.
45. Sestertius, Antonius Pius, 29,7 X 29,4 mm (grosime 5,7 mm), 28,29 g, axa li.
Deteriorat. RlC, III, p. 127 (nr. 772) (Roma, a. 145-161 p.Ch.). EM30, în dărâ
mătura din jurul cuptorului din martor. INV. 29.482.
46. Dupondius, Antoninus Pius: Diva Faustina I, 27,4 X 26,3 mm, 10,57 g, axa 11.
Bine conservat, greu lizibil. RIC, III, p. 166 (nr. 1163 a) (Roma, post. 141
p.Ch.). Descoperire întâmplătoare. INV. 29.568.
47. Denar ele potin, Antonius Pius: Aurelius Caesar, 18,l X 17,5 mm, 1,81 g,
axa 11. Conservare slabă. RIC, III, p. 80 (nr. 429 a) (Roma, a. 145-147 p.Ch.).
EM 30 , extinderea lui P 1, în portic, la - 0,50 m. INV. 29.477.
48. As, Marcus Aurelius: Faustina II, 25,4 X 22,1 mm, 7,39 g, axa 12. Bine conservat. RIC, III, p. 346 (nr. 1652) (Roma, a. 161-176 p.Ch.). EM30 , Pa, la 1,00 m, lângă fragmentul de zid din exteriorul camerei 5. INV. 29.569.
49. Sestertius, Marcus Aureliw;: Lucilla, 80,7 X 30,1 mm, 26,88 g, axa 5. Conservarea mediocră. RIC, III, p. 353 (nr. 1747) (Roma, a. 169-180 p.Ch.). Descoperire întâmplătoare. INV. 29.479.
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50. Dupondius, Commodus, 25,9 X 24,4 mm, 2,39 g, axa 12. Bine conservat, greu lizibil.
RIC, III, p. 404 (nr. 317) (Roma, a. 181 p.Ch.). EM30, P 4, extremitatea estică
la - 0,30 m. INV. 29.570.
'
51. As, Commodus: Crispina, 24,3 X 23,1 mm, 10,58 g, axa 5. Tocit, greu lizibil.
RIC, III, p. 443· (nr. 680, 682) (Roma, a. 180-183 p.Ch.). EM30, Pe, nr. 12,50, la
- 0,65 m. INV. 29.571.
52. Denar, Septimius Severus: Iulia Damna, 17,3 X 17,2 mm, 1,78 g, axa 6. Suberat(?). Conservare bună, mici deteriorări. RIC, IV/I, p. 170 (nr. 580) (Roma,
a. 196-211 p.Ch.). EM31, extinderea lui Pi. în portic, la - 0,30 m. INV. 29.478.
53. Denar, suberat, foarte tocit, nedeterminabil, 17,6 X 15,3 mm, 1,58 g, axa 7('!).
sec. III p.Ch.(?). EM:io. Pe, descoperire întâmplătoare. INV. 29.572.
54. Denar, Caracalla, 19,2 X 17,6 .mm, 1,66 g, axa 12. Bine conversat. RIC, IV/I,
Silueta portretului seamănă cu Caracalla Caesar sau cu Geta Caesar (începutul
p. 251 (nr. 268) (Roma, a. 215 d.Ch.). EM 30, Pe, m 13,50 (lângă râşniţă), la ~
0,70 m. INV. 29.573.
55. Denar de billon, Elagabal, 17,9 X 17,6 mm, 1,67 g, axa 12. Conservare bună.
RIC, IV/2, p. 36 (nr. 121) (Roma, a. 218-219 p.Ch.). EM30 , P 8, 0,85 m, pe
traseul zidului nordic al camerei 5. INV. 29.574.
56. Antoninian, Gordianu5 III, 22,4 X 20,9 m, 2,79 g, axa 7. Foarte bine conservat.
RlC, IV/3, p. 19 (nr. 34 (Roma, ianuarie-martie 240 p.Ch.). EM30, Pa, spaţiul
dintre camerele 4 şi 3, la - 1,10 m. INV. 29.575.
57. Antoninian, Gordianus III, 23,6 X 20,9 mm, 2,82 g, axa 1. Foarte bine conservat. RIC, IV/3, p. 22 (nr. 64) (Roma, a. 240, martie-mai(?), p.C.lil..). E~30,
la - 1,45 m. INV. 29.474.
.
58. Dupondius(?), Filip Arabul: M. Otacilia Severa(?). 27,5 X 25,2 mm, 12,58 g,
axa?. Foarte tocit, ilizibil, nedeterminabil. Silueta de pe avers aduce cu împă
rătesele din secolul III, mai căurând cu Otacilia Severa. RIC, IV/3, p. Y4
(circa) (Roma, a. 244-249 p.Ch.). EM30, Pe, între camerele 4 şi 5, la - 1,00 m.
INV. 29.576.
59. As, corodat, nedeterminabil, 25,9 X 24,7 mm, 6,72 g, axa? EM31, P1, în fântână,
din profilul estic, la - 2,20 m. INV. 29.·~76.
60. MONETA? disc foarte corodat, ilizibil, 27,5 X 26,3 mm, 7,45 g, axa?.
Posibil, să fie o monetă din secolul XVIII(?).
61. PROVINCIA DACIA, sestertius, Filip Arabul, 27,l X 26,9 mm, 12,21 g, axa IS.
Conservarea slabă, abia lizibil. Pick, 6; Martin, 2.56 (varianta I), (Sarmizegetusa, a. 246-247 p.Ch.). Pe, m 14,00, la - 0,50 m. INV. 29.573.
62. BITHYNIA(?), monetă .tE, Hadrianus, 27 X 26 mm, 9,33 g, axa 6. Tocită, corodată, aspect poros, greu lizibil. A vers ... AIAN I A6_PIANOC CE[B]). Cap profil
dreapta, radiat. Cerc perlat. Revers . • . Templu octastyl din faţă. Exergr'i
amplă; în ea [KOI BI0Y?] NIAC. Cerc perlat. Head, p. 510 (Nicomedia?, anii
117-125 p.Ch.). EM31o P 8, descoperire întâmplătoare. INV. 29.480.
63. Monetă bronz, Ferdinad I, 1924, 20,6 mm, 3,44 g, axa G. Avers XXX ROMANIA
XXX 1924. Steaua regatului. Revers. BUN PENTRU / 1 leu. Cw1Ună de spice.
Cerc perlat. P 8, camera 5, - 0,90 m. INV. 29.579.
(lVIonetele au fost determinate de d-l Radu Ardevan).
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CERCETĂRI

ARHEOLOGICE LA SARMIZEGETUSA.
CAMPANIA 1993: AlVIFITEATRUL

Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa se afEi amplasat în afara zidurilor de incintă ale coloniei, la 110 m spre norc! 1 •
Săpături arheologice, cu un caracter ştiinţific la ace~:>t obiectiv, au
fost intreprinse la sffirşitul secolului al XIX-lea, de c;;1trc G. Tegl~ts,
P. Kiraly şi G. Szinte2. Săpăturile lor se rezumă la jumătatea norclicC:-1
a monumentului şi rezulfatelc sunt publicate la nivelul anilor în care
s-au executat cercetările. În privinţa datării monumentului, ei afirmă
că a fost construit în anul 158 p.Ch., bazfmdu-se pe descoperirea umn
fragment de ţiglă cu ştampila atelierului lui Iulius Alexander, care
produce în vremea consulilor Sextus Sulpicius Tcrtullus şi Quintus
Tincius Sacerdos Clemens.
Cercetările au fost reluate, în ianul 1934, de către C. Daicoviciu,
care publică un raport surnar1. Între anii 1934-1936, amfiteatrul este dezvelit în totalitate. C. Daicoviciu, în urma săpăturilor, considere! că !n
anul 158 a avut loc doar o refacere, sau o .ridicare a acoperişului, edificiul de piatră datând din vremea împ<iratului Traian.
Atât arheologii maghiari, cît şi C. Daicoviciu gftsesc urme ele fortificare a amfiteatrului; încadrate cronologic secolului al IV-lea p.Ch.
Sondaje în zona Amfiteatru s-au mai efectuat în anul Hl81, secţiunea A 14, în anul 1987, secţiunile A 3-A 4, la poarta de vest 5 , iar, ln
anul 1986, sondajul A. 5 , pe intrarea nr. 1 A dinspre aren;;1 6 .
în anul 1993, ca urmare a unui proiect de reconstituire a zonei de
vest a edificiului, am început săpături pentru sondarea fundaţiilor ?i
verificări de rutină a unui monument considerat cercetat. Rezultatele
au fost surprinzătoare, întruc~ît s-a dovedit că acest sit arheologic c~ste
departe de a fi exhaustiv investigat, c[1 ascunde încă mult;;1 informaţie
de natură istorică, arheologică şi de arhitectură.
Suprafaţa cercetată se înscrie în sectoarele I-III, în zona ele norcivest şi sectoarele XX-XXII, în zona de sud-vest (pi. I). S-a trasat, de
asemenea, o secţiune peste poarta de vest.
Cercetarea a început prin secţiuni transversale peste tribunele clin
sectoarele I-III (A 6-A8 ). Rezultatele obţinute în aceste secţiuni ciu determinat schimbarea sistemului de cercetare pentru sectorul de sud-vest.
In acest sector au fost dezvelite suprafeţe în spaţiile dintre zicluri
1

D. Alicu, C. Opreanu, RM.M, I, 1989, p. 77.
P. Kiraly, Dacia Provincia Augusti, II, Nagybecoker<>k, 1894, p. 109-IW;
G. Szinte, HTRTE, VIII, 1897, p. 35-37.
3 C. Daicoviciu, ACMIT, IV, 1932-1938, p. 393-403.
~ H. Daicoviciu şi colab., MCA, Vn~lui, 19112, p. 124.
0
D. Alicu şi colab., ActaMN, 26-30, 1/2 I989-Hl93, p. 44.3-446.
6 D. Alicu, A. Paki, ActctMN, XXII-XXIII, hJ35-HJ8G. p. 4G9--479.
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(.-\ 11 -A. 2 ;). Sistemul de casete s-a aplicat şi în sectoarele de nord-vest, în
care a~·cste2, au fost notate C1-Ct, pentru fiecare sector (pl. II).
Prin secţiunile şi casetele efectuate s-a pus in evidenţă prezenţa unei
faze de lemn, anterioare celei de piatră, sistemul de construcţie a fazei
cio piatră, elemente privind utilizarea monumentului după părăsirea Dacic.•i de către administrntia romană.
Secţiunea A,; (pl. III), traversează sectorul I, pe direcţia est-vest,
avimd o lungime totală de 20 m şi o lăţime de 1,50 m. A relevat o s2rle
cl2 .elemente esenţiale. Astfel, zidul Z 1 se adosează unei funda~ii ("!) de
piatră măruntă de râu, lată de 0,80 m şi ad<:încă de 1,30 m, care începe
imediat sub nivelul solului actL12J (pl. 33/1) (din păcate partea de nord
a zonei exterioare a monumentului a fost deranjată cu ocazia modernidirii drumului naţional). Între Z 1 şi Z 2 , lu adîncimea de 0,75 m de la
nivelul ac.tual 21 solului (acesta nu reprezintă un reper arheologic întrucât
este rezultatul săpăturilor din 1934), s-a conturat o groapă de stâlp el~
formă rectangulară, cu latura de 1,20 m şi adâncimea de 1,50 m. Groapa
a fost umplutc.i. cu pietre şi păstrează, în centru, amprenta stâlpului de
lemn, de formă patrată, având latura de 0,40 m. Deasupra gropii se află
un strat, de circa 0,50 m grosime, de lut bine bătut. La est de Z 2 , la 0,4Q rr.1
distanţă, la nivelul humusului antic a apărut o altă groapă de stâlp, având
latura de 0,70 m şi adâncimea de 1,35 m. Ea este executa.tă în acee,aşi
tehnică, ca şi cea descrisă mai sus, păstrând amprenta stâlpului de lemn,
de formă patratii. tot cu latura de 0,40 m. Groapa este acoperită de un
strat de lut compact, care a;re o grosime de circa 1,50 m. În acest nivel
de lutuială se disting două straturi înguste de mortar, primul situat la
0.25 m, deasupra humusului antic, următorul, la 0,75 m, faţă de a.cesta.
Aceste două straturi nu reprezintă faze diferite de construcţie ale
monumentului, ci etape succesive de nivelare a spaţiului dintre zid1o1ri,
jn cadrul aceleia.şi faze. Mortarul provine de la construcţia zidului de
piatră. Aceste nivele de mortar au fost surprinse şi în stratul de umplutură dintre z~ şi Z 4 •
Nivelul actual al arenei, corespunzător nivelului antic al fazei de
pi2.tră, este inferior nivelului humusului antic. Sub un posibil strat de
amenajare a arenei (menţionăm faptul c~i şi arena a fost cercetată inte(ral., în cursul campaniei din anul 1934), se disting urmele unor stâlpi
de lemn, aparţinând fc1zei de lemn (pl. 33/2). Zidurile se prezintă 21stfel:
2 1 - înălţime totali:""1 de 4,13 rn; fundaţie fără mortar 1,50 m; lăţime 1,40 m
înălţime totală 3,20 m; fundaţie fără mortar 0,70 rn;
(pl. 33/3); Z 2 • l[iţime 1,10 111; Z 1 înălţime totală 4,25 m; fundaţie fără mortar 1,:.w m
paramentul de nord şi 1,70 m paramentul de sud; în[ilţimea crepidei de
pe p2ramentul nordic 0,65 m; lăţimea ei 0,15 m; lăţimea elevaţiei 1,10 m:
lăţimea fundaţiei l,2;J m; Z 4 legat :in întregime în mortar; înălţimea
crepidei 0,90 m; lăţimea 0,15 m; lăţimea elevaţiei 1,10 m; lăţimea fundaţiei l,2iJ m: in construcţia fundaţiei s-a utilizat şi piatră de c2:.·i.cră
(pl. ~4/4).
In sectoarele traversate de către secţiunea A,;, cercetarea a fost co11tim1at,-1 prin deschiderea unor casete, numerotate C 1-C.i. C 1 şi C 2 in
nben·iannm primmn, C: 1-C 4 în maenianum snmmum.
Caseta 1 (C 1), a fost deschisă între Z:;, Z 2 , Z 3 şi profitul sudic al secţiunii Ar,, avînd dimensiunile de 3,25 X 3,50 X 2,55 X 3,20 m.
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La nivelul gropilor de sUiip reievate de către secţiunea A 6 , au fost
descoperite amprentele altor patru gropi de implantare, plasate pe <il.ouci.
aliniamente paralele. Primul aliniament, spre arenă, este reprezentat de
două gropi de implantare a unor stâlpi de lemn. Prima groapă, situat<i.
la îmbinarea dintre Z 3 şi z,,, tăiată în parte de către ambele ziduri, s-a
păstrat pe o porţiune de 0,60 m spre nord şi 0,50 m spre vest. Groapa
prezintă aceleaşi elemente morfologice ca şi cele descrise la secţiunea A 6
(umplută cu pietre, formă relativ rectangulară). A doua groapă, este
tăiată de către profilul sudic al secţiunii A 6 şi de către Z 3 . Se păstreaz[i
pe o porţiune de 1,00 m pe direcţia nord-sud şi 0,95 m est-vest, fiind umplută cu pietre şi pământ.
Al doilea aliniament, este reprezentat de două gropi. Prima, tăiată de
către Z 5 , se află situată la 0,40 m de Z 2 şi are latura de 1 m.
Cea de a: doua groapă, a cărei amprentă a fost surprinsă în întregime,
are o formă patrată, cu dimensiunile de 1,00 .X 1,00 m, situându-se la
1,80 m faţă de Z 5 şi la 0,30 m faţă de z~. Latura sa sudică este paralelă cu
Z 5 . Această groapă, umplută cu lut, îşi păstrează forma rectangulară pâMi
la nivelul său inferior, şi este adâncă de 1,40 m.
Caseta 2 (C 2), .a fos-t deschisă· între Z 3 , Z 7 şi Z 2 , fiind despărţită de
secţiunea A 6 printr-un martor, de 0,20 m lăţime. Caseta are dimensiunile
de 3,15X3,50Xl,50X3,20 m.
La acelaşi nivel cu gropile relevate de profilul nordic al secţiunii A,,,
au fost găsite urmele a două gropi de implantare a unor st~ilpi de lemn,
păstrând aceleaşi alini.amete ca şi în cazul lui C 1 •
Prima groapă, pe aliniamentul 1, este tăiată de către Zi şi Z:, are
latura de vest de 0,75 m ~i latura de nord de 0,90 m.
Cea de a doua groapă, tăiată de către Z 7 • are o formă neregulatc'i.
fiind plasată la 0,30 m faţă de Z 2 , la 2,20 m faţă de Z~- Groapa are marginile marcate cu piatră de r<:1u. Aliniamentul. din care face parte aceastit
groapă, o include şi pe cea relevată de profilul secţiunii A„.
Caseta 3 (C~). a fost deschisă între Z 2 , Z,, Z 1 şi profilul păstrat el.:
secţiunea A 6 , având dimensiunile de 2,00 X 3,00 X 3,65 X 2,03 m_
La acela.şi nivel şi pe acelaşi aliniament cu groapa relevată în profilui
secţiunii Ar,, s-a conturat urma unei gropi de implantare a unui st<-îip c\{'
lemn, de formă aproximativ pa trată (0,95 X 1,05 m), situată la 0,63 m
de Z 7 şi la 0,75 m faţă de Z 1 . Are aceleaşi car;acteristici ca şi c:clelal~:-'
gropi (pl. 34/5).
Caseta 4 (C 4 ), a fost deschisă între Z 1 şi Z.;, Z 2 şi latura sudicii a s:'c·ţiunii A 6 , având dimensiunile de 2,40 X 4,00 X 3,55 X 2,10 m.
La acelaşi nivel cu celelalte gropi, s-a contur2,t urma unei gropi d::
implantare a unui stâlp de lemn, av{rnd o formă uşor trapezoidarn, groap,-1
care se aliniază cu celelalte, at<ît spre nord, c<ît şi spre est. Este amplasată la 1,70 m faţii de Z 5 şi Ia 0,80 m faţ[1 de Z 1, cu dimensiunile d2
l,40Xl,20 m, şi este umplută cu pietre şi lut.
Secţiunea A 7 (pl. III), reprezintă secţiunea trasat[i peste cel de al
doilea sector de pe latura de nord-vest. începe la 1,50 m In exteriorul
amfiteatrului, traversează spaţiul destinat tribunelor şi continu~1 1,50 ne
în interiorul arenei, cu o lungime tota}[1 de 15 m.
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!...a fel, ca ş1 111 secţiunea A 6, în exterior, s-a găsit urma unei funmai vechi. între zidurile Z 1 şi Z 2 , la, - 1,50 m faţă de nivelul actual
al soiului, la nivelul humusului antic, s-a conturat o groapă de implantare
a unui stâlp, .avfmd dimensiunile de 1,15 m lăţime, 1,30 m adâncime,
umplută cu lut şi pietre, păstr<:î.nd amprenta stt1lpului, care are latura de
0.40 m lăţime. Groapa, începe la - 1,00 m faţă de nivelul crepidelor zidurilor Z 1 şi Z 2 şi este poziţionată fa,ţă de acestea la 0,85 m de Z 1 şi la
0,25 rn de Z 2 • Deasupra gropii sunt straturi succesive de lutuieli până la
nivelul crepidei.
între Z 2 şi Z 3 apare o altă groapă de implantare a unui stâlp de
lemn, care porne;:;te de la nivelul humusului antic, la - 1,50 m faţă de
nivelul actual al solului. Are 0,95 m lăţime şi 1,40 m adâncime şi este
umplută cu bolovani de râu şi nisip. Groapa este acoperită de un strat de
lut de umplutură, în care se sesizează două pelicule succesive de mortar,
reprcz2nt<î.nd etape de construcţie a fazei de piatră. Primul strat de mortar este 12. - 0,60 m şi următorul la - 1,00 m, faţă de solul actual.
Lipită de Z:i sau tăiată d€ acesta, a fost descoperită urma unei fundaţii
de formă uşor conică în profil, lată de 0,60 m. Are o adâncime de 0,50 m,
începând de la nivelul hmnusului antic şi poate reprezenta urma unui
zid mai vechi.
·
între Z 3 şi 2 4 a fost sesizat doar un nivel de mortar, La - 0,60 rri faţă
de nivelul actual al solului, sub care se situează un strat compact de marnă, pământ nisipos şi lut. La 1,80 m se află humusul antic, care este
tăiat de către zidurile Z 3 şi Z 4 .
:În interiorul arenei, secţiunea nu a relevat alte elemente, cu excepţia
crepidei lui Z 4 ,. care marchează nivelul de călcare în arenă, aflat sub nivelul humusului antic (care nu a fost surprins nicăieri în arenă). Cu diferente neesentiale
situatia
.....
A
.
. zidurilor este aceeasi
. cu cea .. sesizată în secdaţii

~wnea

6.

Pornind de la secţiunea A 7 au fost deschise casetele C 1_a în m.aenianum primum, respectiv, C3- 4 , în maenianum sumnium.
Caseta 1 (C 1 ), a fost deschisă între Z 1 , Z 9 , Z 2 şi la.tura de sud-vest a
secţiunii A,, având dimensiunile de 2,00X2,30X3,30X3,15 m.
La nivelul gropilor de stâlp, surprinse în secţiunea A 7 , a fost descoperită amr.irenta onei gropi de implantare a unui stâlp de lemn, situată
pe acelaşi aliniament (2) cu cea din secţiune. Are o formă rectangulară,
având dimensiunile de 1,30X1,00 m şi este situată la 0,30 m fa.ţă de Z 2 ,
respectiv, la 0,60 m faţă de Z 9 .
La acelaşi nivel, pe ,aliniamentul 1 tăiată de către Z 3 , apare ur;11a
fundaţiei relevată şi de secţiunea A 7 , care începe la 0,80 m de Z 9 •
Caseta 2 (C 2), a fost deschisă între Z 3, Z 10, z~ şi marginea nord-estică
a secţiunii A 7 , unde s-a păstrat un martor de 0,25 m. Are dimesiunile de
3,!'i5Xl,70Xl,OOX3,25 m.
Şi aici s-a con.turat, la acelaşi nivel, urma gropii la implantare a unui
stâlp de lemn, tăiată de către Z 10 şi situată la 0,15 m faţă de Z 2 , 1,80 m
faţă de Z 3 , ieşind O, 70 m de la Z 10 spre sud-vest. Are o formă rectangulară, latura păstrată având 1,20 m lăţime. Este aşezată pe acelaşi aliniament (2) cu cele din A 7 şi C 1 . Se păstrează amprenta stâlpului neumplută
ca pământ.
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La fel ca ş1 m C1 s-a .conturat urma aceleiaşi fundaţii, care merge
la 0,25 m faţă de Z 10 . Deci, în total ea are 4,00 m lungime şi consti:'t
dintr-o umplutură de piatră măruntă şi pietriş.
Caseta 3 (C 3 ) a fost deschisă între Zi. Z 2 , Zio şi marginea de nord-est
a secţiunii A 7 , a.vând dimensiunile, de' 2,30 X 1,85 X 2,25 X 2,20 m.
La - 0,30 m faţă de nivelul actual'. al solului, s-a conturat o groapă
de par, de formă. aproximativ circulară, cu un diametru maxim de O,oO m,
care reprezintă, probabil, urma unei structuri de lemn, aparţinând fazei
de piatră. Groapa are o adt1ncime de 0,20 m.
Sub .aceasta, la niyelul celorlalte gropi de stâlpi, sub un strat. de
umplu~u'ră, s-a conturat o groapă, de formă recta,ngulară, cu dimensiunile
de 1,00 X 0,90 m, la care se p;;l.strează amprenta stâlpului de lemn, care
are dimensiunile de 0,40 X 0,40 m ..S-a procedat la secţionarea gropii, care
are o adâncime de 1,40 m, amprenta stălpului mergând 1,20 m adâncime.
Groapa are aceeaşi umplutură ca şi celelalte, plasate· pe aliniamentul deja
cunoscut (3).
Caseta 4 (C 4), a fost des~hisă între Z 1 , z~, Z 0 şi marginea. de sud-est
a secţiunii A 7 , având dimensiunile de 2,95 X 2,55 X 2,25 X 2,20 m.
S-a săpat până la nivelul superior al gropilor de implantare a st~H
pilor de lemn. La 0,25 m faţă de Z 9 , la 0,15 m faţă de Zz şi la 1,00 m
faţă de Zi. s-a, conturat urma rectangulară a unei gropi, cu dimensiunile
de 0,90 X 1,00 m. Este plasată pe aliniamentul general al gropilor din
celelalte secţiuni. Groapa a fost golită de umplutura care este similară
cu cea a celorlalte gropi şi are ad<încimea. de 1,20 m.
Secţiunea A 8 (pl. IV), reprezintă secţiunea trasată peste cel de-al
treilea compartiment din zona de nord-vest a amfiteatrului. lncepe la
1,50 m în afara, amfiteatrului şi continuă 6,00 m în interiorul arenei, traversâq.d sectorul tribunelor, cu o lungime totală de 19,00 m şi o lăţime
de 1,50 m.
·
.
In exteriorul amfiteatrului a fost surprinsă urma unei fundaţii mai
vechi, care are o lăţime de 0,60 m, plecând de la - 0,30 m faţă de nh·elul actual al gliei, umplută' cu bolovani de râu şi de carieră.
Intre Z 1 şi Z 2 , începând de. la nivelul. actual al solului şi mergând
până la 1,90 m, a fost surprinsă o nivelare antică în care este construită fundaţia lui Z 1 . Această nivelare taie humusul antic, care a fost
surprins doar pe o porţiune lângă Z 2 •
Ca şi în celelalte secţiuni, între Z 1 şi Z 2 a fost găsită o groapă de
implantare a unui stâlp de lemn, pe acelaşi aliniament cu celelalte. Ea
se află la - ~,50 m faţă de nivelul actual al solu.lui, taie humusul antic şi păstrează urma unui stâlp de lemn, cu latura de 0,40 m. Nivelările
inferioare de lut din această zonă apai;-ţin fazei de lemn. Groapa este
acoperită de stratul de mortar, care reprezintă nivelul de construc~ie a
fazei· de piatră. Este situc;tă la 0,90 m fa\2"1 de Z 1 şi 0,45 m faţă de Z,z,
având 1,05 m lăţime şi 0,95 m ad<încim2. Deasupr<: primului strat de
mortar, care acoperă groapa, la 0,20 m, exist2"1 un al doilea strat, care
reprezintă faze ale evoluţiei ·construcţiei zidului de piatră (pl. 34/6). Zidul Z 1 s-a păstrat pe o înălţime totală de 4,20 m; din ca.re, 1,00 m reprezintă fundaţia de bolovani nelegaţi în mortar. Aceasta începe la 1,30 m faţă de nivelul actual al solului.
p<1nă
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Intre z~ şi Z 1 este o distarnţă de 3,20 m. Ca şi. în celelalte secţiuni,
12 - 0,35 m faţă de nivelul actual al solului, lipită de z~. apare conturul unei gropi de implantare a unui st~1lp de lemn, de formă rectangulară, având 1,30 m lăţime şi 1,55 m adâncime. Groapa taie humusul
antic, care se află situat la - 0,60 m faţă de nivelul actual eJ solului.
S-a păstrat amprenta stâlpului de lemn, care are o lăţime de 0,40 m şi
care coboară 1,00 m. Groapa esle acoperită de un strat de mortar, de
aproximativ 0,05 m grosime (pl. 35/7-6).
La 2,05 m spre sud-est, tăiată: de către Z 3 , apare urma unei alte
gropi, de formă conică în secţiune, care se întinde 1,25 m de la Z 3 , groapă
care începe de la acelaşi nivel ca şi preoedenta. Taie humusul antic şi
este acoperită de că.tre acelaşi strat de mortar. Are în componenţa ei
pietre şi lut.
Secţiunea continuă între Z 3 şi ZJ, avc1nd o lungime de 1,10 m. Are
o adâncime de 3,00 m de la nivelul actual al solului. De la nivelul gliei,
lipită de z~, apare o groapă care se întinde 0,70 111 spre sud-est, avănd
o formă rotunjită, mergând până la - 1,00 m, groapă care taie glia şi
pare a fi o întervenţie târzie (groapă de urmărire a zidului). Groapa taie
stratul de umplutură, care porneşte de sub nivelul gliei, gros de 1,10 m.
Sub acest strat se află o peliculă de mortar, de circa 0,10 m grosime,
care marchează construirea elevaţiei fazei de piatră, sub aceasta fiind
observat nivelul humusului antic, care are, de asemenea, o grosime de
0,10 m. Sub el se află P.ământul steril, având două nivele, lut steril şi
stc'mcă nativă.

Seaţiunea continuă în interiorul arenei in care nu a fost surprins
nivelul humusului antic. La Z 4 s-a observat existenţa unei crepide, la
- 0,15 m .faţă de nivelul actual al arenei. De la acest nivel apare urma
unei pelicule de mortar, de 0,05 111 grosime, care se întinde până la 1,20
m în interiorul arenei. Aici apare urma unui perete subţire de lemn
(amprenta unei scânduri de brad), prins în mortar, care aparţine unei
lăzi de preparare a mortarului, necesar construirii fazei de piatră (pl.
3ti/10, 11, 12).
De la secţiune s-au deschis două suprafeţe, una înspre est, avănd
l .50 X 3,00 m şi alta înspre vest, cu aceleaşi dimensiuni. A putut fi,
astfel, dezvelită o le.dă de preparat mortar cu două compartimente de
2,00 X 2,00 m fiecare, căptuşite cu scânduri de brad, late de 0,30 m.
În cea dinspre est se prepara mortar, iar în cea dinspre vest tencUială,
opus siqninum., într-unul din compartimente s-au descoperit şi fragmente dintr-un mare vas ceramic, folosit, probabil, pentru tr2nsportarea
apei.
La est şi vest de secţiunea As. în spaţiul rezervat tribunelor, au fost
deschise casetele Ci-2 în maenianum primum, respectiv, C3-4 în maeniannm surnmum.
Caseta 1 (C 1 ), a fost deschisă între Z 10 , Z 3 , z~ şi limita. de vest a
secţiunii AR, având dimem.iunile de 3,30 X 2,75 X 2,80 X 3,20 m.
S-a săpat până la nivelul superior al gropilor de stâlp, unde s-au
co1'1turati cele două aliniamente de gropi din maenianum primum, deja
cunoscute.
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Pe al doilea aliniament, spre nord-vest, la 0,75 m de Zrn şi 0,40 m
de Z! s-a conturat urma unei gropi de implantare a unui st;:Up de lemn,
cu latura de 1,10

111 şi ad[mcă

de 1,25

111.

Este

umplut~i

cu pietre

şi

lut

(pl. .'3;',/9).

Aliniamentul de stâlpi, spre sud-est (1), este marcat de prezenţa
unei gropi, tăiată de către Z 3 . Este plasată la 1,65 m, spre nord-est, de •
Z 10 , are o lăţime păstrată de 0,85 m şi iese de sub Z 3 0,40 m. Se păs
trează amprenta stâlpului de lemn, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 0,40 X 0,40 m.
Caseta 2 (C~), a fost deschisă în maenianum primum, între Z 2 , Z 3 ,
Z 111 şi marginea de nord-est a secţiunii A 8 , a.vând dimensiunile de 3,45 X
X 0,90 X 1,50 X 3,10 m. La nivelul humusului antic, nu s-a conturat
nici o groapă de implantare a unui stâlp de lemn.
Caseta 3 (C~). a fost deschisă în maenianum summum, între Z 10 , ZJt
Z::: 'li marginea de .est a secţiunii, păstrându-se un martor de 0,25 m,
av[md dimensiunile de 2,00 X 2,30 X 2,20 X 2,30 m.
S-a săpat până la nivelul superior al gropilor de implantare a stâlpilor de lemn. Pe aliniamentul cunoscut a fost descoperită o groapă umplută cu pietre şi lut, care păstrează amprenta unui stâlp de lemn, cu
din°ensiunile de 0,40 X 0,40 m. Groapa este tăiată de z~ şi Z 17 şi are
lat urile de 1,50 X 1,50 m. La nivelul gropii de stâlp s-a descoperit o
monetă emisă sub împăratul Hadrian (catalog nr. 84).
Caseta 4 (C~), a fost deschisă între Z 10 , Z 1 , Z 2 şi marginea de est a
secţiunii A 8 , având dimensiunile de 2,40 X 2,90 X 2,90 X 2,20 m.
S-a săpat până la nivelul superior ul gropilor, contur<:îndu-se amprenta unei gropi, cu dimensiunile de 1,25 X 1,25 m, adâncă de 1,30 111,
plasată la 0,55 m de Z 10 şi la 0,85 m de Z 1 .
Secţiunea An (pl. IV) reprezintă sondajul prin intrarea dinspre exterior în tribunele primului sector. Se întinde între z, şi Z 0 , pe o distanţă de 4,10 m şi începe la 1,10 m distanţă faţă de Z 1 . Principalele elemente a.u fost relevate de către profilul de nord. Sondajul este compartimentat de către zidul ZA, lat de 0,60 m, cu o fundaţie fără mortar
înaltă de 0,65 m. Fundaţia se adosează la Z 2 şi o parte din elevaţia cu
mortar încalecă fundaţia a.cestuia (pl. 37/13). Zidul Z ~ a avut în antichitate doar rolul de prag. Zidurile Z 8 şi Z , reprezintă substrucţia intră
rii, care asigura accesul înspre tribune.
Zidul Z; are o înălţime totală păstrată de 2,90 m, din care 0,50 m
reprezintă fundaţia, fără mortar. Zidul original, legat în mortar, se păs
treazci pe o adâncime de 0,80 m, începând la nivelul actual al solului.
Deasupra avem de a face cu restaurarea contemporană, pe o înâlţime
de 1,60 m. Pe paramentul estic se păstrează urma cofrajului.
Zidul Z 0 are o înălţime totală păstrată de 5,00 m, din care fundaţia
(incepe la - 0,90 m faţă de nivelul actual al solului) are 1,20 m adâncime, fiind construită din piatră de râu şi pietriş. Zidul original, legat în
mortar, are 0,80 m, mergând până la nivelul actual al solului, de unde
s-a executat restaurarea din zilele noastre. În Z 9 s-a păstrat urma unui
stâlp, aparţinând schelei sau cofrajului din etapa de construire a fazei
de piatră, pe o înălţime de 0,70 m, având 0,14 m lăţime, păstrata pe
întreaga porţiune a zidulni original (pl. 37/14).
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Pe profilul nord-vestic au fost surprinse două pelicule succesiw Jc
mortar, reprezentând nivelul de construcţie a fazei de piatră. Prima peliculă de mortar se află la 0,70 m faţă de nivelul actual al solului,
cea de a doua, la - 0,90 m, ambele având grosimi cuprinse între 0,05 0,15 m. 1n raport cu zidurile, aceste straturi se află la nivelul inferior al
elevaţiei zidului în mortar. Ele acoperă groapa de implantare a unui
stâlp de lemn, situată între Za şi Z 9 , la 0,35 şi, respectiv, 0,50 m. Groapa,
umplută cu bolovani şi pământ, păstrează amprenta stâlpului de lemn,
care are un diametru de 0,40 m. Faţă de nivelul actual Ltl solului, groapa
se află la - 0,95 m şi are o adâncime de 1,40 m.
Intre Z 7 şi Za, sub glie, sunt patru straturi succesive de umplutură,
care reprezintă amenajări în vederea funcţionării intrării din faw de
piatră. Sub acestea, la 0,80 m faţă de nivelul actual al solului, lipit
de Z 7 , începând de la nivelul legării zidului în mortar şi mergând
0,70 m adâncime, există urma unei gropi de implantare a unui stâlp ele
lemn, care are lăţimea păstrată de 0,95 m, începând· de la Z 7 •
La est de Z 2 şi la sud de Za s-a efectuat un sondaj, determinându-se o groapă pentru stâlpul fazei de lemn, tăiată de cele două ziduri.
Groapa face parte din aliniamentul nr. 2 şi prezintă aceleaşi caracteristici cu celelalte.
Secţiunea A 17 (pl. V), reprezintă un sondaj efectuat la contrafortul
nordic al porţii de vest. Are forma unei casete, cu dimensiunile de 2,00
m pe direcţia nord-sud şi 1,00 m pe direcţia de est-vest. S-a mers pc:ină
la - 3,80 m de la nivelul actual al contrafortului (- 1,80 m de la nivelul actual al solului).
Contrafortul reprezintă o prelungire a lui Z 5 (zidul care mărgineşte
spre nord intrarea de vest). In ceea ce priveşte modul de construire a
contrafortului, observăm că fundaţia zidului este legată în mortar, p~ină
la - 0,85 m de la nivelul actua.l al solului, şi are o înălţime totală de
2,20 m. Partea inferioară este fără mortar.
La contrafort se adosează un zid (2 6 ), reprezentând o fundaţie fără
mortar, care începe la nivelul solului actual, adâncă de 0,40 m (fig. 38/18).
Sub Z 6 se află an strat de lut steril, gros de 2,10 m, care pare nederanjat.
În profilul nordic, lângă Z 11 întâlnim aceeaşi armă de zid surprinsă
în A 6 , A 7 , A 8 , care începe la - 0,20 sub nivelul actual al solului, are
o înălţime de 0,80 m şi o lăţime de 0,80 m.
Secţiunea A 10 (pl. IV), reprezintă secţiunea trasată prin poarta din
sectorul XXII. Secţiunea începe în afara amfiteatrului, unde are 10 m X
X 1,50 m. Continuă, secţionând accesul, de-a lungul lui Z 14 , pe o lungime de 11,80 m, având la intrarea dinspre exterior 1,50 m lăţime, la
cea dinspre arenă 0,80 m. Secţiunea pătrunde în interiorul arenei 5,00 m,
cu lăţimea de 1,00 m.
in afara amfiteatrului, sub glie, care are o grosime va,riabilă, cuprinsă între 0,05 ...:__ 0,15 m, apare an strat de pământ gălbui, cu o grosime mai mare înspre amfitea.tru (0,60 m), :rriai mică înspre sud-vest (0,20
m). În acest strat au apărut urmele a două pelicule succesive de mort.ar, având grosimea maximă de 0,05 m, mai puternic conturcite intre
metri. 3,00 - 6,00 ai secţiunii, care continuă sub forma unor pelicule
slab vizibile până la nivelul inferior al pragllllii ·de piatră al intrării.
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La metrul 4 al secţiunii, sub nivelul de construcţie al fazei de piatră,
a fost sesizată existenţa unei mari gropi, de formă uşor albiată, avand
ti,00 m lăţime la nivelul său superior, mergând până la - 2,80 m faţă
de nivelul actua.l al solului, unde are o lăţime de 5,00 m. Este tăiată de
către fundaţia lui Z 1 (pl. 37/15), continuând în interiorul zidurilor, aproximativ 2,00 m. Este umplută cu pământ şi bolovani. Ca fapt particular,
in interiorul intrării, cantitatea de bolovani este mai mare, probabil, în
idee2 de-a putea susţine în condiţii bune zidul Z 14 . Par2 a r2prezenta
o amenajare - nivelare a unei gropi naturale în vederea construirii amfiteatrului.
Z 1 are o lăţime de 1,50 m la nivelul fundaţiei, mergând în adâncime 2,30 m de la nivelul pragului, din care 0,80 m lega.t în mortar.
Peste această fundaţie sunt aşezate două praguri de piatră suprupuse,
marc~md două etape diferite. Primul prag este constituit din două lespezi
masive de piatră, cu dimensiunile de 1,00 X 0,70 m ce2 dinspre est şi
1,30 X 0,40 m cea dinspre vest, cu o grosime de 0,25 m. Peste acesta
a fost aşezat un alt prag, având aceeaşi lungime, alcătuit, de asemenea,
clin clouc':'i lespc'zi (1,00 X 0,40 m, respectiv 1,15 X 0,40 m). Este prevăzut
cu o bordură groasă de 0,07 m, înspre extefi.orul amfiteatrului şi ele
0.13 m în locurile unde se adosează la Z 1 . Bordura are înălţimea de
0,0;) m. La cele două colţuri, forma.te de către borduri, au fost p:::-acticatc. cftte un orificiu de formă patrată (0,05 m), reprezentând locaşurile
de fixare ale porţii.
La 2,30 m nord de z,, la - 0,60 m de la nivelul actual al solului,
apare urma fundaţiei lui Z 2 , încălecată de către fundaţia lui Z 14 . 1''undaţia lui Z 2 se întrerupe la 0,60 m de Z 14 •
Fundaţia lui Z 1_
1,00 m lângă Z 1 şi la - 0,50 m
1 merge până la lângă z~, faţă de nivelul actua,l al solului.
La metrul 19,20 al secţiunii, la intrarea dinspre arenă, apare urma
unui şanţ (sondaj) contemporan. Pragul intrării dinspre arenă are şî el
două etape marcate de două lespezi de piatră suprapuse.
Secţiunea continuă în arenă, unde. au fost identificate, în imediata
aprop.iere a intrării, urmele unei cercetări arheologice, în rest, sub glie,
aflându-se doar stratul steril.
În partea sudică a amfiteatrului au fost săpate primele trei sectoare
de lângă poarta de vest (seotoarele XX-XXII). In această zonă cercetarea s-a făcut prin deschiderea de casete în maenianum primum şi în
maenianum summum.
In sectorul XXII s-au deschis casetele A11-1s.
Caseta A 11 , trasată în maenianum summum este mărginită de Zh
Z!, Z 12 . Spre nord-vest este despărţită de A 12 printr-un martor de 1,00
m. Are dimensiunile de 2,15 X 2,15 X 5,20 X 4,10 m.
Sub glia actuală a fost descoperit un nivel de dărâmătură, gros de
aproximativ 0,25 m, compus din pietre şi tegule. Sub acesta, la - U,80
m faţă de nivelul actual al solului, au fost surprinse două gropi de implantare a unor stâlpi de lemn, formând un aliniament, paralel cu Z 1
şi z~.
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Prima groapă are centrul la 1,00 m de Z 1 şi 1,25 m faţă ele Z12 .
Are o formă rotunjită, cu diametrul maxim de 0,80 m. Amprenta p~1s
trată a stâlpului de lemn are o formă patrată, av;'.ind dimensiunile ele
0,40 X 0,40 m.
Cea de-a doua groapă a fost surprinsă în profilul de nord al casetei. Are o formă rectangulară şi iese de sub profil 0,90 m. :\re o lă
ţime de 1,25 m şi merge în adâncime 1,90 m (pl. 38/16).
Caseta A 12 , trasată în maenianum summum, este mărginită de Z 11 ,
Z 11 Z 2 şi de martorul păstrat la A 11 • Are dimensiunile de: 4,20 X 3,tiO X
X 2,10 X 2,25 m.
S-a săpat până la nivelul gropilor (- 0,75 m faţă de nivelul actual
al solului). A fost surprinsă' partea superioară a unei singure gropi, conturată la· nivelul humusului antic, pe care îl taie. Centrul gropii. de
formă relativ circulară, se află situat la 1,25 m faţă de Z 1 şi la 2,50 m
faţă de Z 11 . Diametrul maxim este de 0,80 m. Se păstrează amprenta
stâlpului de lemn, care are o formă patrată, cu laturile de 0,40 X 0,40 m.
Caseta A 13 , a fost trasată în maenianum primum, spre sud, intre
Z 2 , Z 3 , Z 12 şi marginea profilului păstrat spre AH. Are dimensiunile de
3,20 X 3,30 X 3,80 X 2,40 m. Nivelul actual al solului are punctul cel
mai înalt lângă Z 2 şi coboară înspre Z:1.
Sub glie, există un strat de lut, de aproximativ 0,60 m grosime,
care reprezintă o amenajare în vederea funcţionării fazei de piatră. La
nivelul inferior al acestui strat a fost surprins un nivel de construcţie,
de aproximativ 0,05 - 0,15 m grosime, marcat prin urme de mortar.
Sub acest strat există un alt nivel de umplutură, având aproximativ
0,40 - 0,50 m grosime, compus din pământ şi pietre mici. Sub el ctparc•,
din nou, un strat de mortar şi opus signinum, reprezentând o pavare Clin
faza de lemn. !ncepând de lângă Z 12 se observă o aglomerare de pietre,
nelegate între ele cu mortar, care are o înălţime de 0,45 m, mergand
1,15 m spre nord-est. Acest aliniament cuprinde urma unui stâlp de
lemn, de formă circulară, al cărui centru se află situat la 0,50 m faţă
de Z 12 şi la 0,60 m de Z 2 .
Sub acest nivel, s-au conturat amprentele a doi stcîlpi, unul phlsat
la 0,40 m faţă de Z 2 şi la 3,00 m de Z 12 • Cealălalt, lipit de Z 3 , se am1
situat la 0,40 m faţă de Z 12 . După secţionarea gropilor de pe aliniamentul 2, s-a putut lămuri de ce prima amprentă a apărut într-un nivel superior: avem de-a face cu două gropi suprapuse, aparţinând unor Jaze
diferite. Prima are 0,70 m adâncime, sub ea, despărţită de un strat subţire (0,05 m) de lut, urmează o a doua, care are adâncimea de 0,95 m şi
o lăţime de 0,40 m. Groapa stâlpului are lăţimea, în profil, de 0,70 m
şi o adâncime de 1,30 m.
Caseta A 14 , (pl. V), a fost deschisă în maenianum pri.mum, spre intrarea de vest şi este mărginită de către Z 11 , Z 2 , Z3 şi mar:torul păstrat
la A 11 . Are dimensiunile de 3,20 X 2,45 X 3,40 X 3,40 m.
Profilul prezintă aceleaşi caracteristici ca şi cel al lui A 13 , cu speciricaţia că panta terenului cade înspre Z 11 .
Sub glie, există un strat, care reprezintcl. intervenţii moderne, de
circa 0,60 m grosime. Sub acesta, urmează un strat de 0,30 - 0,40 m
grosime, mai îngust înspre Z 3 , care sunt o amenajare aparţinând fazei
d~ piatră. La nivelul său superior are un strat de 0,05 0,10 m gro-
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sime, format din pietre şi cărămizi fragmentare. La nivelul său interior,
la - 1,25 m faţă de nivelul actual al solului, apare un nivel de construcţie ma.rcat prin urme de mortar, cu o grosime maximă de 0,05 m. Sub
acesta se află o umplutură compusă din pământ, pietricele şi fragmente de tegule, de 0,70 m.
La - 1,70 m, lângă profil, s-a depistat un strat compact de mortar,
care merge 2,60 m de la Z 2 spre nord-est şi 1,70 m de la profil spre
nord-vest. Acest strat înconjoară groapa de implantare a stâlpului de
lemn. Groapa, care taie humusul antic, are dimensiunile păstrate de
1,50 m nord-sud şi 0,90 m est-vest. În colţul format de Z 3 şi profil, tă
iată în parte de ambele, s-a conturat nivelul superior al unei alte gropi
de implant.are a unui stâlp de lemn, care are dimensiunile păstrate de
0,80 m est-vest şi 0,60 m nord-sud. Amprenta stâlpului de lemn are
0,40 X 0,40 m (pl. 38/17).
Faptul că pelicula de mortar nu acoperă (desfiinţează) gropile, ne-a
condus la ipoteza că, la începutul construcţiei amfiteatrului de piatră, o
parte din structurile de lemn au mai funcţionat o perioadă sau stf1lpii au
fost tăiaţi mai sus.
O altă groapă de implantare a unui stâlp de lemn a fost descoperită la 0,70 m de Z 2 , tăiată de către Z 11 . Iese de sub Z 11 0,50 m ncpăs
trându-se urma stâlpului de lemn. Cele două gropi de pe aliniamentul 2
au fost secţionate, relevându-se modul lor de construcţie. Prima groapă,
taie humusul antic, are 1,05 m lăţime, în profil şi adâncimea de 1,66 m.
Urma stâlpului, de 0,40 m lăţime î11 profil, coboară 0,95 m. Cea de-a
doua groapă este ad:1ncă de 1,95 m.
A fost secţionată şi groapa de pe primul aliniament, tăiată de c<'itre
Z 1 . Are o lăţime de 0,90 m, taie humusul antic şi merge 1,45 m în adfincime, fiind umplută cu pietre şi lut.
Caseta A 1,3, a fost deschisă între ZI> Z 13 , Z 12 , în zona care reprezintă
accesul spre s1;ctorul XXII al amfiteatrului dinspre prima intrare pe latura de sud-vest. Caseta, orienta.tă NE - SV, are o lungime de 4,50 m
începând de la Z 1 şi o lăţime de 1,35 m, între Z 13 şi Z 12 .
Z 11 reprezintă zidul îngust (0;50 m). care mărgineşte intrarea, începând de Ia Z 1 până la Z 1, de care se adosează. De la Z 1 , pe o distanţă
de 2,20 m, formează un prag (acces) spre tribune, nivelul său fiind considerat. pentru întreaga zonă a intrării, cota O (zero).
Zidul Z 1 are o lăţime de 1,40 m, nivelul său actual fiind situat la
+ 1,50 m faţă de cota O. Z 12 reprezintă zidul radial, lat de 1,00 m. Şi
acesta prezintă urma, probabilă, a unei intrări, care porneşte de la Z 1
şi se 2.flă la + 0,70 m faţă de cota O. Are o lăţime de 1,50 m, pe direcţia
SV --·-NE.
11;1re metriJI O şi 0,90 al secţiunii s-a conturat urma unui şanţ de
urm<'irire a zidului, acesta tăind un strat compact de mortar. situat la
- 0,30 m faţă de cota O, str<1t ce reprezintă o substrucţie a intr<'ini. La
Clcest nivel au fost surprinse patru cCirr'imizi, având dimensiunile de 0,30 x
X 0,30 X 0,05 m, dispuse s:_1b forma unui patrulater, prinse în scratul
d~ mortar.
La 2,30 m de Z 1 a fost dezvelită fundaţ.ia lui Z 2 , ceea ce confirnrn
modul de construire a amfiteatrului, prima dată fiind construite zidu32 -
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rile circulare, apoi compartimentarile radiale. Z 2 apare la - 0,85 m faţă
de cota O, are o lăţime de 1,20 m şi este încălecat de către Z 12 .
La 4,00 m faţa de Z 1 , în profilul nord-estic al casetei, a fost surprinsă urma unei gropi de implantare a unui stâlp de lemn, de formă
rectangulară. Iese din profil, 0,50 m spre sud-vest şi are o lăţime de
1,00 m. A fost umplută cu pietre şi lut. Nivelul superior 2.1 ei se af1;:1
situat la - 1,28 m faţă de cota O, respectiv, la - 1,60 m faţă de nivelul actual al solului.
!n sectorul următor, XXI, au fost deschise casetele A 19-20, in maenianimi primum, respectiv A21-22 în maenianum summum.
Caseta Arn, este mărginită de către Zu. Z 2 , Z 3 şi profilul nord-vestic
al n.1artorului păstr2t, având dimensiunile de 3,20 X 3,25 X 2,10 X
X 2,25 m.
Lângă Z 2 există o groapă modernă, care a,iunge pfmă la 1,UU m,
:faţă de nivelul actual al gliei, în forma literei „V". Aceasta taie clouă
straturi de pământ, amestecat cu lut, tegule, pietre şi material 2.rhcologic. Stratul superior, cu grosimea maximă de 0,50 m, tăiat de groapă,
reprezintă un nivel de amenajare pentru tribunele fazei de piatră. Sub
acesta, apare un nou strat, cu grosimea maximă de 0,40 m, al cărui nivel
inferior corespunde cu începutul elevaţiei, în mortar, a lui Z 1 . Sub acesta,
pe o grosime de 0,70 m, se află alte două straturi de lut. Ele par să
acopere gropile de implantare a. stâlpilor de lemn, care încep la - 1,tiO m
faţă de nivelul actual al solului. Straturile reprezintă nivele de amenajare din faza de piatră.
Au fost descoperite urmele a două gropi de implantare a stâlpilor
de lemn. Cea de pe primul 2.liniament (spre arenă), este tăiatii de către
Z 3 şi de martorul păstrat. Nu se păstrează urma stâlpului. Dime;1siunile
gropii sunt de 1,50 X 1,00 m. Cea de pe al doilea aliniament, are
dimensiunile de 1,10 X 1,00 m. Este tăiată de către Z 2 şi se află la
0,50 m de Z 14 • Păstrează urma rectangulară a stâlpului, cu dimensiunile
de 0,40 X. 0,40 m.
Caseta A 20 , reprezintă caseta dinspre sud-est din maenianum prim11m. Este mărginită de Z 3, Zia, Z 2 şi de profilul nord-vestic al secţiunii,
având dimensiunile de 2,10 X 1,75 X 3,10 X 3,20 m.
Din punct de vedere stratigrafic, avem o situaţie identică cu cea
din A 1 ~. La nivelul fazei de lemn ·a fost sesizată existenţa unei singure
gropi, pe aliniamentul nr. 1, tăiată de către Z 3 . Este situată la 1,~5 m
faţă de Z 15 , iese de sub Z 3 0,70 m. Se păstrează 2,mprenta stâlpului de
lemn, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 0,40 X 0,40 m.
Caseta A 2 este mărginită de Z 1 , Z:?, Z 11 şi profilul de nord-vC'st al
martorului păstrat, cu dimensiunile de 2,20 X 2,00 X 2,10 X 2,2!'> m.
Nivelul actual al gliei în maenianum summum se află Ia + 0,55 m
faţă de nivelul fundaţiei, nelegate în mort2r. Sub glie a apărut un nivel de construcţie, marcat printr-o peliculă subţire de mortar, sub care
se află nivelul superior al unei gropi de stâlpi. Aceasta a fost secţio
nată. Are o adâncime de 2,05 m, ajunge până în stânca nativă, are o lă
ţime de 0,75 m şi este umplută cu pământ şi piatră. La. nivelul gropii
s-a găsit o monetă de la Hadrian (catalog nr. 81). A fost surprinsă fundaţia zidurilor Z 1 şi Z 2 . La Z 1 fundaţia începe la 0,50 m faţă de nivelul actual al solului, mergând până la - 2,25 m. La Z 2 începe 12. -
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0,60 m faţă de nivelul actual al solului, mergând până la - 2,90 m, nefiind legată în mortar.
Caseta A 22 , este mărginită de Z 10 Z 2 , Z 15 şi marginea de suci-est a
profilului păstrat, cu dimensiunile de 2,50 + 2,30 X 2,20 X 2,30 m.
Situaţia stratigrafică este identică cu cea descrisă pentru A 21 . La 0,40 m faţă de nivelul actual al solului, la 0,40 m faţă de Z 1;; şi la 0,90 m
,~aţă de Z 1 , s-a conturat urma unui stâlp de lemn, de formă patrată, cu
dimensiunile de 0,40 X 0,40 m şi marginile căptuşite cu piatră.
in sectorul XX au fost deschise casetele A 23 -24 în maeniamim prinium., respectiv, A 25 _ 2 în maenianum summum. Un martor de 1,UO m
lăţime, orientat NE SV, desparte casetele.
Caseta A 23 , este mărginită de Z 15 , Z 3 , Z 2 şi profilul nord-vestic al
martorului păstrat, are dimensiunile de 3,20 X 1,80 X 1,50 X 3,40 .m.
Au fost surprinse două gropi, dispuse pe aliniamentele nr. 1 şi 2.
Prima,' tăiată de Z 3 , se află la 0,30 m faţă de Z 15 , are o lăţime păstrată
de 0,90 m SE - NV şi iese de sub Z 3 O, 70 m.
A doua groapă este situată la 0,50 m de Z 15 şi la 0,50 m de Z 2 . l.'rma
stcîlpului are o formă patrată, cu dimensiunile de 0,40 X 0,40 m.
Caseta A 24 (pl. VI), a fost deschisă între Z 16 , Z 2, Z 3 şi profil, are dimensiunile de 2,15 X 1,85 X 3,25 X 3,25 m.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia este identică cu cea relevată de secţiunile anterioare. La nivelul gropilor de stâlp s-a remarcat
o aglomerare de bolovani, dispuşi pe întreaga suprafaţă a casetei, mai
concentrată în partea sa de sud-vest. Aici s-a conturat o groapă de implantare a unui stâlp de lemn, de formă patrată (0,40 X0,40 m), groapă
care iese de sub Z 2 aproximativ 1,00 m, fiind mărginită de către Z 16 , de
la care merge 1,20 m.
Caseta A 25 , este mărginită de către Z 15 , Ztt Z 2 şi profilul de nordvest al martorului păstrat, având dimensiunile de 2,15 X 1,95 X 2,10 X
X 21,15 m.
Ca şi în cazul secţiunilor A 21 -22 au fost efectuate sondaje anterioare, care ajung până la nivelul superior al gropilor de implantare,
nivel ca.re nu a fost săpat. Sub glie, la - 0,30 m faţă de nivelul actual
al solului, s-a conturat urma unei gropi de implantare a unui stâlp de
lemn, având structura şi dimensiunile deja cunoscute. Este plasat<i. la
1,00 m faţă de Zlt respectiv 1,30 m faţă de Z 15 • Stâlpul era căptuşit cu
pietre.
Caseta A 2G, este mărginită de către Z 1 , Z 2 , Z 16 şi profilul de sudest al ma.rtorului păstrat, are dimensiunile de 1,55 X. 1,35 X 2,20 X
X 2,20 m.
Există aceeaşi situaţie stratigrafică ca şi în caseta A 25 . La acelaşi
nivel apare groapa unui stâlp de lemn, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 0,40 X 0,40 m şi marginile căptuşite cu pietre, situatii la
2,15 m faţă de Zrn, respectiv 0,90 m faţă de Z 1 . Zidul radial Z 1r, se adosează lui Zi. aici fiind, probabil, vorba de un prag pentru intrarea în
acest compartiment.
Secţiunea A 18, (pl. IV), reprezintă secţiunea trasată prin poarta. de
;rest a amfiteatrului. Este orientată est-vest, începe în arenă, ajunge p~1ni:i
m exteriorul amfiteatrului, cu o lungime totală de 32 m şi o lăţime de
1,00 m (pl. 39/19).
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Pe primii patru metri, în inrteriorul arenei, s-a

săpat p[mă la
află

-

O, 75 m. A fost surprins do2.r nivelul gliei actuale, sub care se

un
nivel virgin. În glia actuală se află lespezi de piatră, provenind din pu-

vajul intrării, aflate în poziţie secundară.
La metrul 4, pe aliniamentul lui Z 4 , apare un prag masiv, format din
două lespezi de piatră, cu o grosime de 0,26 m, aşezate pe pămfmtul steril. Sunt prevăzute cu o bordură de 0,05 m înălţime şi 0,15 m lăţime,
aşezate la extremit2,tea dinspre arenă. Cele două lespezi au fost surprinse
în secţiune la îmbinarea lor. Cea dinspre nord are 0,80 m lăţime, cea
dinspre sud 0,45 m. În continuare secţiunii au fost surprinse alte cinci
lespezi de piatră fragmentare, constituind pavajul intrării. Au o grosime
maximă de 0,10 m şi sunt aşeza.te pe un strat de amenajare, surprins pe
întregul spaţiu al intrării (care are o grosime variabilă, între 0,50-0,10 m).
Sub acesta se află' stratul steril.
La metrul 10,30 al secţiunii s-a depistat urma unui şanţ, cu fundul
uşor rotunjit, care începe la. 0,55 m faţă de nivelul actual al solului
(care reprezintă nivelul antic al intrării), adânc de - 0,40 m.
La metrul 12,00 al secţiunii apare un nou şanţ, care începe de la nivelul actual al solului, are 0,60 m adâncime şi o lăţime de 0,80 m.
La metrul 16,50 până la metrul 31,00 s-a. identificat, la nivelul superior, un strat de pământ de aruncătură, care are o grosime variabilă,
între 1,15-0,10 m. Sub acesta, începând de la metrul 17,50 până la metrul 26,00, apare un strat de nivelare din epoca medievală sau modernă,
cu o grosime maximă de 0,50 m. În acesta, la metrul 23,25-23,!:IO se
observă urma unui şanţ de scDatere a unui zid, care începe la 0,50 m şi
ajunge pfmă la - 1,20 m.
De la metrul 19,10 al secţiunii, în exteriorul anfitcatrului, bloctmd
intrarea, apare un sistem format din două şanţuri de apărnre şi o şicani'i,
păstrând în modul de construire a lor, urmele traditiei romane.
Primul şanţ începe la metrul 19,10 şi se termină la metrul 22,00 al secţiunii. Faţă de nivelul actual al solului se află situat la 0,70 m. Are
forma literei „V", cu adâncimea maximă de - 2,25 m faţă de nivelul
actual şi este umplut cu pământ.
Legat de primul, la metrul 22,50 al secţiunii, începe un al doilea
şanţ. Acesta are o lăţime de 3,60 m, începe la 1,00 m faţă de nivelul
actual al solului şi merge până la - 2,45 m. Umplutura sa este alcătuită
din pămfmt în partea lui de est şi din pământ, amestecat cu pietre şi
nisip în partea de vest. Şi acteasta are forma. literei „V". Ambele şanţuri
taie stratul steril. Nu a fost sesizat nivelul humusului antic.
La metrul 28,80 al secţiunii, apare un al treilea şanţ, în formă de ic,
avcînd adâncimea. de 1,17 m de la nivelul solului actual. Şi acesta pare
a fi umplut intenţionat cu pământ negru compact, care conţine puţin material arheologic.
ln concluzie, s-a pus în evidenţă prezenţa unui amfiteatru de lemn,
anterior celui de piatră. în faza, de lemn, construcţia se sprijinea pe stâlpi,
plantaţi la o distanţă de 2,5-3 m unul de celălalt, deci, circa 9-10 paşi
romani. Au fost sesizate trei rânduri concentrice de stâlpi în casetele de
sub maenianum primum şi maenianum summum.
Gropile au fost săpate la nivelul solului antic şi aveau o suprafaţă
_medie de -1 m 2 şi adân,cime de 1,35-1,50 m. În centrul lor s-a aşezat

.
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stâlpul cioplit patrat, cu latura de 40 cm, înconjurat de piatră măruntă şi
mijlocie, bine bătută. Când s-a construit amfiteatrul de piatră stâlpii au
fost tăiaţi la nivelul solului sau mai sus. Deasupra solului ei aveau forma rotundă a trunchiului de copac. Amprenta lor s-a păstrat perfect în
sol sub forma unei gropi goale, patrată, sub solul antic şi rotundă în umplutura aparţinând fazei de piatră. Gropile dinspre arena sunt tăiate pe
zidul dintre podium şi maenianum primum. Lăţimea caveii amfiteatrului
de lemn nu poate fi precizată cu certitudine, deoarece dacă spre arenă ar
mai fi exi~tat un rând de stâlpi cu respectarea ritmicităţii generale, acest
r{md ar fi fost suprapus de zidul arem·l. Limita exterioară a caveii pa.re
a fi însă marcată de fundaţia unui zid, iată de 80 cm şi adâncă de 1,30 m,
care pare lipită de zidul exterior al fazei de piatră. O porţiune de substrucţie, foarte asemănătoare, a fost găsită în sectorul II (A 7 C 1-C 2 ) tăiată
de zidul (Z 3 ) dinspre podium şi maenianum primum, pe acelaşi aliniament
cu primul rând de stâlpi de lemn. [n cazul în care cele două substructii
reprezintă limitele caveii, aceasta, avea în faza de lemn o lăţime de 8,75 m,
spre deosebire de faza de piatră, în ca.re lăţimea este de 11 m, împreună
cu podiumul. Fără podium, lăţimea caveii, în fc.za de piatră, este identică
cu cea a fazei de lemn.
Deci, amfiteatrul de lemn avea peretele exterior, dacă nu integral,
cel puţin, parţial, de piatră. Peretele dinspre arenă avea de asemenea,
porţiuni de piatră, existând astfel similitudini în tehnica de construcţie
intre amfiteatrele de la Sarmizegetusa şi Porolissum. Arena amfiteatrului
de lemn era mai mare decât cea a amfiteatrului de piatră. În ceea ce priveşte capacitatea celor două amfiteatre, cel de lemn şi cel de piatră, ea
erCJ aproape aceeaşi, la cel de pia,tră adăugându-se podiumul, care pe un
singur rând de bănci, nu putea găzdui decât un număr relativ redus de
spectatori.
Manetele descoperite la nivelul fazei de lemn aparţin epocii traianee
sau sunt anterioare lui Traian ori ocupării Daciei de către Traian. Arena
excesiv de mare în comparaţie cu cavea şi prezenţa ţiglelor cu ştampila
Legiunii a IV-a Flavia Felix, sunt argumente care susţin ideea construirii
de către legiune a. amfiteatrului de lemn.
Legiunea este campată în zonă, imediat după primul riizboi cu dacii,
în 102 p.Ch., cfmd îşi construieşte un castru, distrus în 105 p.Ch. de către
cli.1ci, an ce marchează, astfel, începutul celui de al doilea război dacic'.
L:1 prima vedere, amfiteatrul de lemn putea fi construit în ace2.stf1 perioadă ca amfiteatru militar destinat legiunii. Este greu de crezut 1ns[1
c<"l imediat după primul război cu dacii, când pacea încheiată de Traian
cu Decebal era de fapt un compromis acceptat de ambele părţi şi provincia Dacia încă nu exista, Legiunea a IV-a Flavia Felix să fi construit
un amfiteatru. La începutul celui de al doilea război cu dacii, în 105
p. Ch., castrul Legiunii de la Sarmizegetusa a fost incendiat şi complet
distrus. Amfiteatrul de lemn nu prezenta de loc urme de incendfr~re şi
este exclus ca el, dacă ar fi existat, să fi scăpat atacului dacic.
In această situaţie, amfiteatrul de lemn putea fi construit num2,i între
anii 106--108, după un plan militar şi cu mână militară. Amfiteatrul de
7
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piatră :urmează trasajul amfiteatrului de lemn. Ridicarea zidurilor este
secondată de umpleri succesive cu pământ a spaţiilor dintre ele pânc""1 la
un anumit nivel. Din analiza monetelor, depistate în această umplutuni.
de pământ, se poate deduce momentul construirii amfiteatrului de piatc·ă.
Astfel, dintr-un număr total de 43 monede 34 sunt găsi•te în umplutur<;
sau pe nivelul fazei de lemn: 5 sunt ante Traian, 6 aparţin lui Tra.ia.n, 13
lui Hadrian şi 10 emise de Antonius Pius. Emisiunea cea mai târzie este

dintre anii 143-161 p.Ch. (catalog nr. 88). Prin urmare, se poaite afirma
că faza de piatră a amfiteatrului de la Sarmizegetusa a fost terminată în
această perioadă.

Informaţiile oferite de descoperirile monetare, corobora~e cu descoperirea ţiglei cu ştampila meşterului Iulius Alexander, datată în anul
158 p. Ch., confirmă ipoteza, mai veche, susţinută în secolul al XIX-lca şi
contestată, apoi, de fo21tă lumea, conform căreia amfiteatrul de piatră din
Sarmizegetusa a fost ridicat de Antoninus Pius, probabil, în acelaşi timp
cu amfiteatrul de la Porolissum.
S-a confirmat, de asemenea, existenţa unor intervenţii, reparaţii a
fazei de piatră.
Prin materialul descoperit, din cercetarea întreprinsă în maenian-.1m
primum, se poate afirma, cu certitudine, că spaţiul de sub tribunele din
această zonă nu a fost umplut cu pământ, crepida lui Z 3 marcând nh·elul de călcare din această zonă. Spaţiile de sub tribune din maenianum
primum nu au fost utilizate în antichitate.
Sesizarea nivelului humusului antic în sectoarele I-III dovedeşte
faptul că arena a fost nivelată prin excavare.
În ce priveşte tehnica de construcţie, respectând itrasajul amfiteatrului de lemn, întâi au fost zidite pânc1 la un anumit nivel zidurile circulare. Abia apoi s-au ridicat zidurile radiale, cu o fundaţie mai superficială. În elevaţie, cu rare excepţii, acestea se leagă organic de zidurile circulare. Umplutura de pământ din interiorul compartimentat de ziduri s-a
făcut succesiv, pe măsura înălţării zidurilor. Faza de piatră este o construcţie unitară asupra căreia s-a intervenit doar cu reparaţii ale pragurilor şi acoperişului. S-au descoperit în A 14 , A 20 şi A 23 cinci ţigle, cu
stampila LEG 1111 FF, una, cu stampila QAP şi alta, cu stampila QCC.
Un alt aspect, surprins cu prilejul săpăturilor din acest an,. se referă
la utilizarea monumentului după abandonarea oficială a coloniei.
În secţiunea A 18 , trasată pe spaţiul porţii de vest, s-au găsit două
şanţuri de apărare, ca.re barează accesul dinspre vest spre poartă. Şanţu
rile nu înconjoară amfiteatrul, ci blochează doar spaţiul porţii. Aceast2.
poartă a fost găsită astupată de către arheologii maghiari din secolul al
XIX-lea, care emit primii ipoteza utilizării amfiteatrului in secolul al
IV-lea p.Ch., drept forţăreaţă de către localnici în calea migratorilor.
Şanţurile nu pot apanţine războaielor marcomanice, întrucât umplerea primului şanţ este lentă. El a rămas multă vreme în funcţiune, chiar dacă
cel de al doilea. şanţ pare a fi fost umplut intenţionat. Prezenţa celor doc1<\
şanţuri, care barează poarta, confirmă descoperirea şi ipoteza arheologilor
din secolul al XIX-lea.
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CATALOGUL MATERIALELOR DESCOPERITE
lN AMFITEATRU

os
păr, fragmentar, descoperit în secţiunea A7, maenianum summum, C3, la
- 0,15 m. L=l6,3 cm. INV. 29456 (piesele poartă nr. de inventar ale Muzeului
de arheologie din Sarimlzegetusa). Pl. IXfil.
Ac de păr, bine conservat, cu capul de formă cilindrică uş.or faţetat despărţit
de tijă printr-o gâtuitură, descoperlit în secţiunea Al9, maenianum primum, la
- 0,45 m L=9,7 cm, INV. 29454. Pl. IX;l2.
Ac de păr, fragmentar, cu capul de formă romboidală, despărţit de tijă printr-o
gâtuitură, descoperit in secţiunea A19, maenia71um primum, la 0,45 m.
L=6,7 cm. INV. 29461. Pl. IX/3.
Ac de păr, fragmentar, cu capul sferic precedat de două nervuri paratele,
descoperit în secţiunea A24, lângă groapa de stâlp, la - 1,45 m. L=7,7 cm.
INV. 29505. Pl. IX/4.
Vârf ac de păr, fragmentar, descoperit în secţiunea A19, maenianum pTimum,
la - 0,10 m. L=G,2 cm. INV. 2945. Pl. IX/5.
Spatulă, fragment, cu capul lăţit, uşor alungit, descoperit în secţiunea Atl, C3,
la - 0,30 :m. L=8,7 cm. INV. 2J469. Pl. IXJ6.
Ac ele păr, fragment, cu capul evazat, uşor rotunjit, descoperit în secţiunea Al9,
1naenianum primum, la - 0,45 m. L=17,5 cm. INV. 29455. Pl. IX/r?.
Ac de păr, fragment, descoperit în secţiunea A20, maenianum primum, la
- 0,70 m. L=ll,4 om. INV. 29468. PJ. IX/8.
Ac de păr, fragmentar, descoperit în secţiunea A24, maenianum primum, la
- 0,75 m. L=ll,7 m. INV. 29462. PI. IX/9.
Ac ele păr, fragmentar, cu capul conic, descoperit în ..;ecţiunca AG, C2. la
- 0,25 m. L = 5,2 cm. INV. 29464. Pl. IX/10.
Ac de păr, fragmentar, descoperit în secţiunea A2:J. maenianum primum, la
0,65 m. L=7,6 cm. INV. 29467. Pl. IX.11.
Ac de cusut descoperit în secţiunea A24, maenianum primum, la - 0,50 m.
L=l3,2 cm. INV. 29476. Pl. X/1.
Ac de cusut, stare perfectă de conservare, descoperit în secţiunea Aî, C3, la
- 0,15 m. L= 6,1 cm. INV. 29458. Pl. X/2.
Ac de cusut, descoperit în secţiunea A19, la - 1,10 m. L= 11 cm. INV. :;n459.
Pl. X/3.
Ac de cusut, fragmentar, descoperit în secţiunea Al9, maenianum primum, la
- 0,45 m. L=l0,3 cm. INV. 29457. Pl. X/4.
Ac de cusut, fragmentar, descoperit in secţiunea A24, maeniamon primum, la
- 0,70 m. L=7,7 om. INV. 29463. Pl. X/5.
Ac de cusut, fragmentar, descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, la
- 0,70 m. L=9,2 cm. INV. 29466. PI. X/6.
Ac de cusut, fragmentar, descoperit în secţiunea A24, maenianum primum, 1'1
- 0,90 m. L=7,6 cm. INV. 29502. Pl. X/7.
Jeton cu una din feţe alveolată, mărginit de o bandă uşor înclinată şi cealaltă
faţă netedă. având în centru incizat un cerc, descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, la - 0,00 m. D = 1,8 om. INV. 29501. Pl. X/9.
Jeton cu una din feţe uşor alveolată, având în centru incizat un orificiu şi
cealaltă faţă netedă. Descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, la
-,15 m. D= 2,1 cm. INV. 29471. Pl. X/10.
Jeton cu una din feţe alveolată, mărginit de o bandă uşor înclinată. Pe cealaltă
faţă, netedă, se află cinci puncte incizate sub formă de cruce. Pe cant are cateva
liniuţe incizate. Descoperit în secţiunea A19, maenianu.m primum, la ~.10 m.
D=l,7 cm. INV. 29472. Pl. X/II.

l. Ac de

2.
3.
4.
5.
G.
I.
8.
f•.

10.
11.
12.
13.
14.
13.
16.
F.

18.
18.
20.
21.

BHONZ

22. Terminal
- 1,15 m.
23. Terminal
- 0,70 m.

de curea, descoperit în secţiunea A20, maenianum primum, la
L=J,4 cm. INV. 29487. Pl. Xl/1.
de curea, descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, 1a
L=3,6 cm. INV. 29489. Pl. XI/2.
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fragmentară, descoperită în secţiunea A20, mcwnianum primum, ln
1,15 m. L=l,8 cm. INV. 29496. Pl. XI/3.
25. Ţintă cu suprafaţă superioară emailată, descoperită în secţiunea :\8, CJ, b
- 0,30 m. D = 1,2 cm. INV. 29497. Pl. XI/4.
26. Fibulă puternic profilată, descoperită în secţiunea A24, lângă groapa ele stă!;),
la __:_ 1,45 m. Datare: primul deceniu al sec. II d.Ch. L=5 cm, INV. ~'J·Hl:l.
Pl. XI/5.
27. Terminal de curea, descoperit în secţiunea .A23, maenianum primum, la - iJ.13
m. L=6,8 cm. INV. 29493. Pl. XI/6.
28. Ţintă cu incizie circulară pe disc, descoperită în secţiunea A6, C4, maenwnum
primum, la - 0,20 m. D=l,7 cm. INV. ~„J492, Pl. XI/7.
2!J. Tintă cu incizie circulară în jurul unui chip uman, bărbos, care priveşte >pre
dreapta, descoperită în secţiunea A23, la - 1,38 m. D = 1,5 m. INV. 29488.
PI. XI/8.
30. Ţintă de baltcus, uşor bombată. descoperită în secţiune A6, maenianum primum,
la - 0,15 m. D=4,5 cm. INV. 29495. Pl. XI/9.
31. Ţintă cu orificiu central, descoperită în secţiunea A20, maenianum primum, la
- 1,50 m. D=3 cm. INV. 29491. Pl. Xl/10.
32. Sondă (Specillum oriculaTium), descoperită în secţiunea AHJ, maenianuin primum.
la - 0,50 m. L = 13,7 cm. INV. 29485. Pl. XII/1.
33. Spatulă-sondă (spatomella), descoperită în secţiunea AID, maenianum primum.
la - 0.50 m. L=2,7 cm. INV. 29484. Pl. XII/2.
34. Element zar, descoperit în secţiunea A22 la - 0,25 m. L=6 cm. INV. ~1.14011.
Pl. XII/3.
35. Tortiţă, fragmentară, descoperită în secţiunea .A24, la - 0,60 m. L= 2.8 cm.
INV. 29500. Pl. XII/4.
36-37. Bandă. bronz, contorsionată, descoperită în secţiunea A20, la - 1,15 m.
0,5 cm lăţime. INV. 29486. Pl. XII/5, 6.
38. Bandă de bronz cu două nituri de prindere la una din extremităţi, se ingustează la cealaltă extremitaite opusă, netorsionată. descoperită în macnianum
primum la - 1,30 cm. 0.5 m lăţime. INV. 29499. Pl. XII/7.

24.

Aplică,

-

STICLÂ

39. Fragment buză bol, gălbui-verzui, descoperit în sectiunea AlD, maenianum przmum, la - 1,10 rm. Diametrul 14 cm. INV. 29512. Pl. XIII/I.
40. Fund vas, puternic irizat, descoperit în secţiunea A20, maenianum primum la
- 1,00 m. Diametrul 6,3 cm. INV. 29509. PI. XIIl/2.
41. Fragment fund bol (pahar), verzui, irizat, descoperit în secţiunea A23, maerianum primum, la - 1,38 m. Diametrul 4 cm. INV. 29502. PI. XIII/3.
42. Fragment gât flacon (balsamarium), alb-verzui, descoperit în secţiunen :\Hl.
maenianum primum, la - ·0,40 m. Diametrul 1,7 cm. 'INV. 29507. Pl. XIII 4.
43. Fragmel}t fund bol, albicios irizat, descoperit în secţiunea A24, maenianum ;mnum, la - 0,65 m. Diametrul 3,1 cm. INV. 29510. Pl. XII/5.
FIER
44. Cheie. descoperită în secţiunea A24, maenianum primum, la - 1,00 rn. L=·l.:J m.
INV. ŞANT. 96/1993. PI. XIV/1.
45. Cheie, descoperită în secţiunea A23, maenianum pr-imum, la - 1,90 m. L=8.5 cr,:.
INV. ŞANT. 97 /1993. PI. :XIV /2.
4G. Fragment cheie, porţiunea superioară, descoperită în secţiunea A 7. m.'.lcnwn1:1:1
primum, la - 0,30 m. L=7,5 cm. INV. ŞANT. 98/1993. PI. XIV/3.
4 7. Garnitură decorativă la o piesă de lemn, descoperită în secţiunt'n A24. maenianllm primum, la - 1.30 m. L=6,4 cm. INV. ŞANT. S'J/19D3. Pl. XIV /4.
48. Mistrie fragmentară, descoperită in secţiunea A24, maenic!num primum. ia
- 1,05 m. L=I0,7 cm. INV. ŞANT. 100/1993. PI. XIV/5.
49. Gheară de fier, fragment, descoperită în secţiunea A24, maenianum primiim, :a
- UO m. L=7,7 cm. IN\-. ŞANŢ. 101/1993. PI. XIV/6.

RAPOARTE. DE

SĂPĂTURI

503

50. Piron, descoperit în secţiunea A23 maenianum pTimum la - 1,90 m. L=15.u cm.
I.:.V. ŞANT. 102/1993. Pl. XIV /7.
51. Cui ele belciug, fragment, descoperit în secţiunea A24, maenianum primum, l:J
- 1,05 m. L=12,5 cm. INV. ŞANT. 112/1993. PL XIV/8.
52. Cui, fragmentar, descoperit în secţiunea A23, maeniam1m primmn, la - l,~JO m.
L=7.5 cm. INV. ŞANT. 103/ltl93. PL XIV/9.
53. Piron. fragmentar, descoperit în secţiunea A23, la - 1,90 ;111. L=9,6 cm. !N"V.
ŞANT. 109/1993. PL XIV /l'O.
54. Piron. fragmentar, acelaşi loc de descoperire. L=4,1 cm. INV. ŞANŢ. 104 19fl3.
Pl. XIV/11.
53. Piron, acela~i loc de descoperire. L=!),4 cm. INV. ŞANT. 105/1993. Pl. XIV /12.
5il. Cui, descoperit în secţiunea A23, maeniamim primum, la - 1.70 m. INV. ŞAKT.
110/1993. PL XIV /13.
57. piron. descoperit în secţiunea A23, maenianmn primum, la - l,{iO m. L=fJ,8 cm.
I:\TV. ŞANT. 115/1993. PI. XIV/14.
58. Piron, acela~i loc de descoper·irc. L=7,3 cm. INV. ŞANT. 106/1993. PI. XIV il3.
5't. Piron, acelaşi loc de de'>coperire. L=12 cm. INV. ŞANT. 115/19fl3. Pl. XIV/16.
GO. Scoabă. descoperită în secţiunea A24, maenianum primum, Ia -- 1,05 m.
l.=i3 cm. INV. ŞANT. 111/HJ9J. PI. XIV/17.
fil. Cui. fragment. descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, la UJO m.
l.=4.6 cm. INV. ŞANT. 115/1993. Pl. XIV]18.
}10:'\'ETE

62. Dr•nar, Marcu„ Antoniu<; triumvir; 1G,8X m,l mm, 3,41 g; axa 4: tocit. circulat,
gTl'U lizibil; Crawford 544/31: Monetărie itinerată, 32-:H a. Ch.: intrarea de
>:". latura ele N, între Z7 şi Z8, - 0,60 m; INV. 29444.
G3. A~. Augustus? Tiberius? (seamănă cu piesele lor întrucâtva); 25.9 X 25,1 mm.
7513 g: complet tocit, ilizibil. nedeterminabil: încep. sec. I p. Ch. (?): A8. maenecmum summum, suprafaţa vestică, - 0,60 m, 1,05 m, de la Zl, - 1,20 m de la
Z2, C4: INV. 29411.
G4. Dupondius. Vespasianus; 26,9 X 25.5 mm, 11,08 g, axa 6; tocit. Rv. ilizibil, f. circulat: IUC. II, p. 80, nr. 554 (Roma. a. 74 p. Ch.); A7, macnianum summum,
-- 0,60. 0,90 m de Z2; lNV. 2!1435.
G:J .. .\c.;, '"fituc;. 26.5 X 25,2 1mm, 8,22 g, axa 7; .tocit. greu 1Jizibil; RIC, II, p. 131, nr. 1:33

iRoma, a. 80-81 p. Ch); A23, - 1,05 m, 0,60 m de la Zl5, 0,70 m de la Z3:
INV. 29447.
Gli. Se~tertius, Nerva, 33,8X32,7 mm. 25,56 g, axa 6; bine conservat. uşor tocit m'li
ales pe revers; RJC, II, p. 229, nr. 88 (Roma, a. 97 p. Ch.); A20, glie; lNV.
2~ 1 424.

6i. Dupondius, Traian. 27,4X26,8 mm, 13,05 g, axa 6; tocit, greu lizibil: Inc, II.
'J. 273. nr. 398 (Roma, a. •18--99 p. Ch.); A20, .maenianum primum, 1.15 111,
la 1,20 m de Z2 şi 0,25 im de Z15; INV. 29426.
68. A5, Traian. 26,3X26,4 mm, 9,54 g, axa 6; conservare mediocră, tocit: RIC, II,
p. 219, nr. 489 (Roma, a. 103-11 p. Ch.); A7. maenianum primum, suprafaţa
wstică, glie, C4; INV. 29425.
69 ...\s. Traian, 26.7X25,6 mm. 9.75 g, axa 5; conservare mediocră. tocit: HIC, IT.
p. 280. nr. 500 (Roma. a. 103-111 p. Ch.); A20, maenianum primum, - 1.15 m,
la 1,25 m de Z2 şi 0,65 m de Zl5; INV. 29431.
·
iO ..·\s, Traian. 27,3X25,7 mm, 10,26 g, axa 7; tocit. slab conser\"<1t: RIC, II. p. '.28-.),
nr. 503 !Homa. a. 103-111 p. Ch. ?); A24, maenianum pirmum, -- 1.05 m.
O.~O m de Z2, 1,80 m de Z16; INV. 29448.
71. .·\'->. Traian. 28,5X26.9 mm, 13,89 g. axa 6: tocit, greu lizibil; RIC. II, p. '.W3.
l'l'. 51il (noma. a. 103-111); Al'J, maenianum primum, 0.10 m. INV. W-!-!O.
72. As, Tra:an. 27,5X26,3 mm, 8,51 g, axa ?; foarte degradat, Hv. ilizibil, legenda
.\v. distrusă, nedeterminabil. După silueta portretului, circa 98-101 p. Ch.
rStrnck, I. p. 23-24); AS, C2 la groapa de par la - :0,18 m; de la nivelul gropii,
în umplutura acesteia pentru susţinerea stâlpului; JNV. 29473.
73. As, Hadrian. 26,1X26 imm, 11,15 g, axa 6; bine conservat; RIC, II, p. 412,
nr. 513 b (Homa, 119-121 p. Ch.); All, la nivelul gropilor ele stâlp; INV. 29437.
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74. As, Hadrian. 26,5X26,3 mm, 7,73 g, axa 6; circulat, uşor tocit; RIC. II, p. 412.
nr. 578 (Roma, a. 119-121 p. Ch.); AHJ, maenianum primum, - 1,10 m; Jl\'\·.
29429.
75. Dupondius, Hadrian. 27,1X26,8 mm, 15,18 g, axa 7; conservare mediocră: RIC,
li, p. 418, nr. 605 (Roma. a. 119-121 p. Ch.); A20, maenianum pnm.um,
- 1,15 m, la 1,25rn de Z2 ~i 0,20 m de Z15; INV. 29434.
76. Dupondius, Hadrian, 26,7X25,2 mm, 11,75 g, axa ?; foarte tocit, indeterminabil.
După silueta portretului, circa 119-123 p. Ch. (?) cf. Strack, II. p. 6-7:
A24 macnianum primum, - O.JO m, la 0,20 m de Z2, lipit ele profil: INV. 29410.
7î. As, Hadrian. 26X25,4 mm, 9,87 g, axa 7; drculat, f. bine conservat; WC. E.
p. 426, nr. 662 (Roma, a. 125-128 p. Ch.); A20 maenianum primum, - 1.15 m,
la 1,25 m de Z2 şi ·0,30 de Z 15; INV. 29430.
·
78. As, Hadrian. 25,9X24,4 mm, 8,76 g, axa 5; conservare bună, margini u~or clewriorate; RIC, II, p. 426, nr. 664 (Roma, a. 125-128 p. Ch.); variantă _,\.V.:. portretul e~te c, nu e; A24 maenianum primum, - 0.66 m, 0,80 m de Z2, 1.20 m
de ZIG; INV. 29416.
7J. As, Hadrian. 26,7X26.4 mm; 10,46 g, axa 6: conservare mediocră; RIC. II, p. 427.
nr. f)fiU (Roma. a. 1~5-12B p. Ch); A20, - 1.10 m, 0,75 m norei ele Zl5, l_.40 m
sud de Z3; INV. 29432.
80. As, Hadrian. 25,9X25,6 mm, 9,27 g, axa 5; conservare bună; RIC, II. p. 427,
nr. 678 (Roma, a. 125-128 p. Ch.); A6 m'aenianum primum (În secţiune).
- 0,15 m; INV. 29442.
81. As, Hadrian. 26,1 X25.2 mm, 6,48 g, axa 5: circulat, uşor tocit, cons0rvare bună:
RIC, II, p. 427, nr. 678 (Roma, a. 125-128 p. Ch.); A21 maenianum ·'umm:.im,
- 0,30 m. la 1,20 m ele ZI şi 0,40 m de Zl5; INV. 29428.
82. As, Haclrian. 25.3X24,5 mm, 10.83 g. axa 6; bine conservat. parţial toC'it; HIC.
II, p. 433, nr. 716 (Roma, a. 132-134 p. Ch.); A24 - 1,10 m, la profil, 0,10 rn
de Z2: INV. 29445.
83. As, Hadrian. 25-,5X25,3 mm, 9,77 g, axa 6; corodat, greu lizibil; RIC, II, p. 441,
nr. 793 (Roma, a. 134-138 p. Ch.); A7 metenianum summum, suprafaţa estică.
- 0,50 rn, - 1,15 m nord de Z2, C3; INV. 29427.
84. As, Haclrian. 27,l X26,1 mm, 12,46 g, axa 5; bine comervat, parţial tocit; NIC,
II. p. 442, nr. 811 (Roma, a. 134-138 p. Ch.); AB, C3, - 1,10 m, 1,20 m ele
ZI 7, lângă Z2 (lângă groapa de stâlp); INV. 29451.
85. As, Hadrian: L. Aelius Caesar. 24,9X24,4 mm, 10,47 g, axa 5; circulat, bine
conservat; RIC, iII, p. 482, nr. 1071 (Roma, a. 137 p. Ch.); .\23, l,UJ m.
0,70 m de Zl5, 0,30 m de Z3; INV. 29450.
86. As, Antoninus Pius: divus Hadrianus. 27,1X23,8 mm, 11,08 g, axa 5; INC. II.
p. 4G9, nr. 975 (Roma, a. 138-139 p. Ch.); Al9 maenianum primum - 0,45 m.
1,45 m de la Z2, 1,15 m de la Zl4; INV. 2J417.
8î. As, Antoninus Pius: divus Hadrianus. 27X26,3 mm, 10,05 g, axa 6: circuiat.
uşor tocit. bine conservat; RIC, II, p. 469, nr. ~75 (Roma, a. 138-139 p. Ch.):
A21, MS, - 0,25 m, la colţUi lui Zl5 cu Zl; INV. 29420.
88. Denar suberat, Antoninus Pius. 18,3Xl5,7 mm. 2,67 g, axa 6: deteri01·at, conservare nwcliocră; llIC, III, p. 43, nr. 130 a (Homa, a. 145-161 p. ,Ch.): A~3.
- 0,95 m. 1.30 m de Z3, 1,70 m cte Zl5; INV. 29452.
89. Monetă AE Antoninus Pius. 30 mm, bine conservat; A6 MP, - 0,15 m; L'\\'.
2~J423.

90. As, Antoninus Pius: Diva Faustina I. 25.3 X 24,1 mm, 12,85 g, axa 12: bine c:;nservat; RIC, III, p. 168, nr. 1182 (Homa, post 141 p. Ch.J; descoperire întam;}Jă
toarc; INV. 29446.
91. As. Antoninus Pius: Diva Faustina I. 26,4X24.6 mm, 10,71 g, axa 5: 1<.J<:ne
bine conservat; RIC, III, p. 168. nr. 1187 (Ronw, post 141 p. Ch.); .-\19.
- 1,10 m, 1,60 m V de Zl5; INV. W415.
92. As. Antoninus Pius: Diva Faus.tina I. 28.5X25,4 mm, 12,37 g. axa 6; excC':Jţio
nal conservat; RIC, III, p. 169, nr. 1192 a (Roma, p. 141 p. Ch.); A23 - 1.10 :11.'
0,30 m de la Zl5, 2 m de Z2; INV. 29449.
93 As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar. 25.9X23.7 mm, 10,39 fl, axa 12; bine conservat; RIC, III, p. 174, nr. 1238 rRoma, a. 140-144); AS, MS, suprafaţa estetică,
- 0,30 rn, 0,60 m N de Z2, C3; INV. 29441.
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94. As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar. 26X25,l -mm, 8,91 g, axa 11; conservare
bună, mici deteriorări; RIC, III, p. 174, nr. 1238 (Roma, a. 140-144 p. Ch.);
A21 MS, - 0,25 m; INV. 29422.
Vi. As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar. 27,2X25,9 mm, 10,62 g, axa 5; conservare
bună; RIC, III, p. 182, nr. 1305 b (Roma, a. 151-152); A23 maenianum pnmum,
- 0,70 m, ·0,15 m de Zl5 0,30 m de Z2; INV. 29436.
g,), Sestertius, Marcus Aurelius, 32,3X3D,6 mm, 26,64 g, axa 6; foarte bine conservat, flan mare, crăpat în două locuri; RIC, III, p. 304, nr. llS8-1159 (!{orna,
cll."c. 175-dec. 176 p. Ch.), variantă Av: bust laureat, drapat şi cuirasat dr.;
A'.23 maenianum primum, - 0,70 rn, 0,50 m de Z2; INV. 29414.
97. Se5tertius, Marcus Aurelius: Faustina II. 31,1 mm, 24,23 g, axa 6; excelent
conservat; RIC, III, p. 347, nr. 1673 (Homa, a. 161 p. Ch. ?), nedatat. clar acec:isi
legendă de Rv. apare pe piese datate 161 p. Ch.: A19, 0,70 m, la 1,00 m ele
Z2; INV. 29413.
98. DLiponelius. Geta. 27X25,6 mm, 13,60 g, axa 12; foarte bine comervat; iac,
IV/l, p. 340, nr. 173 a (Roma, a. 211 p. Ch.); A20 maenianum primum, - 0,70 m,
O.GO m de Z2; INV. 29421.
~1~1. Denar, Elagabal. 18,3><17,1 mm, 2,36 g, axa 1; conservare slabă; RJC, IV/2. p. 37.
nr. 141 (Roma, a. 218-222 p. Ch.); A19 maenianum primum, - 0,60 m, 0,20 m
ele Z2; INV. 29443.
100. As, Severus Alexander. 27,4X 26,4 mm, 10,36 g, axa 12, tocit, greu lizibil; HIC,
IV/2, p. 110, nr. 504, 112, nr. 530 (Roma, a. 230 p. Ch., respectiv, 232 p. Ch.).
nu se poate vedea puterea tribuniciană; A19 maenianum primum, - 0,45 m,
0.[i5 m de la Z2; INV. 29418.
101. As, Severus Alexander. 28,4X27.l mm, 16,18 g, axa 12; bine conservat; HIC,
IV 2. p. 119, nr. (i17 (Roma, a. 222-231 p. Ch.); A20 maenianum primum,
- 0,15 m; INV. 29438.
.
102. As, Severus Alexandre. 27,4X26,9 mm, 12,04 g, axa 12; tocit. greu lizibil; HIC,
IV 2, p. lHJ, nr. 617 (Roma, a. 222-231 p. Ch.); Al!J maenianum primum, la
l.10 m ele Z2, - 0,10 m; INV. 29433.
103. _.\s, foarte tocit, nedeterminabil. 25,2 X 24 mm, 6,29 g. axa G: clupă pro fi!. o împărăteasă, Iulia (?); începutul sec. III (?); AG maenianum summum, supraiaţa
vestică, 0,40 rn, 0,10 m de la Zl, C4;: INV. 29439.
104. SARDES
Monetă AE. 24,3X23,2 m, 7,55 g, axa l; conservare bună, Hv. u~or tocit: Av.
IEPA CYN/KAHTOC. Cap bărbat tânăr profil dr., cerc perlat; Hv. (Li\.t'\I)/
ANQN. Bărbat tânăr în picioare spre stg„ cu haină scurtă ~i sceptru lung,
în dre<ipta ţine doi maci. cerc perlat; Heacl, p. 657. (Sardes, cf. ~ec. I p. Ch. ?).
lipseste titlul NEQKOPOC, acordat sub Hadri<in (p. 656): A'.N, 1.25 m,
0.30 rn de ZlO, 1,30 m de Z3; INV. 29412.
,:\Ionetele au fost determinate ele el-I Radu Ardevan)
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XIV. -

Obiecte de fier.

CERCETĂRI

ARHEOLOGICE lN AŞEZAREA ROMANA
DE LA MICĂSASA
(CAMPANIA 1991)

Reluate, după o întrerupere la finele campaniei din anul 1986, cerarheologice, în anul 1991, s-au efectuat în partea centrală a
aşezării 1, în actuala grădină a locuitorului Aurel Nicula, la circa 40 m
spre est de marele grup de cuptoare, cercetate, între anii 1981-1985.
S-au săpat două secţiuni, de 21 X 1,50 m, cu interval de 1 m între
ele (pentru a se putea observa elementele stratigrafice), interval, care,
în final, pentru a se putea urmări cât mai bine complexele arheologice
apărute, a fost des:!:iinţat în cea mai marc parte. Pentru urmărirea unora
din aceste complexe, acolo unde a fost posibil, s-au efectuat şi două casete (fig. 1). Menţionăm că perimetrarea suprafeţei, unde urma să se
facă cercetarea, a fost stabilit;;i cu acordul proprietarului şi al primăriei
(pentru atribuirea de teren în altă parte, din domeniul public) înainte de
insământarea culturilor.
ln c~lţul sudic al ariei săpate, pe o suprafaţă maximă de 7X1,50 m,
între 0,38 şi 0,58 m adâncime, s-a dat de dărâmături, constând din pietre
de rfiu, fragmente de ţigle şi olane romane, de la o construcţie din ultimul nivel de locuire 21 aşezării. Spre baza stratului, plecând din nivelul
:nijlociu, complet rcivăşit, s-au descoperit vestigiile a dow1 cuptoare de
ars oale şi urmele a patru gropi, din care s-a extras lut pentru confecţionat vase (fig. 1).
Dace'\ în acel colţ sudic al suprafeţei cercetate, urmele ce aparţin
epocii apar la 0,38 m adâncime, în restul ariei cercetate (datorită răvă
şirilor terenului şi al depunerilor, făcute cu prilejul efectuării unor construcţii şi a altor amenajări ulterioare, aşezarea actuală fiind cunoscutei în
documente încă de la 1267) de la suprafaţă până la aproximativ 0,60 m
adâncime, puţinele urme găsite, constau din materiale moderne şi medievale (fragmente de vase, din lut şi sticl<'i, fragmente de ţigle şi obiecte
din fier).
Stratul de cultură materială, cu urme romane, apare aici numai la
0,60 m adimcime şi ţine până la 1,40 m, iar în locurile de unde s-a extras
lutul pentru confecţionarea vaselor sau unde au fost amenajate cuptoarele, el continuă până la 1,60-2,30 m adâncime. în cuprinsul acestui
strat s-au aflat fragmente de vase din pastă fină cărumizie de la vase
sferoidale, de la castroane sau ulcele, cu una sau două torţi, fragmente
de vase, din pastă fină, cenuşie, mai puţine, de la castroane şi farfurii,
fragmente de vase, din pastă bună, unele decorate cu rotiţa dinţată,
fragmente de dolia, unele ornamentate cu benzi de linii orizontale şi
cetările

1

Les recherches archeologiques de l'etnblissement romain de

cia, N.S., XXXIV, 1990, p. 129-138.

Micăsasa,

Da-
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benzi de linii ondulate, fragmente de oale, din pastă grosieră, de culoare
unele cu pereţi subţiri şi ornate cu caneluri orizontale,
fragmente de olane şi ţigle, unul cu stampilă împletită într-un decor vegetal (identică cu cele descoperite la edificiul cercetat, parţial, în anul
1980 şi aflat la circa 200 m spre sud-est). S-au mai găsit fragmente de
râşniţe, zgură de fier şi oase de animale.
1n cuprinsul gropilor, pe care ;le--.am putut distinge, mai clar, numai
înspre bază, mai mult sau mai puţin circulare, care pătrundeau până la
1,68-2 m adâncime, de asemenea, s-au aflat fragmente de vase, din
pastă fină, cărămizie şi cenuşie, de forme şi dimensiuni diferite, cu una
sau două torţi, cu fundul inelar şi cu buza evazată, fragmente de dolia,
cenuşii şi cărămizii, fragmente de oale, din pastă grosieră şi fragmente
de pahare, ornate cu benzi de linii orizontale.
In cadrul celor două cuptoare de olărie, mai ales, în camerele de
alimentare cu combustibil (camerele de ars vase fiind în cea mai mare
parte distruse), pe lângă fragmentele de vase, mai sus amintite, în primul cuptor înt?dnim puţine fragmente de vase de dimensiuni mijlocii,
provenind de la ulcele şi vase, unele vopsite pe tot corpul cu culoare
brună sau neagn1, puţine fragmente de dol'ia şi de la vase, din pastă
grosieră. In cel de al doilea cuptor, ceramica provine în majoritate de la
vase din pastă fină, cărămizie, de formă sferoidală, cu torţi, unele decorate cu caneluri fate orizontale, de 'la căni, castroane, farfurii şi ulcele,
unele date atât în exterior, cât şi în interior, parţial sau total, cu vopsea
roşie. De asemenea, sunt prezente şi fragmentele de vase, din pastă cenuşie de la castroane şi farfurii, date cu vopsea neagră, fragmente de dolia,
unele cu o bandă lată, dispusă orizontal pe peretele vasului şi fragmente,
mai puţine, de la vase, din pastă grosieră.
După cum s-a arătat, în cadrul stratului de cultură materială romană, pe lângă dărâmăturile provenite de la o construcţie din ultimul
nivel de locuire şi a acelor gropi, ce plecau din nivelul mijlociu de locuire
şi din care s-a excavat lut, ca materie primă pentru confecţionat vase şi
prezentate succint aici, s-au aflat, şi două cuptoare de o'lărie, ce aparţineau tot nivelului mijlociu de locuire (fig. 1).
Cuptorul I, aflat la începutul suprafeţei săpate, aproape de la latura
ei sud-vestică, a fost semnalat prin camera de ardere a vaselor, prăbu
şită în cea mai mare parte, la 0,98 m şi apoi pe toată circumferinţa, la
1,35 m adâncime. Camera de alimentare cu combustibil, intrând în peretele sud-vestic al suprafeţei, n-a putut fi cercetată decât jumătate.
Camera de ardere (peste care parţial au căzut dărâmături ale unei
ccnstrucţii, ce proteja cuptorul de intemperii), uşor arcuită şi cu diametrul maxim de 2,05 m la suprafaţa grătarului, s-a păstrat pe mici porţiuni, până la O, 70 m înălţime. Acesteia îi urma în adâncime grătanil,
format dintr-o placă de lut circulară, groasă de aproximativ 20 cm cu
orificii circulare, dispuse pe trei şiruri concentrice şi care se sprijine~ pe
un suport central şi pe o nişă alveolată în pereţii cuptorului. Sub acesta
era camera de foc, îna'1tă de aproximativ 0,30 m. Din ea, cu înălţimea de
0,50 m, neobişnuit, până în partea de sus a grătarului, lat de 0,50 m şi
lung de O, 70 m, orientat spre sud, urma canalul, ce se deschidea în camera de alimentare cu combustibil, cercetată, după cum s-a arătat, nugri-negricioasă,
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Fig. 2. Planul şi profilul cuptorului I.
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adâncită

decât gura cuptorului

(fig. 2).
Cuptorul li s-a aflat spre

celălalt capăt al suprafeţei cercetate, la
12,90 m de primul cuptor. El a fost prins numai parţial în perimetrul
delimitat, de data aceasta însă pe latura lui nord-estică. Pentru o cercetare integrală a camerei de ardere a vaselor, a camerei de foc, a canalului şi, în cea mai mare parte a camerei de alimentare cu combustibil,
după cât s-a putut, s-a deschis o dublă casetă (fig. l). Acest cuptor, care
apare la 1,10 m adâncime, are atât camera de ardere a vaselor, cât şi
grătarul în cea mai mare parte distruse şi prăbuşite în camera de foc a
cuptorului, iar canalul era, de asemenea, distrus. Cuptorul, ca şi cel
precedent, este circular, dar cu diametrul maxim în dreptul grătarului
de numai 1,30 m. Din camera de ardere a vaselor, cu două stratnri de lipitură în interior, s-a păstrat, pe unele porţiuni, doar 0,40 m înălţime.
Grătarul, gros de numai 7 cm, făcut, la fel, dintr-o placă circulară, din lut,
prevăzut cu orificii prin care trecea căldura, sprijinit pe un limb median
(lungimea de 0,70 m şi lăţimea de 0,15 m, distrus şi el) şi într-o nişă alveolată
în pereţii cuptorului, este rupt şi prăbuşit în camera de foc,
înaltă de circa 0,40 m. Canalul, orientat spre sud-vest, lat de 0,50 m şi
înalt de aproximativ 0,40 m şi din care s-a mai păstrat doar 0,25 m lung\me, se deschide într-o cameră de alimentare cu combustibil (fig. 3), de
mnri dimensiuni şi care a fost urmărită şi ea în cea mai mare parte

(l'ig. 1).

In afară de cele prezentate mai sus în această campanie, din cadrul
cercetate mai amintim, opt fragmente de vase terra sigillata,

suprafeţei
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Fig. 3. Planul

şi

profilul cuptorului II.

Fig. 4. Vns cu depuneri de cărbune bituminos.
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două

fragmente de vase stampilate, trei fragmente din pahare, cu decor
incizat, un fragment de fructieră văruită, două fragmente de lucerne,
fragmente de mortarii, două fragmente de vase modelate cu mâna, dintre
care unul, cu proeminenţe, cuie, piroane şi scoabe, din fier, fragmente de
vase, de sticlă, un fragment dintr-o placă, de bronz, un fragment dintr-o
fibulă, de bronz, un denar, precum şi zgură de fier.
Din cuprinsul gropilor, din care, iniţial, s-a scos lut pentru confecţionarea vaselor, de asemenea, mai menţionăm câteva castronaşe şi
farfurii întregibile, fragmente de vase, ornate cu şerpi în relief, un fragment de vas, cu barbotină şi unul, ornamentat cu striuri, un fragment
de seceră, din fier, fragmente de vase, de sticlă, două ace pentru cusut,
din os, zgură de fier şi cărbune bituminos.
·
1n cuptorul I s-au mai aflat trei fragmente de vase terra sigillata, o
lucernă şi două fragmente de lucernă, iar în cuptorul II, 15 fragmente
de vase terra sigillata, un fragment de vas, cu barbotină şi o oală întreagă, având în interior pereţii cu cărbune bituminos, topit (fig. 4).
JOAN MITROFAN

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DANS L'ETABLISSEMENT
ROMAIN DE MICĂSASA (LA CAMP AGNE DE 1991)

(Resume)

Les recherches archeologiques a Micăsasa - interrompues en 1986 - ont ete
reprises en 1991 et elles se sont cocentrees dans la partie centrale de l'habitation,
a 50 m vers l'est du groupe de fours fouilles en 1981-1985. Deux sections paralleies
de 21X1,50 m ont ete pratique et dans !'intervale entre Ies deux sections on a
aussi pratique dux cassettes (fig 1).
Dans l'angle de sud-est on a .trouve des debris d'une construction datant du
dernier niveau d'habitation; deux fours de potiers (fig. 2-3) et Ies traces de
quelques fosses d'ou !'argile etait au debut extraite pour la fabrication <les vases
(fig. 1) datant du niveau moyen d'habit;:ition.
Parmi les nombreuses vases ceramiques de dimensions et formes differentes
nous remarquons quelques fragments de vases terra sigillata, de vases estampilles a decor incise on applique, une cruche dont Ies parois interieurs sont couvert
de charbon bitumineux (fig. 4), des fragments de vases modeles â main, des fragments d'outils en fer et en bronze, des fragments de vases en verre et du mâchefer.
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CEHCETAHI AHHEOLOGICE ÎN AŞEZAHEA HOMANA DE LA MICASASA
(CAMPANIA 1992)

Cercetările arheologice, în anul 1992, s-au efectuat în partea centrală
a aşez[1rii romane, în actualele grădini ale locuitorilor Nicolae Moldovan şi Ilie Pănăzan, la aproximativ 55 mm nord-est de grupul mare de
cuptoare de olărie, cercetate între anii 1981-1985 şi la circa 18 m est
de cele două cuptoare, descoperite în cercetările din anul 1991.
S-au săpat două secţiuni, de câte 20 X 1,50 m, orientate aproximativ
est-vest, cu un interval de 1 m între ele (pentru a se observa cât mai
bine elementele stratigrafice), interval, care, în final (pentru a se putea
urmări complexele arheologice, acolo unde acestea au impus) a fost
desfiinţat, astfel că s-a ajuns, pe unele porţiuni, la o suprafaţă dezvelită,
lată de 4 m. Pentru urmărirea unora din aceste complexe, acolo unde a
fost posibil, s-au deschis şi două casete, una de 3,25 X 3,50 m, aproape
de începutul laturei de nord-est şi cealaltă, 3 X 2 rn, spre capătul de
nord-vest al săpăturii (pl. 40/1-2).
Menţionăm că perimetrarea suprafeţei, în care urma să se facă cercetarea, a fost stabilită cu acceptul proprietarului şi cu acordul primă
riei, înainte de efectuarea însămânţării culturilor.
S-a săpat până la - 1,40 m, iar în locurile unde s-au întâlnit U:'."lcle
amenajări, până la baza acestora (- 2,20 la 2,45 m).
În stratul cu urme de cultură romană, care, apare la 0,50-0,60 m şi
conltinuă până la 1,20 m, se disting, pe alocuri, trei niveluri de construcţie.

Din primul nivel, s-a putut observa, la baza stratului, o dâră de
crustele înroşite a două vetre, probabil, a unor
cuptoare de copt, ade:"mcite în solul luncii, precum şi ale unor gropi.
In cel de al doilea nivel, mult mai consistent şi mai bogat în vestigii, s-au aflat două cuptoare de ars oale şi trei gropi, din care, iniţial,
s-a extras materia primă, lutul.
Din nivelul trei, ce se interferează cu stratul de urme moderne,
s-au păstrat resturi de ziduri şi platforme, din lespezi de gresie (pl. 41/3),
un pavaj clin prundiş şi o groapă, în care era depozitat mortarul (pl. 4.:1/4).
Cuptoru[ 1, prins parţial, pc latura de sud-est a secţiunii a I-a şi
apoi dezvelit total prin deschiderea unei casete, apare la - 0,90 m 1ii
continuă, în adâncime, pe:"mă la 2,32 m, unde, de fapt, este baza camerei
de foc. In camera.de foc, circulară, cu diametrul, de 1,45 m, înaltă de
0,45, se află· un perete median format din pământ cruţat. Grătarul, format dintr-o placă de lut, consistent şi foarte tare ars, străpuns de orificii, dispuse în douc1 cercuri concentrice în jurul unui orificiu cc-ntral
(pl. 42/5), se sprijinea pc peretele median şi pe o bordură, formată în
pereţii cuptorului, obţinut<! din inegalitatea dintre camera de foc (mai
pigmentaţii discontinuă,
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şi camera de ardere a vaselor (mai larg;_l). Camera de ardere,
cu diametrul de 1,60 m, are la nivelul grătarului 0,90 m. Menţionăm că
numai o bună parte din camera de ardere a vasele:· a fost practicată prin
stratul cu urme materiale, în rest ,cea mai mare parte a cuptorului a fost
construit în lutul galben a luncii (pl. 42/6). Canalul, lung de 0,67 m, lat
de 0,49 m ~;i înalt de 0,3.'3 m, orientat spre vest, se deschide într-o cameră
de alimentare cu cornbustibil, de 1,85 X 1,60 m, ceva mai adâncă
(- 2,40 m) şi care suprapunea alte gropi anterioare.
CuptornI 2, aflat spre capătul secţiunii a II-a şi puţin pe locul intervalului, orientat de 2semenea, spre vest (pentru cercetarea unei bune
părţi a camerei d0 alimentare cu combuştibil a fost necesară deschiderea unei c2sete), apare la 1 m şi continuă pînă la 2,44 m adâncime (baza
camerei de .foc). Camera de foc circulară, cu diametrul de 1,35, înaltă
c.le 0,43, nre în interior un perete m.edian, lung de 0,80 m, format din
pământ cruţat. Grătarul, făcut dintr-o placă de lut, străpunsă de orificii circulare, aici în mare parte prăbuşit (pl. 43/7), se sprijinea pe
peretele median şi pe bordura formată în pereţii cuptorului. Camera
de arder€, cu diametrul maxim la nivelul grătarului de 1,45 m şi înaltă
de 0,95 m, era uşor arcuită. Canalul, lung de 0,90 m, se deschidea într-o
c;:1m~ră cb alime:-itare cu combustibil, lată de 1,20 m şi foarte alungită. Şi
la acest cuptor, numai parţial, camera de ardere a fost practicată prin
strntul cu urme materiale, în rest cuptorul fiind săpat în lutul galben
(pl. 43/8).
In toate aceste trei niveluri, mai ales, în cel mijlociu, s-a aflat o
imensă cantitate de vase şi fragmente de vase de factură romană, prin~re care unele şi de facturc'i dacică, confecţionate aici. S-au găsit vase
.şi fragmente de vase din pastă fină, cărămizie, de la vase sîcroidale cu
torţi, unele vopsite cu fâşii brune sau negre, castroane, îmbăiate într-o
soluţie de vopsea roşie, urcioare, ornate cu şiruri de striuri şi ulcele,
vase şi frc:gmente de vase de la castroane, pastă fină, cenuşie, farfurii
sau boluri, unele date .cu vopsea neagră, vase şi fragmente de vase de
b dolia, clin pastă bună, cenuşie, precum şi vase şi fragmente de vase
grosiere, unele cu pereţii subţiri, ornate cu caneluri ori cu rotiţ;a dinţată.
Fragmentele dacice provin de la vase, decorate cu brâu în relief
alveoiat sau cu striuri, executate, neglijent, cu mătura.
Subliniem că în camera de ardere şi, mai ales, în camera de ali:·;:.entare a cuptorului 1 s-au aflat peste 70 de vase şi fragmente de vase
'.~arbotinate; 22 de fragmente de vase ştampilate, dintre care s-au putut
întregi două vase; un recipient şi 9 fragmente de vase, cu decor în raze,
unele încadrând o ştampilă; fragmente de vase mari, din pastă fină, că
rămizie, imitând pe cele de metal, cu „nituri" la torţi; 10 anse de patere
şi un tipar pentru astfel de torţi; un tipar pentru confecţionat medalioane reprezentând pe zeiţa Isis; o lucernă cu stampila FORTIS~ precum şi o parte din fragmentele de vase dacice.
În cuptorul 2, printre altele, s-au descoperit fragmente de vase din
µastă find, gălbuie ori galbenă, iar în camera de alimentare, fragmente de
vase, cu decor in solea, cu decor cu şarpe reliefat, iar pe locul unde bă
nuim că s-ar fi putut afla atelierul, trei văscioare mici, de format neol?i.şnuit, se pare, pentru jocul cu zaruri.
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Dintre descoperirile din timpul cercetărilor, mai amintim: un fragment de tipar terra sigmata, trei fragmente de vase terra sigill[1ta şi 3
lucerne întregi şi patru fragmente de opaiţe.
De aseme!1ea, s-au aflat materii prime, ca foiţe de plumb şi cărbune
bituminos, materiale provenind de la construcţii, precum cuie şi piroane,
dou[t plăci de zar de uşă, obiecte de uz cotidian, vestimentar şi de podoabă: lame de cuţit, clin fier, ace de cusut, din os, fragmente de vase,
din sticlă şi trei fibule, din bronz, apoi două vârfuri de săgeţi, un vârf
de lnnce, un disc central de la roata olarului, din lut, precum şi 11 monede.
IOAN MITROFAN

RECHERCHSS AHCHEOLOGIQUES DANS L'ETABLISSEr,'IENT
ROMAIN DE MICASASA (LA CAl\-IP:\GNE DE 1092)

(Resume)

Les recherches archeologiques ele 1992 ont ete effcctuees dans la partie central.-, de l'et:.blissement romain a peu pres 18 m nord-ouest ele·; eleux Ieur::
fouilles en 19fJ1.
Deux sections paralleles ele 20Xl,50 m ont ete pratioue <I un interYalle ele
1 m, intervalle supprime ;:I la fin sur quelques parties o-ci des cassettes ont etc
pratique (pl. 40 '1-2).
La couche qui contient des traces ele culture materidle roma:ne {it une profondeur ele 0,50 jusqu'it 1,20 m) on peut distinguer trois niveaux. Le premier est
constitue de traces discontinus ele pigments provenant des constructions et d'amenagements ainsi que Ies traces des grandes fosses. Le deuxieme nivcau est bca•. :coup plus consistent et riche en Yestiges et il contient deux fours (pl. 42/5-Ci,
pl. '13/7-!l). Le c!ernier niveau preserve seulement des traces ele fondaticms des
murs (pl. 41/3) et une fosse pour depositer le mortier (pl. 41/4).
line immense quantite de vase.•; ceramiques a etet trouvee dans tous les trois
niveaux, mais surtout dans le niveau moyen. Ce sont des vases de facture rof'.1aine
et quelques fragments de vases daciques avec des bandes en relief et des lignes
faire avec une balayette. Dans !'un des fours on a trouve beaucoup de fragments
decores avec de la barbotine, de vases estampilles, de vases i1 de:or en rayons
qui imittent les vases en bronze, un moule et 10 anses de patherc.';, un moule
pour les medaillons representant la deesse Isis. 11.ux envi;·ons de l'autre four
trois petites vases ont ete decouverts qui etaient probablement utilises pour jouer
aux des. On peut mentionner d'autres trouvailles aussi: deux plaques provenant
d'un verrou de porte, des objets de vestimentation et de menage, un disque central pour la roue du µotier et 11 monnaies.

'CERCETARI ARHEOLOGICE IN AŞEZAREA ROMANA
DE LA MICASASA (CAMPANIA 1993)

Cercetările arheologice în anul 1993, ca şi anul precedent, s-au fă
cut în zona centrală şi de nord a aşezării romane, la sud de cele din
anul trecut, în actuala grădină a locuitorului Ilie Pănăzan1. S-a trasat
perpendicular, pe secţiunile precedente2 , două secţiuni paralele, de
20X2 m fiecare, orientate NV--SE, cu un interval de 1 m între ele..
Datorită ansamblurilor arheologice apărute în secţiune în decursul desfăşurării săpăturilor, pentru ca acestea să poată fi urmărite, s-a desfiinţat o parte din interval, pe 9 m lungime şi pe latura sud-vestică a secţiunii I s-a deschis o casetă de 3X4 m (fig. 1/1).
In timpul cercetărilor, în cuprinsul acestor suprafeţe, s-a constatat
că stratul cu urme materiale din epoca romană apare de la 0,20-0,30 m
până la 1-1,20 m adâncime. Şi în acest strat, în care covârşitor este
materialul ceramic, pe unele locuri, s-au constatat şi aici trei niveluri
ele construcţie.
Primul nivel, mai slab reprezentat, aflat la baza stratului, este prezent prin rămăşiţele unei clădiri ce apare la 1,81 m adâncime şi din
care, pe 7,55 m, s-a surprins din latura nord-estică fundaţia, făcută
din pietre de râu şi din care, înspre sud-vest, plecau alte două fundaţii,
late de 0,40 m, ce, la rîndul lor, compartimentau nişte încăperi (fig. 1/1),
prin dâre de arsură şi pigmentaţii, provenind din incendierea sau topirea unor materiale perisabile.
In nivelul. doi, mult mai bogat în materiale descoperite, între care
multe materiale dislocate provin de la construcţii, pe o suprafaţă de
2,85Xl,50 m, s-au aflat urme din pavimentul şi treptele unui atelier
de olărie, făcute din pământ bătătorit, ce suprapuneau parţial camera de
alimentare cu combustibil a unui grup de două cuptoare şi, pe o suprafaţă de 6,90X6,60 m, înspre baza nivelului, de 5 cuptoare pentru ars
vase3 (fig. 1/2). Pe acestea le vom prezenta, în continuare, în ordinea
dezvelirilor şi în măsura observaţiilor ce s-au putut face în funcţie de
conservarea for.
Cuptorul 1, aflat parţial în secţiunea I şi parţial în casetă, orientat
spre vest, apare la 0,80 m şi este prezent până la 2,77 m adâncime. Distrus printr-o puternică uzură, a fost, apoi, transformat în cameră de
alimentare cu combustibil pentru un cuptor (cuptor 2), realizat ulte1 Motivele ce ne-au determinat să continuăm în acest loc săpăturile au fost
descoperirile care au adus noi şi interesante date cu privire la producţia ceramicei
în această aşezare.
2 S-a procedat în acest mod, ţinându-se seama de convenienţele localnicilor,
de situaţiile în teren, pentru a se pătrunde cât mai mult spre centrul aşezării.
a Acestui grup i se adaugă şi unul descoperit în anul trecut, formând un grup
restrâns de şase cuptoare.
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rior la sud-est.· Se parc, ci't el avea o formă elipsoidală. Fiind tangent cu
un cuptor 2.fhlt înspre sud (cuptor 3), peretele dintre aceste cuptoare învecinate, atc.ît al camerclor de ardere a vaselor cc'1t şi în bună parte şi
camerelor de foc, din cauza puternicei uzuri era pr<!buşit. Din ce:'ite am
putut constata, se parc că avea camera de ardere, cu diametrul maxiM,
deasupra grătaruluJ 0 de 1,40X0,95 m şi că era înaltă de 0,83 m şi că
avc:1 o crustii de 3,5 cm. Grătarul confecţionat, pare-se, dintr-o plac{1
de lut, distrus total, era dup;"i cum s-a putut observa pe pereţii cuptorului, de 0,12 m grosime, iar din canal, ce intră în peretele de nord-vest
al casetei, de asemenea, distrus, nu s-a putut identifica dece:'it lăţimea,
de 0,41 m.
·
CuptornL 2, aflat aproape integral în secţiunea I, orientat înspre
11orcl-vest, <!pare de la 0,80 pc'mă la 2,52 m ade:'incime. Camera de foc,
imiltă de 0,42 m, are în interior un perete median, făcut din pământ
cruţat. Canalul, lung de 0,80 m, lat de 0,53 şi înalt de 0,42 m, se deschide în cuptorul 1, cuptor care, dupc"t cum s-a amintit, fiind puternic
uzat, a fost transformat în camera de alimentare cu combustibil a acestuia. Din grătar, făcut din placă de lut, groasă de O,IG m, s-a păstrat
doar foarte puţin înspre pereţii cuptorului. Camera de ardere, cu diametrul maxim, deasupra grc"1tarului, de 1,53 m, înaltă de 1,05 m, cu
pereţii arcuiţi, avea, la suprafaţa nivelului de călcare, diametrul de
1,05 m şi crustă de 3,5 cm. 1n interiorul cuptorului s-au aflat fragmente
provenind de la vase, din pastă fină, cărămizie şi cenuşie, de la vase,
din pastă grosieră, cărămizii sau gri, unele ornate cu benzi de linii incizate sub buzc"i. În cuptorul 1, devenit camera de alimentare a acestui
cuptor, pe ffmgă ceramica amintită, notăm ce:'iteva fragmente de fructiere
cenuşii, cu vernis negru şi c<:îteva fragmente de amfore de import.
Cuptorul 3, se află în casetă, situat la sud de cuptorul 1, tangent cu
<~cesta, apare de la 1,02 până la 2,91 m, este, de asemenea, puternic distrus, mai nles, după cum s-a amintit, peretele învecinat cu cuptorul 1.
Camera de foc, înaltă de 0,72 m, are în interior un perete median, făcut
din pămtmt cruţat ~i din v<i.lătuci. Canalul orientat spre vest, lung de
0,83 m, lat de 0,41 m şi înalt de 0,70 m, intră parţial, de asemenea, în
p~retele de nord-vest al casetei. Camera de ardere a vaselor, cu diametrul maxim, deasupra gri\tarului, de 1,30 m, era înaltă de 0,93 m şi
avea crusta de 3 cm. Ceramica aflată aici este similară cu cea din cuptorul precedent, remarcăm totuşi câteva fragmente de castroane din
pastCt fină, cenuşie ce au pe peretele interior depuneri de culoare albă,
probabil, var\ precum şi fragmente de oale mari, cărămizii, ornate cu
striuri executate cu mătura.
Cuptorul 4, nflat în interval şi parţ.ial în secţiunile I şi II, orientat
spre est, alimc·ntat cu combustibil din aceeaşi cameră ca şi cuptorul 5,
apare de la l ,OG m până la 3 m adc'mcime. Camera de foc, circulară, cu
suprafaţa de l,64Xl,GO şi înaltă de 0,56 m, avea în interior un perete
median, lung de 1,51 m, lat de 0,46 şi înalt de 0,56, făcut din păme:'int
cruţat. Grătarul, fclcut dintr-o placă din lut, perforată de orificii circulare, cu diametre între 8 şi 12 cm, distrus în bună parte, era sprijinit
• Specificăm ci"1 în timpul ccrcet<'1rilor, clin anul 1992, în preajma acestor
cuptoare s-a <rflat o groap<'1 cu n1r.
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pe peretele median şi bordura de la pereţii cuptorului; creată prin inegalitatea dintre suprafaţa camerei de foc şi a camerei de ardere a vaselor, aceasta din urmă, de obicei, mai mare, în cazul de faţă inegalitatea
fiind chiar focirte mare 5 . Camera de ardere, în acest caz, are o suprafaţă
circulară de 2,12X2 m, este înaltă de 1,26 m şi are o crustă de arsură
de 4 cm, lipită cu un strat subţire de lut pe perete, în interior. Canalul,
lung de 0,65 şi lat de 0,75 m, se deschide în camera de alimentare cu
combustibil amintită.
In interiorul cuptorului s-au aflat fragmente de vase din pastă fină,
c<irămizii şi cenuşii şi câteva fragmente de vase de import, precum şi
câteva oale mari sferoidale din pastă grosieră, neagră.
Cuptorul 5, aflat în secţiunea a II-a, orientat spre vest, alimentat
din aceeaşi camer[1 ca şi cuptorul 4, apare de la 1,02 până la 2,42 m.
Camera de ardere cu diametrul maxim, deasupra grătarului, de 1,50 m,
de 1,32 m, are în interior un perete median, lung de 0',80 m, lat de
0,25 m şi înalt de 0,57 m. Gri.î.tarul, din placă de lut, groasă de 0,21 m
şi cu orificii circulare, cu diametre de 8 cm, este distrus în mare parte.
Camera ele ardere, cu -diametrul maxim deasupra grătarului, de 1,50 m,
înaltă de 0,62 m, cu pereţi arcuiţi în aşa mod încât la nivelul antic de
călcare diametrul era numai de 1,27 m, are crusta de 4 cm şi urmele
unui strat subţire de lut, lipit pe pereţi, în interior. In interiorul cuptorului s-au găsit fragmente de vase mari sferoidale, din pastă fină, cără
mizie şi cenuşie, de la vase obişnuite, unele cu urme de cărbune bituminos pe peretele interior, multe oale mari, din pastă grosieră, de culoare gri sau cărămizie, unele decorate cu benzi de linii incizate, ondulate, unele inegal arse, cu pete de nuanţe diferite, precum şi fragmente
de vase, modelate cu mâna, decorate cu striuri executate cu mătura
(pl. 44/1).
Camera de alimente, comună cuptoarelor 4 şi 5, elipsoidală, apare
de la 1,25 până la 2,60 m, în faţa cuptorului 5 şi până la 2,96 m, în faţa
cuptorului 4 6 • Ceramica aflată corespunde cu cea din cuptoare.
In ultimul nivel, spre începutul secţiunii a II-a, la 0,43 m adâncime,
încălecat, puţin, spre nord-vest de un pavaj făcut din fragmente de cără
i:1izi şi ţigle din epoca modernă, s-a dat, pe 6,75 m, de o fundaţie lată de
1 m, făcută clin lespezi şi pietco de râu, orientată SE-NV, ce, la rândul
ei, suprapune rămăşiţele atelierului şi ale cuptorului 5 din nivelul mijlociu. De asemenea, înspre capătul secţiunii I, pe latura sud-vestică, la
0,45 rn, s-2. dat de capătul unei fundaţii şi între 0,18 şi 0,40 m adâncime,
de două platforme din fragmente de ţigle şi olane, provenind de la acoperişuri prăbuşite (fig. 1/1).
în toate aceste trei niveluri, dar, mai ales, în cel mijlociu, s-a aflat,
după cum s-a amintit, o imensă cantitate de ceramică romană, între care
şi fragmente de vase dacice, unele modelate cu mâna, ornate cu brâuri
5 La majoritatea cuptoarelor cercetate, alături de nişa creată, în care era
fixat grătarul în pereţii cuptorului, pentru o mai mare rezistenţă, întâlnim astfel
de borduri obţinute din• inegalitatea mai mică sau mai mare dintre cele două
camere.
s ln faţa cuptorului 4 ea era mai adâncă, căutându-se o cât mai bună corespondenţă cu nivelul praef-urnium-urilor acestora; după cum s-a arătat, baza structurilor acestor cuptoare era diferită.
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în relief sau cu striuri (pl. 44/1), efectuate cu mătura. S-au aflat foarte
multe fragmente de la vase mari sferoidale cu sau fără toartă, cu funriu1
inelar şi buza răsfrântă, dominante fiind însă cele provenind de la dolia
şi de oale mari, de tip borcan, din pastă bună gri. Suficient de multe
sunt şi oalele şi fragmentele de oale din pastă grosieră, negricioasă sau
cărămizii, precum şi cek din pastă fină cenuşie, nelipsind nici fragmentele de la vase de import, unele de la boluri terra sigillata sau de la
amfore. In afară de cele specificate mai sus, remarcăm descoperirea a
două tipare din lut pentru confecţionat medalioane 7 , aflate în apropiere
unul de altul, la 0,75 şi la 0,85 m adâncime, în dărâmăturile de lângă
şi deasupra ruinelor cuptorului trei. Primul, într-un chenar şănţuit, circular, cu diametrul de 10 cm, reprezintă în centru, incizat, bustul zeului Serapis, reprezentat privind în faţă, cu barbă stufoasă, cu părul bogat, pe creştet cu calathus, cu capul înconjurat de raze, îmbrăcat într-o
manta drapată. Bustul este încadrat de o linie circulară, incizată, măr·
ginită, la rândul ei, de un şir de palmete incizate şi, apoi, de un cerc de
puncte, abia perceptibile (pl. 4511). Cel de al doilea tipar, mult mai rău
păstrat, cu marginile aproape distruse şi în bună parte spoliat, în cadrul unui chenar circular, incizat, cli diametrul de 9,2 cm, înfăţişează
(efectuat, de asemenea, prin incizii), se pare, o luptă, o încleştare, între
două personaje; se disting o lance şi un scut (pl. 45/2). Un fragment de
tipar, de la capătul unei borduri de t:wă, din pastă cărămizie consistentl,
ornat, prin presare, prezintă lujeri cu frunze şi fructe, ce încadrează
capul unei figuri feminine (pl. 46 l}. Menţionăm, de asemenea, 51 fragmente de farfurii, dintre care 50 din pastă fină, cenuşie şi unul din pastă
fină, cărămizie, cu decor, pe fund, în interior „în raze", executat cu
rotiţa dinţată, în mai multe şiruri circulare şi acoperit, apoi, cu vernis,
ele culoare neagră sau brună (primele) sau cărămizie (ultimul), 17 fragmente de farfurii, din pastă fină, cenuşie cu decor „în raze", ce încadrează una sau mai multe ştampile, în formă de frunze alungite, frunze
lobate {pl. 46/4), corole, fructe de mure, motive cruciforme (pl. 46 13)
sau semilunare (pl. 46 .12), cele mai multe aflate în dărâmăturile cuptoarclo::- ori grupate în ~ecţiunea a II-a, între metri 16,45-18,35, probabil,
în preajma unui alt cuptor, spre nord-est, nedescoperit. S-au mai găsit:
două fragmente din bordura unor mortaria stampilate (pl. 44/2-3), 12
fragmente de vase stampilate, două fragmente de vase terra sigillata
locale, 4 fragrnente ele vase ornate cu şarpe în relief, unele cu cerculeţe
incizate, un jeton din perete de vas, din lut, trei lucerne fragmentare,
una cu stampila SEXTVS şi 6 fragmente din altele, 5 anse de pateră,
6 fragmente de vase, din sticlă, un fragment dintr-un străpungător de
os, două fragmente de fibule, din bronz, o spatulă şi 9 fragmente din
alte obiecte de bronz, precum şi 5 monede de imperiale din bronz.
IOAN MITROFAN

1

Numi"lrul celor dcsroperite în

această aşezare

a ajuns,

deocamdată,

la patru.
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RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DANS L'.f~TABLISSEMENT
ROMAIN DE MICASASA (LA CAMP AGNE DE 1993)

(Resume)

Le.s fouilles ele cette annee ont continue les recherches ele l'annee precedente.
Deux sections ont ete pratique, perpendiculairement sur celles de 1992. Par endroits on a surprins trois niveaux de construction. Le premiere de bas en haut contient des traces ele la fondation d'un bâtiment ă plusieurs chambres et des trace~
de brulure et pigmentations resultees des materiaux perissables. Dans le deuxieme
niveau, beaucoup plus riche en vestiges en a trouve, ă part des traces de construction, les restes d'un atelier et de einq fours de potier. Le planeher de l'atelier
superpose la charnbre d'alimentation qui deservait deux des fours. Le dernier
niveau se caracterise par les traces de la fondation d'un bâtiment ele grancles
dimensions qui superpose Ies restes de !'atelier et des deux fours ciont on a
parle et, par endroits, on a trouve des plate - formes faites de fragments de briques et de tuiles qui prnvennaient du toit de plusieurs constructions qui etaient
des en.snmbles cles echafauclages en bois. Tous le niveau et surtout le nivea'll
moyen conti2nt une immense quantite de ceramique, romaine et parfois dacique
travaillce a la main. Parmi les autres decouvertes on peut mentionner: deux
moules de medaillons, un fragment de moule pour la fabrication des plateaux,
des anses de patheres, 51 fragments de vases decores avec des rayons, 17 fragrnents de vases estampilles et decores avec des rayons, 3 fragments de vases â
decor applique, 2 fragments de vases terra sigillata, 4 fragments de vases d'importation, une fibule et 5 monnaies.
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CERCETARI ARHEOLOGICE LA CLUJ-NAPOCA:
VILL.11 RUSTICA DIN VALEA CHINTAULUI.
CAMPANIILE 1990-1992

Cercetările arheologice întreprinse la Villa rustica din Valea Chintăului în cele trei campanii de săpături, din anii 1990-1992, s-au concretizat prin dezvelirea a dou<:l. clădiri. Prima, codificată drept obiectivul
nr. 3, este o anexă pe zidul vestic de incintă a vilei, iar cea de a doua,

obiectivul nr. 2, termele vilei (pl. I, 47/1).

Obiectivul nr. 3
Acest obiectiv a fost identificat, în anul 1988, prin trei sondaje
efectuate de Şt. Ferenczi. ln 198B, prin câteva secţiuni, care s-au
rezumat la îndepărtarea stratului vegetal, s-a stabilit amploarea edificiului de către S. Cociş şi s-a hotăr[1t dezvelirea lui integrală (pl. 47 /2).
Zidul de incintă a vilei a fost identificat doar în partea de vest. El
:< fost urm~irit prin dezvelire integrală sau sondaje, pe o lungime de
uii,:i m, începând de la drumul actual spre sud. in general, zidul, lat
cie 0.85 m, arc o fundaţie superficială din două rânduri de piatr;l. de
carieră, clin calcar şi gresie, făr[1 mort.:J.r. Zidul urmărea denivelările
naturale ale terenului şi fundaţia sa se adapta planimetriei. Astfel, în
•?prcpierea turnului unde a trebuit să traverseze o groapă s-au putut
•·ac~ observaţii complete privind modul de construcţie (pl. 47 /3). Fundaţi.1 zidului 1n acest punct are cinci rânduri de piatră, fără moijtar,
de talie mică şi form<:"l cubic<:l. Elevaţia este construită tot din piatră de
c3;·ieră de talie mijlocie şi form[1 paralelipipedică. În acest punct fundaţia are o înălţime de 0,55 m şi elevaţia 0,70 m. Partea superioară a
1:iclului este construită în asize, fiecare asiză fiind marcată din 60 în 60
de• cm, de• o piatr:l de mici dimensiuni, aşezată în poziţie verticală (pl. II).
Cantitatea mare de piatră din d[ir{nnătura din iurul zidului permite
s,i presupunem o înălţime considerabilă a incintei. În apropierea zidului,
în interiorul incintei s-au gusit oase de animale mari, iar în exterior
t:n v;.lrf de suiiţu (catalog nr. Li).
În exteriorul zidului, :in secţiunea S 9 , la 1 m distanţă de zid, spre
vc>st, s-a g<isit un ş:mţ sau o rigolă largă de 1 m cu fund alveolat. ŞanWl
ci fost săpat în solul viu şi are o perioadă de colmatare lentă. Peste stratul de colmatare c:ide dăr<1r.1ătura. (pl. IV, pl. 48/4). Adâncimea şanţu
lui c•ra de 0,70 m.
La extremitatea nordic[1 a porţiunii cercetate din zid s-a identificat
un canal, care traversează zldul la nivelul de călcare antic. Canalul este
orientat SE-NV, fiind uşor oblic pe zid. Canalul are deschiderea spre
interiorul incintei de 0,38 m şi spre exterior de 0,23 m. !nălţimea sa
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era de 0,31 m. în partea de vest, în exteriorul incintei, era
de două lespezi de gresie în poziţie verticală. Lungimea sa tode 1,73 m el depăşind zidul pe care-l traversează, în ambele
48/5).
Canalul servea, probabil, la evacuarea apei din incintă întrucât este
plasat în punctul inferior al pantei.
Zidul se pare că era sprijinit pe alocuri, dinspre exterior, de contraforţi. Un pinten de zid, probabil, restul unui astfel de contrafort are
lungimea de 1,9 m şi lăţimea de 0,55 m.
Pe porţiunea dezvelită a zidului vestic al incintei s-au cercetat două
clădiri adosate acestuia.
Prima, spre nord, este un turn din care se păstrează latura de nord,
lu!lgă de 2,04 m, începutul laturei de est şi un fragment din latura de
sud (pl. 48/G, pl. 49/7). Zidul turnului este construit din piatră de carieră din calcar şi gresie şi are lăţimea de 0,50 m. Ceea ce s-a păstr,~t
din el reprezintă o fundaţie superficială., nelegată cu mortar, mai ad;înc<:.
lângă zidul incintei. Turnul s-a construit fără a se ţine cont de canalul
care traversează zidul. Acest canal trebuie să fi fost colmatat în momentul ridicării turnului întrucât latura de est a acestuia are fundaţia
deasupra nivelului canalului.
La 9 m sud de latura nordică a turnului s-a dezvelit o a doua clădire,
de asemenea, adosată incintei (planşa III, pl. 49/8). Dimensiunile exterioare ale ei sunt: lungimea 43,25 m, lăţimea 5 m, fără a lua în discuţie
zidul incintei (dimensiuni interioare: 41,8X4,12 m).
Clădirea a fost compartimentată în trei încăperi. Prima încăpere,
spre nord, o.re lungimea 18,3 m, cea centrală 10,15 m şi cea dinspre sud
12,90 m. La un moment dat camera a doua este împărţită în douii de
un zid transversal cu fundaţie superficială, lat de 0,45 m. in aceastii
situaţie, compartimentul nordic are lungimea de 4,2 m, iar cel de sud
5,5 m lungime.
Zidul estic al construcţiei are o lăţime de 0,70 m şi o fundaţie, fări1
mortar, din două rânduri de piatră. Nivelul de călcare din interior se afW
la 0,53 m şi constă din nivelarea solului antic. Pe acest nivel de călcare
s-a prăbuşit acoperişul de ţiglă şi zidurile edificiului. Materialul utilizat
la confecţionarea ţiglelor provine din două surse diferite. într-una din
surse este dominant<l argila caolinică, rezultând ţigle, de culoare gălbuie.
::'daterialul arheologic descoperit este extrem de sărac şi constă din câteYa
fragmente ceramice şi cuie.
In înc<'lperea a III-a s-·a descoperit un fragment de fus de coloanii
fracturat. Din păcate, nu s-au găsit elemente pentru datarea edificiilor
de pe zidul vestic de incintă şi nici elemente pentru precizarea destinaţiei. De aceea ne rezumăm la ipoteze. Astfel zidul de incintă dateazi:,
probabil, din secolul al III-lea, perioadă când, în gcner.'.11, vilele se fortifică, hr turnul adăugat ceva mai t;'.'irziu putea avea un rol în supravegherea văii. CW.direa cealaltă trebuie să fi fost un grajd pentru animale,
cu excepţia încăperii centrale în care s-a găsit fusul ele coloanC1 şi care
putea servi de locuinţă pentru personal.
Obieativnl nr. 2. se dlă la est de obiectivul nr. 1 (pl. I), pe c
terasă mai înaltă. A fost identificat în anul 1988 şi cercetat între anii
mărginit
tală este
părţi (pl.
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iggo-1992. in urma cercetărilor s-a dovedit că această clădire este baia
vilei romane din punctul Tulgheş.
· Construcţia se compune din trei elemente distincte: termele propriu-zise, incinta care le cuprinde şi un zid de sprijin al terasei pe care
au fost construite (pl. V).
I. Iniţial, exista aici o clădire cu altă destinaţie dectit terme. Din
clădirea veche se păstreaz[t camera 4 şi colţul nord-estic al edificiului
(pl. VI, pl. 49/9). La un moment dat aripa de vest a acestei clădiri este
demolată şi se construieşte un complex de bazine şi camere încălziţe,
care, la rândul lor, sunt demolate complet în urma unui incendiu. ln
locul lor, cu un plan asemănător, dar mai mic cu circa 2,5 m pe direcţia
nord-sud, se construieşte baia.
Vom descrie pe rând încăperile cercetate.
Camera 4. Zidul nordic al camerei este distrus, începând de la
3,63 m vest de colţul estic, prin scoatere în Evul Med'.u sau
epoca modernă. Zidul are o fundaţie puternică din bolovani de mari
dimensiuni, lată de 0,90 m şi înaltă tot de atât. Elevaţia zidului surprins< t
în colţul nord-estic, are lăţimea de 0,65 m şi este construită din blocuri
de piatră dreptunghiulare de 0,30-0,4:0 mx0,25-0,35 mx 0,10--0,15 m,
alternate de cărămizi, totul legat cu un mortar foarte puternic. Zidul
vestic al clădirii a fost scos, de asemenea, pc'.ină la ultimul r<1nd al fundaHei. Şansa a făcut să se păstreze colţul nord-vestic al camerei şi începutul laturii nordice a încăperii 5 (pl. 50/10). Fundaţia zidului camerei
5 este mai sus cu 0,35 m şi piatra, utilizată pentru fundaţie, este de talie
mai mică, lăţimea acesteia fiind de 0,90 m. Dimensiunile interioare ale
încăperii 4 sunt pe direcţia est-vest 7,40 m, pe direcţia nord-sud 8,22 m.
general, nivelul antic de călcare din ambele încăperi a dispărut
atfit din cauza alunecărilor de teren, a gropilor de scoatere a zidurilo:r,
cdt şi a unor amenajări medievale. Nu excludem posibilitatea ca încă
perea 4 să fi avut un perete median cu o fundaţie superficială pe
direcţia nord-sud, întrucât, la 3,07 m vest de latura estică, a apărut
t!cna unui zid cu o fundaţie uşor adâncită în solul antic, lată de 0,60 m.
in partea de S a ei, s-a găsit la o adâncime de 35 cm, un canal în
forrn[1 de „T", lat de 50 cm şi pavat cu cocciopesto. Pe una din laturile
c.s.m:lului s-au găsit 4 cărămizi de formă pătrată, cu dimensiunile de
18 X 18 X 8 cm, tipice pentru stâlpii hypocaustum-ului. Presupunem c~i
încăp2rea era în61lzită cel puţin parţial prin intermediul acestor canale,
păstrate fragmentar.
!n acest caz, nivelul de călcare din încăpere se afla la cel puţin
·10 cm deasupra solului actual.
La 1, 70 m vest de zidul estic şi 2,35 m sud de zidul nordic, s-a găsit
urma unui stâlp, cu diametrul de 30-32 cm. Un al doilea stâlp se afla
la 3 m vest de primul, având un diametru de 40 cm. O altă groapă, larg<!
ele 1 m, pe direcţia EV, de formă conică, umplută cu moloz şi adânc~t
de 20 cm, se află la 5,5 m de latura nordică şi la 2 m de latura estică.
Partea de sud a laturii estice a fost, de asemenea, scoasă.
Camera 5, are dimensiunile pe direcţia EV 4,40 m şi NS 8,20 m. Zidurile acestei încăperi sunt complet distruse, din fundaţie păs
trându-se de la 1 la 3 rânduri de piatră. Latura vestică a ei este puternic alunecată spre vest. Latura sudică şi nordică se adosau la latura ves0
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a camerei 4. Nu se păstrează nimic din nivelul de călcare doar dacii
acesta era format de solul antic pe care s-a găsit un strat destul de compact de ţigLl, peste care urma dărâmătura. Situaţia stratigrafică în profilul sudic o.l suprafeţei este complet diferită între camera 4 şi 5 astfel:
în camera 4 apare un strat egal de umplutură de moloz gros de GO cm,
dernnjat de eropile de scoatere a zidului peste care a fost, probabil, aşe
zată fur.daţb hypocaustum-ului, pe câtă vreme în camera 3 pe solul antic,
dupCt cum a1n mai spus, se află un strat de ţiglă. Materialul arheologic
descoperit în ambele camere este foarte sărac şi nesemnificativ.
Camera 7, în prelungirea laturii vestice a camerei 4, se deschide o
inc<lpere de formă semicircularii, cu diametrul de 4,85 m, măsurat pe
latura sudicu a camerei 4.

Nici în această absidă nu a fost surprins nivelul de călcare, ci doar
stratul de umplutură găsit şi în camera 4, gros de 60 cm. Zidul absidei se păstrcazCt pe o înălţime maximă de 1 m şi are o lăţime de
G2 cm. El este construit din piatră de carieră de talie mijlocie, legată cu
mortar pe întreaga înălţime a fundaţiei. Credem că din elevaţie, nu s-a
păstrat nimic. În dăr<1mătura, aflat;} la sud de c;:i_mera 7, s-a găsit un bloc
de piatri't fasonat, lung de 119 cm, lat de 27 cm, gros de 16 cm, cu o
latură uşor arcuită. Pe una din suprafeţele finisate se află 2 găuri dreptunghiulare, de 3/3 cm, aşezate la 4(i cm de extremităţi. Distanţa între
ele este de 20 cm. În apropierea acestui bloc de piatră, s-a găsit un altul
în formă trapezoidală, înalt de 75 cm, lat de 31 cm şi gros de 18 cm.
Acest al doilea bloc pare să fi fost stâlpul feres!treii; deci, cele dou[1
blocuri de piatră aparţin ferestrei abside, care avea trei ochiuri. în
aceeaşi zonă, s-au găsit ct1teva fragmente de sticlă de geam. Absida se
adoseaz<l la zidul sudic al camerei 4.

Camera 8. Latura de vest a camerei 8 este formată de partea estică a
absidei 7, iar latura de nord, de colţul SE al camerei 4. Zidul sudic ;:il încă
perii se adoseoză absidei, iar zidul estic al ei se adoseaz{i colţului camerei 4.
lJimensiun ilc interioare ale camerei: pe latura de est 2,35 m, iar pe latura
d;c ncr_d, ;3 m. Nu putem afirma nimic privind funcţionalitatea acestei încă
peri. ln profilul vestic al caroului se poate observa un strat de tencuială pictată cu roşu, căzută de pe peretele absidei peste care apare
o dCir:""1r:1ătură de ţiglă, C<'irămidă, piatră şi moloz. Între stratigrafia încă
perilor 7 şi 8 există o mare diferenţă, astfel, în interiorul absidei avem
nivelul de umplutură amintit mai sus, iar în exteriorul ei, în camera 8,
cxist[1 nivelul de tencuială cu dărâmătura aflată deasupra. Între nivelul
d~ dărtnnăturC1 şi solul antic, se află un strat gros de 15 cm, inegal, str{ipu~1s c!c o gro;:ipă în partea de est şi foarte s[irac din punct de vedere
<.1rhcologic. Observaţie: fundaţia absidei se află la aceeaşi adâncime cu
cca a camerei 4, care, pe o înălţime de 58 cm, este construită din piatră,
legată cu pământ, pe c;;ît;J. vreme fundaţia absidei csk legatt! cu mortar
pe toatf1 inălţin~L'a.
Camcrcr 3. Lungimea pe direcţia NS - 5,50 m, lăţimea EV - 2,3 m.
C<.nr:2ru ;J L1ce part? din complexul termal, aflat la est de camera 4 şi
compus din bazinul 2, camera 2 a, bazinul
şi praefurniul 3 a. Toate
?idurile de vest se adoseazd. la camera 4, cele ale praefurniului, la camera
:3, iar celalalte sunt legate organic.
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Colţul nord-estic al camerei se află la 2.85 m de latura estică
a incintei. Piatra de colţ este din calcar fason~t, aşezată pe. un rând
de cărămidă (pl. 50/11). Zidurile încăperii au o lăţime de 0,58 m şi sunt
legate cu mortar. Zidul nordic, în exterior, este acoperit cu o tencuială,
groasă de 2,5 cm, vopsită în roşu, păstrată pe o fâşie de 35-50 cm;.
Lungimea exterioară a zidului nordic este de 2,65 m, după care începe
bazinul 2. Zidurile bazinului şi ale încăperii sunt legate organic. În zidul de vest al camerei, destul de prost păstrat, se mai observă urm.:i
unei intrări. Latura de est a camerei a fost dublată, în exterior, cu un
soclu de cărămidă, lat de 17 cm peste care s-au clădit, în poziţie verticală, ţigle pe o înălţime de 50 cm, bogat legate cu mortar. Pare, a fi un
sistem de izolare a zidului construit ulterior, deo2rece în profil se observă un şanţ lat de 55 cm, în care s-a aşezat soclul şi o parte a suprafeţei izolante. În exteriorul camerei şi a bazinului 6 este acelaşi „pavaj"
ca şi în exteriorul b<~zinului 2 (pl. 4:919).
În camera 3 s-a găsit nivelul de călcare, care consta dintr-un pavaj
de opus signinum. gros de 18 cm, aşezat pe stâlpi de cărămidă, aparţi
nând instalaţiei de hypocaustum. Acest pavaj a fost distrus în ambele
extremităţi ale camerei (pl. VIII, pl. 50/12). La 2,50 m de zidul sudic,
el este mărginit de un prag de piatră, lung de 1,04 m, lat de 30 CIT\
gros de 18 cm, lipit de zidul estic al camerei. Acest prag este aşezat pe
doi stâlpi masivi, construiţi din cărămidă, lungă de 40 cm şi lată de
26 cm (pl. 51/13). Este foarte posibil ca pavajul superior al camerei să
fi continuat şi la nord de prag, întruc[1t pavajul inferior, pe care erau aşe
zaţi stâlpii de ia hypocaustum, continuă. Faptul că pragul este aşezat
pe o structură foarte solidă, ne face să credem că el susţinea un perete
despărţitor, care împiirţea camera 3 în două sectoare, ambele sectoare
încălzite, fiecare cu altă destinaţie.
Sectorul de nord putea fi o cameră de trecere între camera de aburi,
care era sectorul sudic şi bazinul de apă rece, notat cu 2. Stâlpii de
la hypocaustum se compuneau dintr-o cărămidă, de 28 X 28 X 6 cm, peste
care urmau 9 cărămizi, de 17X17 X 8 cm, legate cu mortar din nou o
cărămiidă ca cea de la bază, peste care era aşezată o cărămidă de
40X2GX5 cm. Stt1lpii erau legaţi între ei cu cărămizi mari, de 54 cm,
peste care s-a turnat pavajul (pl. IX, X, XII). Pereţii camerei erau încăl
zi·ţi prin sistemul de tcguLae mammatae (pl. 51114). Pe latura de est, se
păstrează in situ, patru astfel de ţigle, cu latura de 36 cm, grosimea de
3 cm, piciorul înalt de 8 cm. Zidul sudic şi, pe o lungime de 80 cm,
zidul estic au fost dublate de un perete impermeabil, gros de 14 cm,
din cărămidă, tencuit cu o tencuială hidrofugă, groasă de 4 cm. Cu toate
că partea centrală a îndperii şi zona sudică are pavajul distrus, sunt câteva argumente care pledează pentru existenţa în această zonă a unui
mic bazin de apă caldi:-1.
Argumente: 1. În prelungirea gurii praefurniului se află doi piloni
de c<1rămidă masiv{!, lungi de 122 cm, lat fiecare de 20 cm, cu o deschidere între ei de 40 cm. In stânga şi dreapta pilonilor, se aflau trei
stâlpi de hypocaustum. Pe stâlpii de hypocaustum se sprijinea peretele,
descris mai sus, iar cei doi piloni centrali puteau susţine fundul bazinului.
2. Arcul practicat in peretele sudic al camerei peste gura praefur-
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niului, începe de la baza pavajului superior şi se înalţă deasupra acestuia (pl. XI).
Este absolut, în lipsa oricărei utilităţi, să construieşti la această
înălţime arcul şi să afumi camera, dar este perfectJ plauzibil în cazul în
care el se constituie într-un culoar spre bazin prin care putea să pă
trundă spre peretele sudic al bazinului atât căldura cât şi flacăra din
cuptor, fapt care permitea o încălzire mai rapidă a apei. În acest caz,
bazinul putea avea lungimea de 1,50 m şi lăţimea de 90 cm. Extremitatea nordică a lui, pe latura estică a camerei, este vizibilă.
Pe peretele estic al camerei se deschide la 1 m de zidul sudic un
b2zin semicircular de 94 cm X 100 cm, adânc de 80 cm, cu pereţii
construiţi în acelaşi stil ca la bazinul 2, cu acelaşi tip de tencuial ă,
grnasă de 4 cm, făţuită (camera 6, pl. 52/15).
Latura vestică a bazinului este construită din cărămidă si are o
treaptă, înaltă de 23 cm şi lată de 20 cm (pl. 52/16). Scurgerea 'se făcea
printr-o conductă din ceramică spre nord.
1n bazin s-au găsit fragmente din sticlă de geam. Atât în bazin, cât
şi în dărâmătura din camera 5 s-au găsit conducte cu un capăt, având
forma unui gât de sticlă, caracteristice pentru condus aburi.
In exteriorul bazinului s-au găsit elementele unei ferestre de aerisire, lată de 39 cm, înaltă de 44 cm. Aceste elemente constau dintr-un
pervaz, stâlp şi boiandrug. Curbura pervazului şi a boiandrugului corespunde curburii bazinului mic. În exterior atât peretele bazinului, cât şi
al camerei era tencuit.
Incăperca praefurniului este încăperea 3a; are lăţimea de 2,60 m
şi lungimea de 2,80 m (pl. 52/17).
Zidul vestic al ei e puternic alunecat spre vest, iar în zidul de sud
este practicată o intrare lată de 90 cm. Pragul intrării era în trepte,
late de 25 cm. Pe treapta interioară s-a găsit un strat de cenuşă. Cuptorul avea lungimea de 112 cm, ilăţimea de 40 cm, păsltrându-se pe o
inălţimc de 92 cm. Avea laturile construite din piatră şi partea superioară
din cărămid<l. El era căptuşit atât pe fund, cât şi pe margini cu ţiglă.
In partea de sud gura era mărginită de câte un zid de fiecare pat(te:,
care se adosau la laturile încăperii, cel de est este lung de 80 cm~ iar
cel de vest de 1,40 cm, lăţimea lor era de 40 cm. Sunt construite din
piatră şi cărămidă, legate cu mortar. Ele formau de o parte şi de alta
a gurii cuptorului, cîte o platformă.
În faţa cuptorului s-au găsit două pietre rectangulare, una are longimea de 61 cm şi lăţimea de 52 cm, care au căzut, probabil, de pe gura
cuptorului.
In exteriorul preafurniului s-au găsit două capete de ziduri: cel de
est lung de 70 cm, iar cel de vest lung de 100 cm. La nivelul fundaţiei
sunt legate organic de zidul estic şi vestic al camerei praefurniului ~i
puteau fi pilonii unei platforme (pl. 53/18).
Camera 2 este un bazin de forma unei abside. Zidul său este gros
de 0,59 m şi este căptuşit înspre interior cu un strat izolator, gros de
19 cm. Acesta constă dintr-o tencuială masivă de 5,5 cm pe zid, un
strat de cărămidă îngustă de 11,5 cm, peste care s-a aplicat un strat de
opus signinum, gros de 3 ct:1. Dimensiunile intcrionrc ale b:t"Zinului sunt
pe direcţia n01·d-sud l,;)g rn, est-vest 1,24 m .şi în,·llţimc:1 de 0,()() m. La1
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tura de vest a absidei are o lăţime de 31 cm şi se adosează zidului estic
al camerei 4. Latura de sud a bazinului nu era din zid, ci consta dintr-un
stăvilar de lemn, gros de 6 cm, sprijinit din exterior de cărămizi şi
pietre, care puteau creea şi o treaptă de acces (pl. 53/10-20).
Pavajul bazinului are trei straturi de opus signinum, care nu sunt
neaparat diferenţiate cronologic, întrucât orificiul de scurgere al apei dinspre nord a fost de la început construit, uşor acWncit în nivelul superior
al pavajului. Gura de evacuare este căptuşită cu ţiglă şi are lăţimea de
26,5 cm şi înălţime de 19 cm. Pavajul bazinului are o grosime totală de
29 cm; nivelul inferior 4,5 cm, cel intermediar 10,5 cm şi cel superior
14 cm. Fiecare nivel este sclivisit, iar granulaţia din compoziţie diferă,
mai mare, în stratul inferior şi mult mai măruntă, în cel superior. In
interiorul bazinului s-au găsit fragmente de sticlă de geam.
In exteriorul b~lZinului, sub nivelul tencuielii, lipit de zid şi înclinat spre nord, la un unghi de circa 30°, s-a aşezat un strat de cocciopesto, pe o lăţime de 50-60 cm. În dreptul gurii de evacuare apar ţigle,
olane şi cc.i.rămizi, care acopereau un jgheab de lemn, care traversa întreaga curte, dirijând apa dincolo de zidul nordic al incintei (pl. 49 /9).
Spre sud de bazin se afla c<imern 2a, al c;irei perete vestic este comun cu al camerei '1. C1mera are o lc."lţime de 1,80 m şi lungimea de
5,5 m. Stratigrafia acestei incăperi a fost distrusă de o groapă de scoatere a zidului estic a camerei 4 şi o imensă groapă, făcută, probabil,
de căutătorii de comori.
II. Incă de la început construcţia a fost înconjurată de un zid de
piatră, care creează o curte în jurul edificiului (fig. 54/21). Dimensiunile
incintei sunt următoarele: latura de est 2'/ ,50 m, laturct de vest 27 m,
latura de sud 22,75 m şi latura de nord 24,40 m.
Acest zid de incintă s .1i'er[i aceleaşi n~faceri. care <i.fectează şi clă
din~a principalu. :Cin cauza alunec.:-:rilor de teren laturile de nord, sud
şi vest sunt în bună parte distruse. Cel rr:ai bine se conservă latura de
est unde zidul se păstrează pe o îniilţime de 0,55 m. Zidul, lat de 0,60 m,
este construit din piatrZt semifasonatii de carier.:'t, gresie şi ccilcar. Fundaţia sa este adânciti't în solul antic cu douc': rfrnduri de pia'xă făr[1
mortar. La est de zid s-au sesizat cele trei nivele de construcţie ale lui
(pL 54/22). Nivelul inferior de construcţie ost~ foarte subţire şi constă
dintr-o dungă de mortar, care urmăreşte deniveE'ffile solului antic. El
se af![t la -1 m ad[tncime faţă de solul actual. Nivelul următor, cu 15 cm
mai sus, este c3racterizat de un mortar n:isipos, de culoare gălbuie
lntre cele dou[1 nivele s-a găsit ceramică romanii. Al treilea nivel şi
ultimul, aflat la -0,50 m, este mai consistent şi gros lâng2t zid de
3-4 cm. între nivelul al doilea si al treilea este un strat de cultură
bogat în cc-rar.cică şi fragmente d~ ţiglă. !:'Tivc'J.ul de dăr~;mare, marcat
de un strat relativ compact de ţigle, se .:i.flă la -0,30 m. În colţul
nord-estic al curtinei (pl. XIII şi XIV) se adaug2 o încăpere (nr. 1),
cu următoarele dimensiuni: latura de est 5,30 m, latura de sud 3,93 m,
latura de vest 5,05 m şi latura de nord 4 rn.
Lăţimea zidurilor este de 0,33-0,60 m, zidurile de vest şi de sud
se adosează curtinei. Pe latura de vest este practicat[1 o intrare largă de
1,ŞO rn lângă zidul de incintă (pl. 54/21).
1
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Nivelul de călcare în cameră este marcat, la adâncimea de 0,60 m.
de un strat de mortar pe care au căzut ţigle, cărămizi şi pietre. Sub
acest strat s-au identificat urmele unor bârne, late de 15 cm, orientate
nord-sud. Se pare că această structură susţinea o podină de lemn, pa vajul încăperii.
La sud de încăpere, lângă zidul de incintă, s-a identificat o platformă de piatră, de forma unui arc de cerc, cu raza de 1,5 m. Platforma este uşor alveolată spre centru şi constă din patru rânduri de
piatră, idră mortar. lnălţimea platformei este de 50 cm. Platforma
aiJarţine fazei a doua a zidului de incintă şi este anterioară camerei 1.
Zidul sudic al camerei străpunge platforma şi nivelul de cultură inferior ei.
In faza a trda curtea, dinspre nord de clădiri, este nivelată prin
umplere cu moloz şi pământ şi este pavată cu lespezi de piatră. O
porţiune din acest pavaj a fost găsit la nord de camera 5 (pl. 54/23).
Paralel cu zidul nordic al curţii, presupunem existenţa unui şo
pron de lemn, cu un acoperiş de ţiglă. Ipoteza este generată de stratul
de ţigle, care se întinde pe o lăţime de 2-2,5 m de la zid spre sud
şi circa 7 m spre vest de camera 1. Tot aici, s-au găsit cuie de fier. Din
păcate. nu am reuşit să identificăm urme de stâlpi de lemn, care să ne
permită stabilirea ecartamentului acestui şopron.
Materialul arheologic găsit în curte este sărac. Face excepţie un depozit de patru cosoare de fier, îngropate împreună după anul 228 d.Ch,
dacă luJm în considerare moneda găsită alături (catalog nr. 36).
Pe întreaga suprafaţ:ă ocupată de obiectivul 2, în nivelul superior
imediat sub solul vegetal actual, au apărut urme de locuire din perioada feudalismului timpuriu. Alături de fragmentele ceramice caracteristice epocii şi o monedă din secolul XI (catalog nr. 38) s-a identificat un bordei (cercetarea lui a fost efectuată de dl. P. Iambor) şi
urmele unei construcţii de lemn peste camera nr. 1 (pl. 55/24-25).
Descoperirile feudale vor fi subiectul unui alt raport.
III. La 5,30 m vest de cladire, la baza terasei, s-a ridicat un zid de
sprijin, lat de 80-90 cm. Zidul este alunecat şi înclinat spre vest cu
fundaţie cu tot. Materialul folosit la construcţia lui este piatră de carieră semifasonată de talie mare şi mijlocie (pl. 55/26). Zidul a fost
construit probabil în faza a treia a edificiului, cînd se zideşte şi camera 5.
În umplutura utilizată pentru nivelarea terasei de la clădire până
la zid există moloz şi foarte puţină piatră.
In concluzie, băile vilei au avut trei faze principale de construcţie. În prima fază avem de a face cu o clădire cu cel puţin două încăperi
în interiorul unei incinte cu zid de piatră. În faza a doua camera de
est este demolată şi camerei rămase i se adaugă o construcţie cu o
absidă spre nord. AceasCl aripă este complet demolată în urma unui
incendiu. În acelaşi loc, în faza a treia se construiesc încăperile şi
bazinele 2, 2a, 3, 3a, 6. Clădirea se amplifică spre sud cu o încăpere
absidală (7) şi spre vest cu încăperea 3. Tot acum, se clădeşte zidul
ele susţinere al terasei. Faza a treia a fost datată în perioada Severilor în baza a două monede, găsite, una în camera 4 la nivelul pava-
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ju:lui, care susţinea instalaţia de încălzire (catalog nr. 37) şi a doua, în
caroul IV (catalog nr. 35). Fazele anterioare nu au putut fi datate cu
certitudine.
DORIN ALICU

CATALOGUL MATERIALULUI
ARHEOLOGIC DESCOPERIT IN OBIECTIVELE 2 şi 3

os
1. Ac de păr cu capul tronconic, delimitat de corp cu două linii incizate. Obiectiv 2, camern 7, - 0,60 m; L = 8,G cm. INV. NR. v. 41246, Planşa XVI/1.
2. Ac de păr cu capul retezat. Obiectiv 2, carou XXVII, - 0,()5 m: L = 11,2 cm.
INV. NR. v. 41245. Planşa XVI 3.
:3. Ac ele cusut, VÎII'ful ·rupt. Obiectiv 2, carou XX. 1,36 m; L = 10,5 cm.
INV. NR \". 41247, Planşa XVI/2.

BRONZ
4. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt. Obi2ctiv
L = 5 cm, INV. NR. v. 41274, Planşa XV."J.

2, carou XXXV, -

0,60 m;

Fibulă cu balama. Obiectiv 2, carou XXXII, 1 m: L
5,5 cm. INV. NR.
v. 4127·1. Planşa XV, 2.
fl. Aplică traforat;:1 cu nituri de fixare, carou XX
O, 70 m · L = 3 cm,; l =
2,3 cm. INV. NR. '<. 4124H. Planşa XV,3.
7 - 9. Verigi. Obiectiv 2, carou XXXVI. - 0,70; D = 2 cm. INV. NR. v. 41276,
"'· 41277, v. 41278. Planşa XV /4.
10. Oglindă fragmentară. Obiectiv 2, carou XXI, 0,30 m; L = 4,6 cm. INV.
NR. v. 41272. Planşa XV,"5.
11. Aplică alveolată cu marginea evazată. Obiectiv 2, carou XXXV, 0,60 mm:
D = G,5 cm. INV. NR v. 41273. Planşa XV/6.

5.

FIEH
Cheie. Obiectiv 3, S~ - 0,60 m; L = 9,3 cm. INV. NR. v. 41292. Planşa XVII/1.
Fibulă cu piciorul înţors pe dedesubt. Obiectiv 2, carou V, 0,40 m; L =
7,fl cm. INV. NR. v. 41255, Planşa XVII/2.
i-t. Coscr fragmentar. Obiectiv 3, S 9 - 0,50 m; L = 16,8 cm. INV. NR. v. 41244.
Planşa XVI/7.
1J. Vârf suliţă. Obiectiv 3 la vest de zidul de incintă, ST, 0.40 m; L
30 cm.
INV. NH. v. 41260. Planşa XVIII/4.
Hi-HJ. Cosoare (falx vineatica). Obiectiv 2, carou XXXV, 1,05 m; L 1 = 38 cm.
L2 = 2!J cm, L„ = 34,5 cm, Lt = 32,4 cm. INV. NR v. 41265, v. 41268, v. 41267,
1
v. 41166. P1anşa XVIII. 1-:J.
20-24. Cuie diverse. Obiectiv 2, carourile TV, V, VIII, - 0,35 - 0,60 m: L 1 =
H cm. L 2 = 12,3 cm LJ = 11,2 cm, L,1 = 5,4 cm, L 5 = 6,2 cm. INV. NR.
\'. 41297, V. 41301. Planşa XIX/6-10.
25. Otic ('?). Obiectiv 2, carou XII, 0,20 m; L
10,5 cm. INV. NR. v. 41250.
Planşa XVJI,'4.
21). Otic ('.'). Obiectiv 2, carou XI, - 0,30 m; L
7,5 cm. INV. NR. v. 41257.
Planşa XVII/3.
l~.

13.

=
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26-23. Mărgele. Obiectiv 3, S 4, - 0.60 m; D 1
1,4 cm, D 2
1,2 cm, !)3
1 cm.
INV. NR. V. 4.1286, V. 41285, V. 41287. Planşa XVI/4-6.
2U. Fragment geam. Obiectiv 2, bazin 2 pe pavaj; L = 7,2 cm, l = 7 cm. INV.
NR. v. 41281. Planşa X!X/3.
30. Fragment geam. Obiectiv 2, camera 7, - 0,40 m; L = 8 cm, l
7 cm. INV.
NR. v. 41280. Planşa XIX/11.

~.._titr

CERAMICĂ

3i." Fragment ţiglă. Pe una din suprafeţe poartă imaginea unui gladiator, incizată
în pasta moale. Se distinge capul personajului, cu coif, scutul rotund cu

=

1l1n:bo, intr-o mână o sabie (?). Obiectiv 2, carou V, - 0,30 m; L
12,5 cm.
lNV. NR v. 41271. Planşa XIX/J.
32. Fragment ele mască umană. Obiectiv 2, careu IV, - O,GO m; L
5,5 cm, l =
4,2 cm. INV. :'.'JR. v. 41279. Planşa XIX/2.
33. Farfurie fragmentară, fond inelur, pastă roşie. Obiectivul 2, carou II, - 1,15 cm;
D
19,2, h
4,7. INV. NR. v. 41264. Planşa XIX/4.

=

=

=

3·1. Fragment vas ştampilat, pastă fină, cărămiziu-gălbuie, roşie. Obiectiv 2, carou VI, - 1,10 m; L = ;5,5 cm. INV. NR. v. 41265. Planşa XIX/5.

MONETE
35. Denar suberat, Elagabalus.
Tocit, conservare slabă. 18,9 X 17,2 mm, 1,311 g, axa 6.
RIC, IV /2, p. 31, nr. 40 (Roma, a. 221 p. Ch.).
1993, Obiectiv 2, carou III, - 0,40 m.
36. Denar, Severus Alexander.

Conservare

bună,

patină

verde, Rv. acoperit

parţial

cu depuneri, greu lizibil.

20,2 X 17,5 mm, 3,64 g, axa 11.
RIC, IV/2, p. 81, nr. 127 (Roma, a. 222-228 p. Ch.).
1988, Obiectiv 2, carou XXXV, - 1,05 m.
37. Antoninian, Severus Alexander.

Foarte bine conservat,

uşor

circulat.

21,7 X 20,9 mm, 3,52 g, axa 7.
RIC, IV /3, p. 37, nr. 209 (Antiochia, a. 242-244 p. Ch.).
Camera 4, pavaj h.ypocaustum, obiectivul 2.
38. Denar, Ungaria, Ladislau I cel Sfânt.

Bine conservat. foarte

subţire,

marginea

14 X 13,5 mm, 0,34 g, axa 7.
CNH 29 (1077-1095).
1988. Obiecti»• 2, S 8 :VIII, - 0,25 m.

parţial

(Manetele au fost determinate de d-1. Radu Ardevan.)

ruptă,

flan Rv. descentrat.
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MUZEO·LOGIE·.
RESTAURARECONSERVARE,
OCROTIRE'A
P1\1 RIMONIUL u·1 l\lUZEAL
1

REZULTATUL PROSPECTARILOR ARHEOLOGICE IN PIATA
UNIRII, CLUJ-NAPOCA
.

Introducere
Proiectarea unei săpături arheologice în Piaţa Unirii din Cluj a cerut
realizarea, în prealabil, a unei prospectări geofizice a cărei rezultate,
alăturate altor informaţii, să vină în ajutorul arheologilor în alegerea
unor soluţii optime.
Obiectivele căutate sunt, în principal, ziduri din perioada romană,
situate, aproximativ, la 2,5-3 metri adâncime.
Natura şi adâncimea obiectivelor căutate, elementele disturbatoare
din apropierea zonei de interes (garduri, stâlpi, conducte, fire metalice)
ne-au determinat să alegem metoda rezistivă.

Metodologia

măsurării

rezistiv'ităţii

şi

prelucrarea datelor

Obiectivele arheologice determină anomalii în rezistivitatea solului,
a căror determinare şi analiză pot conduce la obţinerea unor informaţii
despre configuraţia, dimensiunile şi adâncimea acestor obiective.
Variaţiile climatice in11uenţeazc'i foarte mult valorile rezistivităţii,
care depinde de temperatură şi de conţ.inutul de apă al solului, totuşi,
::.ceşti doi p<:irametri variază relativ puţin şi lent la o adtmcime mai mare
de 50 cm.
Con~iguraţia Wenner simetrică, AMNB, unde, cu A, B, se noteaz[1
e>lc'ctrozii de injecţie a curentului, iar cu M, N, se notează electrozii de
colectare a tensiunii, a fiind distanţa dfotre electrozi, este configuraţia
cca mni folosită în prospectarea arheologică. Adâncimea de investigare
este dată (DRAGOMIR El37-1988, 019) de relaţia:
h

=

(2-3) a

Schlumberger, distanţa dintre electrozii de potenţial,
constant<\ schimbcîndu-se doar poziţia faţă de aceştia
a electrozilor de injecţie a curentului A şi B. ln cazul acestei configuraţii, adâncimea de investigare este dată (SLAVOACA 1987) de relaţia:

1n

M, N,

configuraţia
rămâne

h=AB/3
In ambele situaţii, adfmclmea de investigare depinde şi de valoarea
a rezistivitătii solului.
Prelucrarea dat~lor se face pe calculator, obţinându-se diferite tipuri de reprezentări şi hărţi, care să fac:1 interpretarea rezultatelor cât
mai uşoară.
c1bsolută
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Fig. 1. a . . Reprezentarea sub forma hărţii de contururi (de echirezistivitate). a
rezultatului prospectărilor in Piaţa Unirii. b. Reprezentare 3D (tridimensională).
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Fig. 2. Profilul Wenner longitudinal pe aliniamentrul n9.

Rezultatele

măsurătorilor

Măsurătorile au fost efectuate cu un aparat, construit în Laboratorul
de Fizică al MNIT, care are la bază puntea de măsură APP3, căruia i
s-au udus completări şi îmbunătăţiri, astfel încât să asigure precizia
cerută şi o viteză de lucru mai marc.
Au fost efectuate 11 profile, paralele cu lungimi variabile, utiliz2md configuraţia Wenner simetrică, AMNB, cu distanţa între electrozi
a = 2 m şi pasul d = 2 m. Datele sunt reprezentate în fig. la-b, unde
se poate observa configuraţia obiectivelor îngropate, care produc anomalii în rezistivitatea solului. În partea estică a ariei prospectate, apare
o zonj de anomalii. Se observă o distribuţie liniară paralelă a două
maxime de rezistivitate, produsă, probabil, de un zid, orientat în direcţia,
aproximativă, N-S. În fig. 2, prezentăm profilul n. 9 de la metrul 9,
faţ[1 ce reperul luat în teren. Pe acest profil am făcut sondaje din 2 în
2 metri, cu a = 1, 2, 3, 4 m, iar în punctele de pe acest alliniament,
m 19 şi m 29, am măsurat rezistivitatea la !) adâncimi diferite.
Prczenfarea mai detaliat[1 a metodei şi a rezultatelor vor fi publicate
în următorul volum Arheometry -in Romanio.
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TI-l:E HESL;LT OF AHCHAEOLOGICAL PROSPECTIONS

IN

PIAŢA

UNIRII, CLUJ-NAPOCA
(Abstract)

In this work, the basis of the resistivity method for archaeological prospecting and the result obtained in Piaţ.a Unirii, Cluj-Napoca. is briefly presented.
Eleven profiles. using Wenner configuratlon, with a = 2 m have been carried
out. One of the profile was passed with a = l, 2, 3, 4 m, in the area where anomalies in resistivity where determined.

STUDIUL RADIOGRAFIC AL UNEI PIESE METALICE DE LA
ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

1. Introducere

Metoda radiografică este folosită în studiul obiectelor arheologice şi
artă, at~1t în vederea conservării şi restaurării pieselor, cât şi pentru
înţelegerea unor aspecte tehnologice. Razele X, folosite ca o extensie a
ochiului, pot dezvălui trăsături ascunse de compoziţie, consistenţă sau
de

formă.

binecunoscută conlucrarea dintre fizicieni şi restauratori în ce
investigarea radiografică a obiectelor, care urmează să fie restaurate; piesele metalice sunt cel mai adesea radiografiate pentru a
se vedea distribuţia materialului consistent metalic şi distribuţia produşilor de coroziune, descoperirea detaliilor ascunse de stratul de oxizi
şi, astfel, alegerea unei metode adecvate de restaurare. Radiografia se
realizează uneori şi cu scopul unor studii tehnologice.

Este

priveşte

2. Rezultatul studiului radiografic
Uneori straturile de oxizi şi murdărie nu permit arheologului să-şi
dea seama despre forma şi tehnica de realizare a unei piese, găsite în
săpătun"i; o eventuală curăţire poate duce la deteriorarea piesei înainte
de a se putea, cel puţin, extrage informaţia pe care o deţine. Aceasta
este şi situaţia piesei de fier, care face obiectul acestei lucrări (prezentată în pl. 5G/l). Ea a fost descoperită în nivelul de amenajare a dărâ
măturii fazei de lemn a forului Coloniei Dacica Sarmizegetusa, în vederea construirii fazei de piatră. Din acest nivel, provin o serie de descoperiri de piese de Iier reprezentând arme, unelte, multe într-o stare evidentă de uzurăl. Toate descoperirile, provenind din acest nivel, pot fi
datate în perioada traianică.
StD.rea avansată de oxidare a piesei a impus analiza sa cu ajutorul
metodei radiografice; în urma acesteia, a putut fi pusă în evidenţă structura sa morfologică. Are o lungime de 33,8 cm şi două părţi funcţionale,
despărţite în zona centrală, de două plăci prinse între ele cu nituri, care
tensionează cele G2 de ace de fier (ce constituie partea activ;'.i a piesei).
Lăţimea este mai mică la mijlocul piesei, doar 9 cm şi mai lată la extremităţi, 12,5 cm. Pentru întărirea rezistenţei, pe cele două laturi
sunt plasate două tije metalice, mai groase (0,5 cm), terminate cu proemim~nţe tronconice, tije care reprezintă cadrul piesei. Radiografia obiec1 Aceste piese vor face obiectul unui capitol din viitoarea monografie a
forului de la Ulpia Traiana Sarmi.zegetusa.
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tului (pl. 56/2), a pus în evidenţă existenţa unei rupturi pe întreaga
a lui, acesta păstrându-se, în forma actuală, datorită depunerilor
de oxizi, ceea ce nu a permis, până în prezent, curăţirea şi restaurarea sa.
· Cât priveşte funcţionalitatea piesei, aceasta a putut fi stabilită pe
baza unor analogii etnografice şi a unei piese provenită de la Xanten2.
Avem de a face cu o ţesală de dărăcit lâna, asemănătoare cu cele folosite
încă în gospodăriile izolate din Munţii Apuseni. Prezenţa unei astfel
de piese, în contextul unor descoperiri militare, se justifică, cunoscându-se faptul că militarii îşi produceau singuri o bună parte din necesar.
lăţime

CORNEL MARIAN -

ADRIAN ALICU -

VICTOR POPA

RADIOGRAPHIC STUDY OF A METALIC PIECE FROM ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA

(Abstract)

The radiograhic method applied in the study of an very oxidized archaeological object, proves to be a powerful and quick instrument for the archaeologist.5.
This work presents the results obtained on an iron object, found at Ulpia Traiana
Sarmizegetusa (pi. 56/1-2); hidden information for free eye are pointed out by
the radiography.

I

Arluit Handwcrk und Berufc in der romischen Stadt, Koln, 1987, p. 58.

PIGMENŢI ŞI
MURALĂ

TENCUIELI FOLOSITE ÎN PICTURA
A UNOR BISERICI MEDIEVALE DIN ŢARA
ZARANDUt.UI ŞI A HAŢEGULUI

Prezentul studiu a fost conceput în scopul cunoaşterii materialelor
de epoc[1, folosite la realizarea picturii murale. El este rodul unei colaborări a autoarei cu arheologul dr. Adrian Rusu, de la Institutul de
Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca. Sunt luate în discuţie probe
de la cinci biserici de rit ortodox din Transilvania1, respectiv din Ţara
Zarandului (cele din localit<:iţile Ribiţa şi Vaca) şi din ţara Haţegl1lcri
(cele din localităţile Răchitovn, Nălaţi, Galaţi). Acestea au fost datate
de arheolog de la începutul secolului al XV-lea (bisericile de la Ribiţa şi
Răchitova) şi, probabil, pânci la începutul secolului al XVIII-iea biserica
de la Vaca (conform tabelului). Menţionez faptul că toate au fost probe
luate din săpătura arheologică şi puse la dispoziţie de Adrian Rusa,
căruia îi adresez mulţumiri şi pe această cale.
Rezultatele analizelor chimice şi fizico-chimice sunt prezentate în
tabelul anexat şi dovedesc că pictura murală a fost realizată în tehnica
„al fresco". Pictura murală a bisericilor de secol XV a fost executată
pe o tencuială de var şi nisip (elementul majoritar 50-680;0 ), cu adaos
hidraulic de praf ele cărămidă şi paie tocate, grosimea tencuielii fiind
de 14-19 mm sau pe o tencuială de var şi nisip foarte fin şi în cantităţi
puţine (aproximativ 50/o) şi cu pleavă, aproximativ de aceeaşi grosime
(15-19 mm). Deci, la bisericile de la Ribiţ::i, Răchitova, Galaţi peretele
a fost preparat într-un singur strat de compoziţie omogenă pe care s-a
realizat apoi pictura. Aceeaşi compoziţie a peretelui (de un singur strat)
a fost folosit[1 şi la alte biserici din Transilvania, după cum precizează
ing. Ion Istudor, în lucrarea sa, „Studiul tehnic al picturilor murale" 2 .
În cazul bisericii de la Nălaţi, realizată la sfârşitul secolului al XVIlea, µeretele a fost :.i.coperit întâi cu un strat de var şi nisip (400/o), de
grosimea 19-23 mm, peste care s-a aplicat o tencuială de var şi nisip
fin (15-18%), în amestec cu paie tocate, toate de grosimea 7-8 mm.
La acest monument, tehnica de lucru se apropie de cea descrisă de Dionisie din Furn;:i în „Carte de pictu:rJ"3, în sensul că pictura s-a realizat
pe o tencuială de var (element preponderent), nisip şi paie tocate (Dionisie din Furna recomandă câlţi de cc"mepă), numit[1 ,.intonaco", aplicaE1
l Adrian A. Ru.~u. Biserica românească de la Ribi~a (jud. Hunedoara), RMI,
!, HJ91, p. 3-!l; idem. Vechea biserică de la Năla~i (jud. Hunedoara), EphemNap,
l. 1!190-1991, p. 127-14'1; idem, Bisericile ·româneşti din districtul Haţeg până la
1700, _1us Transilvaniae, I, 1991, p. 129-142: Ilfadus Porumb, Frescele de la Ră
c!iitova. rllIA, XXIX, l!l89, p. 103-115.
~ Ion Istudor, Studiul tehnic al picturilor murale, Pagini de veche artă român.~.:i:scă, V, 1985, p. 23-24.
3
Dionisie din Furna, Carte de pictură, Bucureşti, 1979, p. 82-83.
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de var şi nisip (element majoritar), de granulaţie
în amestec cu paie tocate, numită „arricio".
Incă de la descoperirea lor în săpătura arheologică fragmentele provenind de la Vaca au putut fi clasificate în două cla._se după calitatea
picturii murale. Prima reprezintă o pictură murală de bună calitate,
realizată pe o tencuială de var albă, uşoară, omogenă conţinând nisip
foarte fin (5-70/o) şi paie tocate, de grosimea 10-13 mm. Cealaltă clasă
conţine fragmente
cu o pictură murală de mai slabă calitate, realizată
pe o preparaţie de var, de 1 mm grosime, aplicată pe o tencuială din
var, nisip grosier cu pietricele (450/o), praf de cărămidă şi chiar mici
bucăţele, paie tocate, foarte neuniformă ca şi grosime (17-23 mm) şi
peste o

preparaţie

grosieră,

neomogenă.

In ce

priveşte pigmenţii folosiţi

la toate bisericile au fost identifi-

caţi pigmenţii caracteristici Evului Mediu pentru pictura murală: albul
de var, pământurile galbene, roşii, brune, roşul cinabru (vermion),
negrul de cărbune (conform tabelului).
Fragmentele albastre cenuşii (din fondul cerului), cu tentă de indigo, provenind de la Galaţi şi Răchitova, au fost realizate nu cu un

pigment albastru, ci cu un pigment negru în amestec cu alb de var.
Este vorba, de fapt, de un negru de lemn de stejar (un negru de căr
bune), menţionat de Costin Petrescu4 şi Ion Istudor5, ca pigment pentru
fundal în pictura murală, atât la noi: în ţară, cât şi în alte locuri. De
menţionat faptul că la nici unul din monumente nu am avut probe de
culoare verde sau albastră.
Nu au fost elucidate toate elementele tehnice caracteristice picturii murale la monumentele studiate, cercetările ulterioare urmând să
întregească prezenta lucrare.
Necesitatea acestui gen de studiu rezidă din faptul că printr-o coroborare a rezultatelor investigaţiilor chimice şi fizico-chimice, cu observaţiile arheologului şi a istoricului de artă, se pot trage concluzii
mai cuprinzătoare asupra picturilor, a tehnicii de execuţie, oferindu-se,
totodată, inîormaţiile necesare conservării şi restaurării ştiinţifice a
picturii murale.
DOINA

4

6

Costin Petrescu, L'art de la fresque, Paris 1932, p. 90.
Ion Istudor, op. cit„ p. 27.
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Materblc folosite în pictura murală
(Rezultatele analizelor chimice şi fizico-chimice)
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de var cu nisip (6568%). praf de cărămidă, bucăţi
var carbonatat, cu diametrul de
3-4 mm, paie tocate de.grosimea 14-19 mm.
Tencuială ele var cu nisip fin (5
- i%). paic tocate măru11t, de
grosimea 10-13 mm.
Tcncuialădevar cu11isip (45%).
praf şi chiar bucăţi de cărămidă
(2-4 mm), paic tocate, de grosimea I 7 -26 111111, peste care este aplicată o preparaţie de var
<le 1 mm grosime.
Tencuială

de Yar cu nisip (7%).
15-19mm.
nisip, praf
urme, paie
tocate, ele grosimea 15-19 mm
Tencuială suport clin Yar, nisip
(40%). de grosimea 19-23 mm,
pe care este aplicată o preparaţie
de var, nisip (15-18%), paie to
cate, ele grosimea 7-8 mm.
pleavă, de grosimea
T·~ncnlală ele var cu
de cărămidă, mica în
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COULIWRS ET CREPIS UTILISES DANS LA PEINTURE MURALE
DE QUELQUES EGLlSF..S DU MOYEN AGR DU PAYS DE ZARAND ET
DE HAŢEG
(Resume)

C'est un etude technique concernant Ies peintures muralcs du Moyen Age.
Sont analyses des fragments de peinture murale provenent des 5 fouilles archeologique d'eglises orthodoxe du Transylvanie en particulier du Pays de Zarand
et de Haţeg.
L'etude analyse Ies element.s de la couche de couleur (pigments) et la preparation du mur. Les resultats de l'analyse, microanalyse elemenaire. sont presente
dans le tableau. Les pigments sont ceux specifiques a la peitures murales: blanc
de chaux, Ies terres jaunes, rouges et bruns, cinabre, noir de charbon, noir de
charbon ele chene melangee au blanc de chaux (pour le ciel. nuance bleuâtre).
La preparation du mur est du chaux avec du sabie et des pailles macerecs, quelque
foi~ des petits morceaux de brique~ casses.

AEROMICROFLORA
IMPLICAŢIILE

l.

BACTERIANĂ A MUZELOR
EI ÎN BIODETERIORARE

ŞI

biodeteriorator al aeromicroflorei
bacteriene din muzee.

Potenţialul

Aeromicroflora din spaţiile muzeale are o provenienţă dublă, umană
este alcătuită din virusuri, bacterii şi spori bacterieni,
levuri, spori fungici, alge şi protozoare.
Dintre aceste grupe, cele mai importante pentru activitatea de protecţie, restaurare şi conservare a pieselor muzeale sunt bacteriile şi
fungii, iar cele mai numeroase şi mai variate sunt bacteriile.
Degradarea bacteriană a exponatelor este un fenomen întâlnit, de
regulă, în condiţii de umiditate şi temperatură crescută şi, mai ales, la
piesele cu substrat organic (piele, fanere, os, textile, lemn, hârtie), dar
şi anorganic (piatră, ceramică, metale).
Nu trebuie neglijat faptul că h1iţial microflora este asociată atât
pentru profilaxia atacurilor, cât şi pentru diagnoză, fiind, totodată, necesară o investigaţie biologică globală pentru stabilirea ponderii fiecărei
grupe de microorganisme, cu rol biodeteriorator şi o cercetare a aeromicroflorei substratului piesei atacate. Bacteriile sunt prezente, fără
excepţie, în toate sălile muzeale, ca şi în depozite, după cum rezultă
şi din cercetările noastre efectuate în muzeele din municipiul Cluj-Napoca (tabelul 1-2 şi fig. 1-2).
şi atmosferică şi

2. Metode de

investigaţie

a aeromicroflorei bacteriene.

Încărcarea bacteriană a aerului poate fi cel mai uşor determinată
prin metoda sedimentării (a lui Koch), care constă în expunerea de
plăci Petri cu geloză nutritivă, timp de 5-15 minute, după care se
incubează plăcile, timp de 3 zile, la temperatura de 37°C, perioadă
după care se numără coloniile dezvoltate şi se calculează numărul de
bacterii pe metru sub de aer, utilizCmd formula lui Omelianski:

Nr. germeni pe m.c. aer =

N X lOOOO

sxk

'

de unde,

iniţialele sunt:

N =numărul de colonii dezvoltate în placă;
s =suprafaţa plăcii Petri;
k = coeficientul timpului de expunere (1 unitate pentru fiecare 5
minute).
Pe lângc'ţ această metodă de sedimentare, care este simplă şi accesibilă, mai există metode aspirative, care constau în aspirarea aerului
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printr-un filtru într-un mediu lichid sau care dirijează jetul de aer
aspirat pe suprafaţa mediilor nutritive solide, efectuându-se, astfel, direct însămânţarea.
In timpul determinărilor, geamurile :şi uşile vor fi închise, interzicându-se orice mişcare.
Numărul de plăci expuse va fi în funcţie de dimensiunile încăperii,
iar distanţa, de la pereţi la plăci, va fi de 1-1,5 m.
Deşi această metodă este relativă, ea permite aprecierea gradului de
impurificare a aerului şi, astfel, a condiţiilor de igienă din spaţiile
închise.
Un aparat modern de cercetare a aeromicroflorei este colectronul
„Sterifil Millipore", care posedă şi filtre speciale, ce reţin germenii şi
permit dezvoltarea coloniilor direct pe acestea.

3. Degradarea

bacteriană

a exponatelor cu substrat organic.

3.a. Substrat predominant proteinic (piele, os, fancre,

mătase, lc'm~i).

În degradarea acestor exponate sunt incriminate bacteriile proteolitice, care descompun proteinele în două etape: proteoliza (scindarea macromoleculelor proteice) şi putrefacţia (degradarea oligopeptidclor şi aminoacizilor), sub acţiunea enzimelor proteazice şi peptidazice.
Prima etapă se poate desfăşura la pH (iniţiale care designează aciditatea), cuprins între 1,5-10,5, indiferent de originea, mărimea sau soluhilitatea proteinelor, proteazele neavând acţiune specifică, fiind realizată de bacterii clin genurile Bacillus (B. subtilis, B. cereus, B. mesentericus, B. megaterium ş.a.), Pseudomonas, _Flavobacterium, Proteus ş.a.
Putrefacţia are loc în anaerobioză sub acţiunea unor bacterii din genul
Clostridium (CI. perfringens, CI. putrificum, CI. aerofoetidum, CI. bifermentes, CI. sporogenes, CI. histolyticum etc.).
Aceste etape de descompunere pot ajunge la stadiul final de aminoacizi, care pot fi descompuşi prin dezaminare (în mediu cu pH neutru
şi alcalfo, cu eliberarea amoniacului) şi prin decarboxilare (în mediu
uşor acid cu eliberarea bioxidului de carbon). Fenomenul de putrefacţie
este sesizabil în cazul dezaminării, deoarece la pH acid substanţele odorante nu mai sunt volatile, fiind fixate şi, totodată inhibate şi proteazele. Colagenul din oase şi cartilaje este degradat de colagenaze produse, mai ales, de bacteriile Clostridium perfringens şi CI. histolyticum.
Elastina din ţesuturile conjunctive (inclusiv oase şi ligamente) est~
descompusă de elastazele bacteriilor din genurile Bacillus, Pseudomonas
şi Vibrio.
De asemenea, de degradare bacteriană proteolitică pot suferi cheratinele din păr, coarne, copite etc., ca şi pielea (colagen şi elastină),
mătasea (fibroină) şi lâna (cheratină) ultima fiind deteriorată la umezeală de Bacillus subtilis şi B. mesentericus.
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Proteinele cu aminoacizi sulfataţi în cantitate mai mare (păr, coarne,
unghii, oase etc.) sunt mult mai greu degradate, deoarece legăturile disulfitice sunt deosebit de puternice, încât biodeteriorarea lor constituie,
mai rar, o problemă, fiind, în general, piese rezistente la atacuri şi
explicându-se, astfel, rezistenţa lor timp îndelungat (sute şi mii de ani).
1n investigaţiile noastre am putut constata prezenţa de bacterii
proteolitice în aer, din genul Bacillus, Proteus şi Staphylococcus.
3.b. Substrat predorninant celulozic (lemn, hârtie, textile).
Pentru aceste piese, fenomenul biodeteriorator este cel de celulozorealizat de bacterii celulozolitice, majoritatea mezofile. Acest proces
se poate petrece şi în anaerobioză. Speciile bacteriene celulozolitice
aparţin genurilor ca: Cytophaga, Sporocytophaga, Cellvibrio, Cellulomonas, Cellfalcicula, Angiococcus, Polyangium, Sorangium.
Celulozoliza se petrece de regulii în condiţii de pH neutru şi la
temperaturi şi umiditate crescută.
Apa este cel mai favorizant ·agent al biodeteriorării materialelor ce
conţin celuloză, ea putând conţine şi bacterii din familia Torulopsidaceae,
deosebit de periculoase pentru celuloză.
1n aeromicrofloră bacteriile celulozolitice au provenienţă exogenă,
atmosferică, iar contaminarea cu ele a exponatelor poate avea ca rezultat, în condiţii, prielnice, atacuri biodeterioratoare.
liză,

4. Biodeteriorarea

tale,

bacteriană

a exponatelor cu substrat mineral (me-

ceramică, piatră).

Aceste fenomene sunt produse, în special, de bacteriile sulfatore(Desulfovibrio sp. şi Desulfatomaculum sp.), care sunt bacili Gram negativi; bacterii sulfoxidante (Thiobacillus sp.), de asemenea,
bacili Gram negativi şi ferobacterii (Sphaerotilus sp., Leptothrix sp.,
Crenothrix sp., Siderocapsa sp., Gallionella sp.) şi alţii.
Aceste grupe de bacterii sunt rare sau deloc întâlnite în aeromicrofloră, dar în cazul apariţiei unor atacuri la astfel de exponate ele nu
trebuie expuse, fiind necesară cercetarea aeromicroflorei sub acest aspect.
ducătoare

5. Necesitatea

dezinfecţiei

aerului

şi

mijloacele ei de realizare.

Deoarece tratamentul pentru salvarea exponatelor care au suferit un
atac bacterian este mai dificil, laborios şi costisitor, cea mai sigură metodă este profilaxia atacurilor, care se realizează prin:
- condiţii de microclimat optime (temperatură, umiditate, luminozitate);
- control bacteriologic cantitativ şi calitativ al exponatului (suprafaţa sa);
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- coritrolul aeromicroflorei, care permite stabilirea încărcăturii de
bacterii pe metru cub de aer şi investigaţii calitative ale aeromicroflorei;
- dezinfecţie profilactică şi de necesitate a aerului şi exponatelor.
în cercetarea comparativă a aeromicroflorei bacteriene, înainte şi
după dezinfecţie, în cinci dintre sălile cele mai solicitate ale Muzeului
Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, rezultatele sunt
următoarele:

Nr. ele hackrii pe roc de aer
S:l la

înaintea

dezinfecţiei

(lupă. dezinfecţie

Egipteană
Expoziţii

460

o

2343

}{edie X
~ledie VI
}iedie VII

1476
546
156

625
156

Dczinfectanţii utilizaţi

Soia

Dezinfectantul

au fost

următorii:

a.ntitah·a

Egipteană

Formol 8%

618, 75 ml

Expoziţii

Aerosept
Clorhexitlin
Oorocct
Clorocct

300,00 ml
825,00 nil

Medie I
Medie VI
~{edie

VII

o
o

llfod de apl!care

evaporare la
fierbere
aerosolizare

966,25 ml
812,50 ml

Dezinfecţia a fost efectuată la sfârşitul unei săptămâni de vizitare
în sălile de expoziţie şi după efectuarea curăţeniei. Deoarece bacteriile,
fiind răspândite în aer şi în praf, ştergerea şi aspirarea prafului înlătură
o parte din ele, restul rămânând a fi distruse prin dezinfecţie chimică.
De asemenea, s-au făcut cercetări şi la Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Muzeul de Artă.
Rezultatele denotă utilitatea incontestabilă a dezinfecţiei. Chiar în
spaţiile în care germenii bacterieni nu au dispărut complet, reducerea
lor până la 1/4, reprezintă mult pentru profilaxia biodeteriorării (fig. 1).
Dezinfectanţii utilizaţi de noi sunt produşi de industria farmaceutică din Romfmia, încât procurarea şi aplicarea lor nu reprezintă o problemă. Cele mai frecvente bacterii, stafilococii --, care reprezintă şi
indicatori de poluare, au dispărut complet după dezinfecţie.

6. Concluzii (privind
Cluj-Napoca).

investigaţiile

la cele trei muzee din

a). Aeromicroflora bacteriană a muzeelor este bogat;! şi variată şi
ea :;e datorează, mai ales, numărului mare de persoane care o introduc
şi o vehiculeaz~i în sălile de vizitare.
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b). Această aeromicrofloră conţine specii cu potenţial biodeteriorator pentru diferite exponate, încât studiul şi limitarea sau suprimarea
ei, constituie un aport preţios în profilaxia biodeteriorării exponatelor.
c). Numărul germenilor bacterieni este mai mare în sălile mai intens vizitate, scăzând în cele mai puţin circulate.
d). · 1n încăperile, in care exponatele prezintă substrat organic (care,
în general, are o microfloră mai bogată), aeromicroflora bacteriană este
mai frecventă decât în sălile cu obiecte, care în alcătuirea lor, nu au sau
conţin mai puţine materiale organice.
e). in depozite încărcarea microbiană a aerului este scăzută, datorită lipsei surselor de contaminare şi a vehiculării ei prin curenţi de
aer.
f). Numărul germenilor bacterieni diferă în cadrul expoziţiilor de
bază ale muzeelor din Cluj-Napoca, fiind cuprinse între 234 pe roc şi
8216 pe mc, iar în depozite, de la 63 pe mc la 700 pe mc (fig. 2).
g). Având în vedere că normele de igienă ale spaţiilor de locuit
admit 2500 germeni mezofili/mc de aer, propunem:
- în condiţiile prevăzute de Normele de ocrotire şi conservare a
patrimoniului cultural naţional, pentru expoziţiile de bază, acceptarea
unei încărcături microbiene limită de 1000 germeni/roc de aer, iar pentru depozite 500 germeni mezofili/mc de aer.
h). Deoarece cea mai mare parte a aeromicroflorei este introdusă
de public, după perioadele de aflux foarte mare a vizitării, este indicată dezinfecţia sălilor. De asemenea, dezinfecţia se impune şi în perioadele de epidemii de boli transmisibile, după renovări sau în scop profilactic şi, în special, în sălile cu mult material organic sau unde au
apărut fenomene de biodeteriorare.
i). Este de dorit ca studiul aeromicroflorei şi dezinfecţiei profilactice
(sau de necesitate), periodice, să intre în practica curentă a biologilor
de la laboratoarele zonale de restaurare pentru profilaxia biodeteriorării,
fenomen care ridică probleme dificile în practica de conservare şi restaurare a bunurilor de patrimoniu.
AURELIA IGNA -

V ANIA ATUDOREI

BIBLIOGRAFIE
1. O. Ailiesei, E. Nimiţan, Şt. Comănescu, Lucrări practice de microbiologie
Universitatea Iaşi, Facultatea de Biolor,ie, 1980.
2. M. Alexander, Microbial Ecology, Willey and Sons, New York, London,
Sydney, Toronto 1971.
3. V. Atudorei, E. Ianza, F. Kevorkean, A. Toma, cercetări comparative asugenerală,

pra acţiunii bactericide şi fungicide a clorocetului, bromocetului şi fenoseptului,
Uniunea Societăţii de Ştiinţe Medicale, Cluj, nr. 177, 1980.
4. S. Constantinescu, A. Ionescu, Gh. Preda, Coroziunea microbiologică şi
combaterea ei, Editura Tehnică, Bucureşti, 1972.

MUZEOLOGIE -

'9

n~;

-

~·
:r;;j~

.

~;,

PATRIMONIU

589

•}?.\

tlSo

NR GERMENI BACTERIENI

"'~
fOllO

Mi
~~{!

U!
ll'l.

/m3A:C.R.

-

I
I
I I

I

.... I

L'EkE.NDl'M!Jl.t::.!.11- c:.~ i-:;rceiE

I

I

M\Jl'El.IL Ct AQ:îA

I
I \
t

o

'

i

„

~

-

-

l'Î(,,':, H~,eM.(,(-f.<LO~.Q. 1!,Al:T'E~Î--N~

'„, .J

\}~

-

MULEI.I\. l:.E E\1-LC'r.'<1'.~IE:

to;,..

Si>...._;l.E DE E.Kf'O·.it'1E. A MC!iEE'-"I!.

„ :;, „

1<Anoi<"l..E. i:.E ·,c,10Ri"E ,._qJt. .,,; r.we ;'
f,11~.-iE t>it-1 W!• ~- .
~

li

t

IO

~ l~

G ... I'> t6

\1- li ''

~ Nu~".1,1L.

<;Ji..ij

fig. 2. Aeromicroflora bacteriană din sălile de expoziţie ale Muzeelor Naţionale

de Istorie,

Artă şi

Etnografie din Cluj-Napoca.

Tabelul nr.

AEROMICROFLORA BACTERIANA A EXPOZIŢIILOR DE BAZA A MUZEELOR DIN CLUJ-NAPOCA
MUZEUi,
1'lUZiţUI,

DE ISTORIE

-Sr. crl.

Sala

I

1'/UR

I

MUZEl!I, ETNOGRAFIC

Nr. bact.

mc aer

Nr.

Sala:

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20

--

Expoziţii

?-ledle I
~leule II
Medie III
~iedie IV
:)fedie V
~ledie VI
Modernă

Egipteană

Preistorie
Paleolitic
Neolitic
Epoca Flerului
Epoca
Bronzului I
Epoca
Bronzului II
Dacia
RotUană I
Dacia
Romanii II
Lapidar I
Lapidar II
Lapidar III

-

16°C/58%

8216
4300
4768
1641
3825
2808
2360
312
1250
4375
3750
2360
3050

15°C/56%

6:140

-

3750

-

2187

l3°C/66%

2185
312
234
234

-

50~1~

-

13°C/61%
-·

-

Vânătoare
Păstorit

Agricultură

Port popular
Obiceiuri
Instr. Muzic.
Etaj S.I
Etaj S.II
Etaj S.III
Etaj S.IV

I

1'/UR

20°C/51%

--

-

38%

--

l3°C/56%
19°C/38%

-

I

bact.

Sala
inc aer

312
1640
1328
3280
625
1562
380
234
390
390

----

)lUt:EUJ, DE ART.:\.

---

Alt nr
1848
Grigorescu
Andreescu
Lucbinn
Petraşcu

'fonltza
Steriadi
Baba
Ladea

I
·1

T/UR

22°C/66%
22°C/57%

-24'-C/74%.
23°C/58%
23°C/60%
-

I

Kr. bact.
--111~-

1146
127
191
191
891

-

191
127
636
127

Fubt:lul ·ur.

AEROMICROFLORA BACTERIANA A

DEPOZITELOR MUZEELOR DIN CLUJ-NAPOCA
MUZE;UI,

MUZE;UI, DE;

Nr, crt.
Depozitul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mobilier
Ev Mediu I
Mobilier
Ev Mediu II
Modernii. I
Modernll. II
Feudală I
Feudală II
Epoca
Feudalil. III
Epoca
Feudală V
Academie
Istorie veche
Istorie veche

I

MUZE;UI, I;TNOGRAFIC

ISTORIIţ

T/UR

-

17°C/46%
11°C/46%
12°C/50%

-

l7°C/55%
l6°C/55%

-

I

Nr. bact.
Depozitul

mc aer

I

I
156

Textile

156
234
156

Mobilier I
Mobilier II

o

Ocupaţii

T/UR

Nr. baci.

9°C/62%

63
573
700

12°C/94%
9°C/69%

156

Obiceiuri

l3°C/63%

78
460
312
312

Mobiiicr II

B°C/83%

I

me aer

o

-

Vârşe

I

Dcpo1.itul

14°C/65%

Mo bllier pictat

78

MUZEUI, DE_ART,\
Nr. bact.

o
o
o
o

I

T/l:R

I

mc. aer

I

22°C/65%

127

II

21°C/65%
21°C/65%
22°C/57%
20 °C/75%

191
254
127
127

III
V
VII

I
I

2
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BACTERIAL AEROMICROFLORA OF THE MUSEUMS AND ITS
ROLE IN BIODETERIORATION
(Abstract)

The work makes obvious the importance of stuclying and knowing the biodeteriorating potential of the bacteria! aeromicroflora from the rooms destinated to
the exposing and clepositing the art objects, in order to combate their biodeterioration.
A method of the aerial bacteria! loading, applied by the authors in three rnuseums of Cluj-Napoca (National History Museum of Transylvania, Etnographical
Museum of Transylvania, Art Museum) is presented, the bacteria! degraclation of
the exhfbits with organic ancl mineral substratum being particularly underlined.
The results obtained through analysis are compared with the standards of
hygiene from the dwe!ling places and hospital rooms, standards of bacteria! loading
for museums' room being suggested.
The work makes obvious, as well, by indicating the means, the mood in
wich the prophylaxis of the art objects biodeterioration can be clone, by using
some autochtonous desinfectants.

ASPECTE PRIVIND BIOLOGIA ŞI COMPORTAMENTUL HRĂNIRII
LA SPECIA ANTHRENUS SCROPHULARIAE L. (COLEOPTERA,
DERMESTIDAE)

Anthrenns scrophulariae L. este un dăunător frecvent întttlnit în
muzee, biblioteci, depozite etc. Datorită caracterului polifag, pagubele
produse sunt mari.
Combaterea chimică a lui A. scrophulariae, ca, de altfel, a tuturor
dăunătorilor din muzee şi depozitele lor, prezintă multe dificultăţi.
Majoritatea substanţelor chimice folosite, afectează obiectele din
incinta în care se aplică tratamentele. Se impune, cu stringenţă, găsirea
unor metode nepoluante şi, în acelaşi timp, inofensive pentru obiectele
care se protejează împotriva speciilor de dermestide.
În acest scop, este necesar ca, mai întfti, să se cunoască cât mai
bine biologia ,ecologia şi comportamentul fiecărei specii în parte.
In lucrc1rea de faţă, expunem rezultatele unor cercetări prdiminarc
referitoare la comportamentul de hriinire al speciei Antltrenus scroplrnlariae L.
Material

şi metodă

Pentru studierea ciclului biologic, am efectuat creşterea d~iunătoru-
lui în condiţii controlate, începfmd cu stadiul de ou. Perechi de adulţi
au fost puse în cutii separate şi ţinute zilnic sub observaţie. În cutii
s-au pus, ca substrat pentru ovipozitare, bucăţi de caşmir. S-a notat
momentul ovipozitării, numărul de ouă, ecloziunea larvelor, vârstele larvare, împuparea şi apariţia adulţilor. S-au făcut unele observaţii asupra
morfologiei şi duratei stadiilor de dezvoltare.
Toate vasele cu ouă, larve, pupe şi adulţi au fost ţinute la temperatura camerei (18-20°C).
În cercetările privind comportamentul de hrc'"inire, am studiat preferinţa faţă de diferite medii naturale de hrană: pene, materiale din
Itmc;-1 veche, de peste 50 ani, şi material. din lână de 2-3 ani (caşmir).
Cele două materiale ţesute au diferit prin grosimea firului şi prin culoare.
Materialul vechi, colorat în roşu, era ţesut din fir gros, pe când
cel nou, era vopsit în bej şi ţesut din fir subţire.
Penele şi bucăţile din ţesături de lână au fost puse la distanţe egale
în cristalizoare din sticlă, cu diametrul de 15 cm.
Larvele de A. scrophulariae au fost puse în mijlocul cristalizorului,
iar după 24 ore s-a observat gruparea lor pe mediile testate. La fiecare
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Fig. 1. Ou de Anthrenus scrophulariae L.

observaţie larvele au fost puse din nou în mijlocul cristalizorului pentru
a se vedea, în ce măsură, gruparea, pe un mediu sau altul, exprimă o
preferinţă faţă de hrană sau o deplasare aleatorie.

Rezultate

şi discuţii

a). CicLul biologic.

Femelele de A. scrophulariae au depus câte 6-12 oua m condiţii
experimentale. Ouăle sunt depuse, de obicei, la suprafaţa ţesăturii, între
fibrele superficiale (fig. 1). Corionul este moale, colorat galben deschis,
cu striuri fine, orientate transversal. Lungimea ouălor este de circa
800 µ. Dezvoltarea embrionară durează 12-14 zile. După această dată, are
loc ecloziunea larvelor, care apar cu sistemul de peri complet format,
caracteristic speciei. în momentul ecloziunii larvele au lungimea de
650-700 ~t. în stadiul larvar au loc 7-8 năpârliri,' într-o durată de
timp de circa 60-70 zile. Larva de ultima vârstă ajunge la 4 mm lungime şi 2 mm grosime.
Pe părţile laterale ale segmentelor corpului există tufe de peri lungi,
articulaţi care au aproximativ aceeaşi grosime până la vârf (fig. 2, 4).
Perii de pe tergite sunt mai scurţi, înclinaţi spre partea mediano-dorsală
a corpului. Ei sunt înşiraţi în şiruri regulate, situate la mijlocul tergitelor.
Perii delimitează două zone: o zonă anterioară, colorată brun şi o zonă
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A

Fig. 2.

Larvă

de vârsta a II-a - stereomicroscop cu 25 X 4 lungimea= 0,8 mm
(corp fără peri), grosimea = 0,35 mm.

posterioară, colorată galben (fig. 2, 4). De pe părţile laterale ale segmentelor 5, 6 şi 7 abdominale, pornesc nişte smocuri de peri, care se
termină cu cftte un segment, în formă de săgeat;'i, cu vârful lung şi ascuţit (fig. 3).
Stadiul de pupă durează 12-14 zile. Pupele rămân în exuvia
larvei de ultimă v;îrstă ,până la formarea adultului. La partea dorsală
a exuviei apare o despicăturc'i longitudinală, în partea mediano-dorsală,
pe unde iese adultul. Exuvia larvară constituie un înveliş protector pentru pupă, al cărui segment este moale. Pe sriprafaţa pupei se găsesc
smocuri de peri ascuţiţi (fig. 5).
Adulţii de A. scrophulariae devin sexual maturi după 2-4 zile, c<înd
are loc (împerecherea şi) reproducerea.
Longevitatea adulţilor este de 10-15 zile, femelele, care nu s-au
împerecheat, au trăit mai mult comparativ cu cele ce s-au reprodus.

b). Comportamentul de

hrănire

la A. serophulariae.

Experienţele, efectuate de noi, indică preferinţa pentru pene. Majoritatea larvelor, în proporţie de 700/o, au fost găsite sub pene sau pe
rachis. Am observat porţiuni relativ mari din rachis consumate de larve.
Circa 20--25% din larve au fost depistate pe lâna nouă (caşmir), unde,.
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Fig. 3. Perl abdominali în
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de săg.2ată la vârsta I-a (A)
la microscop cu oe. 7, ob. 40.

şi

a IV-a (B),

văzuţi
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4. Larvă de vârsta a V-a sau a VI-a. desenată la stereomicroscop, camera
clară

-

6,3 X 4, având lungimea corpului de 2,3 mm

şi

grosimea 1,2 mm.

Fig. 5. Adult de Anthrenus scrophulariae L. cu exuvia larvei de

ultimă

vârstă.
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de asemenea, s-au observat urme de hrănire. Numai aproximativ 50;,
erau pe ţesătura din lână veche. Este posibil ca natura chimică a hranei
să determine această preferinţă a larvelor.

Concluzii:
-

durata ciclului biologic complet la A. scroplwlarie este de circu

90-95 zile, la temperatura camerei;

- stadiul larvar are cea mai lungă darată şi se caracterizează prin
7-8 năpârliri;
- larvele de A. scrophulariae manifestă o preferinţă accentuată
pentru pene, ca hrană naturală.
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SOME ASPECTS CONCERNING THE BIOLOGY AND THE
BEHA VIOUR OF THE FEEDING PROCESS WITH THE
ANTHRENUS SCROPHUI,ARIAE L. (COLEOPTERA DERMESTIDAE)

(Abstract)

Anthrenus scrophulariae L. is a harmful specimen frequently met with as, for
as museums, libraries and thei afferent spaces are concerned. Due to the polypha&us character, the damages are likely to be rauked as high.
The chemical action against A. scrophulariae, as in the case of all the other
harrnful specimen living in museums and libraries present many difficulties to be
encounter with, the objects being affected by chemical substances.
Finding new non-polluant inoffensive methods, against these species of dermestidae must be looked as a stringent task for the researcher. Within this design
it is, first, necessary to know well the biology, the ecology and the behaviour of
each species in particular.
The present paper deals with the results, of a preliminary research referring
to the feeding behaviour of the Anthrenus scrophulariae.

RECE NZII
1

Javier Arce, Fabienne Burkhalter (coordonatori). Bronces y Religion Romana,
Jl.ctas tlel XI Congrcso Intc1·nacional de .Bronccs Antiguos. Madrid, mayo - junio
zg90, Monografias de la Escuela Espanola de Historia y Arqueologia clel Consejo
Superior de Jnvestir,-aciones Cientificas en Homa, Madrid, 199:1.
Volumul cuprinde 477 ele pagini, cu numeroase planşe şi fotografii alb-negru,
cie~ene, hărţi etc„ pendinte de comunicările prezentate la cel de-al XI Congres
Internaţional de Bronzuri "\ntice. T:1bla de materii: Javier Arce (Sp:mia), Cuvânt
de salut, p. :J: fotografia în grup a participanţilor la congres, p. 4; Indice. p.
:l-G; Franc;ois Bracmer (Franţa) şi Hubert U. Nuber (Germania), fo memor:a lui
Heinz Mcnzcl (reputat savant brnnzolog germ:m), p. !l-11; Actele propriu-zise
a!e congresului, p. 13-117.
Iată, că în anul 199:l, colegii arheologi spanioli, aşa cum au promis -.
s-au ţinut de cuvânt, editând, prompt, în condiţii ireproşabile, lucrările prezentate la cel de-al XI Congres Internaţional de Bronzuri Antice, desffişurat la
:\Iaclrid (28 mai - 1 iunie l!l90). Aceste manifestări ştiinţifice dedicate toreuticii antice, au loc din doi în doi ani în câte o ţară a „bătrânului" nostru continent (deocamdată: în 1996, oraşul american Boston este gazda), iar tipărirea comunicărilor, prilejuite de aceste ocazii, depăşeşte cu mult importanţa şedinţelor
~e lucru propriu-zise ale congreselor (la care participă un număr mai restrâns
cie bronzologi), deoarece le face cunoscute în lumea întrear,ă. Spre exemplificare,
amintesc actele editate ale ultimelor sesiuni: Lausanne (1978), Berlinul Occidental (1980), Szekesfehervar (1982). Viena (1986) si Madrid (1990), cele de la Stara
Zagara (1984) şi Freiburg im Breisgau (1988, ·volum pe care încă îl 'aşteap
tâm !) neputându-şi onora, clin diferite motive, obligaţiile. După câte am fost informat, lucrările celui de-a] XII-lea Congres (Nijmegen, l!l92) se află sub tipar.
Din păcate, acestui valoros volum îi lipsesc destul de multe comunicări (aici
sunt editate doar 39), clin simplul motiv că unii autori nu şi-au înaintat, spre publicare, lucrările. Cu toat:l această carenţă, - repet -, cartea de faţă se înscrie
ca o reuşită în aria preocupărilor genului.
Este destul de dificil ele a nominaliza şi analiza fiecare lucrare în parte, ele
aceea voi aminti doar pe cele care mi s-au părut mai intere<>ante: discuţii privind
bronzurile descoperite în Peninsula Iberică, ctun ar fi, de pildă, cele de la Uxama
(Jo~e Luis Argente Olivier şi Carmen Garcia Merino, ambii Spania, p. 13-22),
Serrato (Luis Baena del Alcazar, Spania, p. 3:3-39), din „Muzeul Arheologic" Madtd (Beryl - Barr Sharrar, SUA, p. 41-44), Mallorca (despre Mars Balearicus,
Michael Blech, Germania, şi Dirce Marzoli, Italia, p. 57-66), moşteniri hispanice
numismatice (Paz Garcia-Bellido, Spania, p. 161-170), din „Muzeul Zamora" (H.
Garcia Hozas şi J. A. Abasolo, ambii Spania, p. 171-196), Denia (Josep A. Gisbe:-t, Spania, p. 213-227), fibule hispanice romane (probleme de cronologie, Mar::1 Marine, Spania, p. 285-295). piese clin „Muzeul Arheologic" Murcia (Jose Mil;!Uel Noguera Celdran şi Francisco .Jose Navarro Sunrcz, ambii Spania. p. 3233.10) Şi, în sfârşit, cercetări privind vasele romane, clin bronz, descoperite în Sp~1nia. în perioada de declin n republicii - începutul Imperiului (Jerzy Wielowiejski,
?»lonia, p. 46fJ--47î). Apoi, studii despre obiecte toreutice provenite clin Italia
(bronzuri inspirate din tipurile sculptorului Policlet, Luigi Beschi, Italia, p. 45:>5: statuete ~i recipiente romane din Lombardia, Margherita Bolla. Italia, p. 6181; un vas ornamental roman târziu, :Marina Castoldi. Italia. p. 133-140): Franţ;1
(':Jrnnzuri votive din Bavay, Stephanie Boucher si H. Oggiimo-Bitar, ambele Fran~-'- p. 83-9fJ: ex vato-uri de la Argentomagus ~_;i Alesia, Tsabelle Fauduet. Fran\a
si Elisabeth Rabeisen, SUA, p. 141-160; discuţi2 asupra unui repertoriu ele bronzuri in Gallia romană. Claude Rolley, Franţa, p. 3()";"-381): Slovenia (bronzuri clin
Clattdia Celeia, Ver;1 KolSek, Slovenia, p. 261-27'.l): Bulf!arb (de la Novae, AleY.3ndra Dimitrova-Milceva. BulNria, p. :JOH-314; MoC'sia Tnf<:'rinr. Va•binka Na.icie>nova, Bulgaria, p. 315-322); piese romane păstrate în alte muzee decât ţara ele
fJrigine (cele descoperite în villa lui N. PopicUus Florus, din Boscoreale, astăzi în
Nlecţia particulară a miliardarului J. Paul Getty din Malibu, Cali.forn.ia, Joachim
Gorecki, Germania, p. 229-246; o statuetă cu Mercur, provenită de la Sagunto,
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în „Muzeul Naţional" al Danemarcei, Helle Salskov Roberts, Danemarca, p. 395404); Ungaria (Bacchus şi cortegiul dionysiac pe torţile vaselor de bronz, Klâra
Szabo, Ungaria, p. 405-419; recipiente romane târzii din mormintele de la Aquincum, Krisztinâ Szirmai, Ungaria, p. 421-427); Ucraina (matriţe de tipare pentru
oglinzi romane de la Chersonessus, M. Ju. Treister şi M. I. Zolotarev, ambii Husia, p. 42B-448); probleme de iconografie (Mars roman la Corint?, Carol Mattusch, Germania, p. 297-300; o statuetă reprezentând Soarele, ~;ub ipostaza de
suveran, datată în jurul anului 500 cl.Ch., presupusă a-l înfăţişa pe Thcodosiw,
Erik Poulscn,
Danemarca, p. :l49-31iO) sau probleme de ordin tehnic (Salvador
Hovira Llorens. Spania, p. 197-205; Cees D. van elen Bergh, Olanda, p. 4-\9-4fi7:.
lmi displace faptul că aceste Acte ale congresului de la Madrid au fost „vă
duvite" de două importante comunicări privind bronzurile romane din ·provincia
noastră Dacia (Lucia Marinescu, Bucureşti, Typen rămisches Bronzestatuettcn au.1
Dakien: orientalischen Gottheiten
şi Alexandru V. Matei, Zalău, Bronzes and
Ncligions jrom Porolissum, a Roman '.I'own in Dacia PorolissensisJ, pc care ai:torii nu fii le-au dorit editate aici (nu cunosc motivele). Cea de a treia contribuiie românească însă a văzut lumina tip.'.lrulu.i (Constantin Actri<iln-Pop, Bronzi
i;otivi di Dacia Homana: una inedita rapprescntazione icono9rc1fica c tipologica '.~i
Dionisio, p. 345-348) .
. în încheiere, un cuvânt de recunoştinţă coordonatorilor acestui volum (~.i
principalii orgnniz<itori ai congresului). profesorii Javier Arce („E'.;cuel;1 Eop2finla de Historia y Arqueologia", Rom.'.l) ~i Fabienne Burkllalter (de fapt, col;,boratoare şi în viaţă, ... în calitate de soţie!) pentru strădaniile depuse spre ed;taren, - în condiţii tehnice ireproşnbile -, ;1 valorosului tratat ~tiinţific maclr'Jean.

CONSTANTIN POP

Catalogo de la Exposici6n „Los Bronces Romanos en Espaiia", Madrid, 1990.
Conţine 358 pagini, 348 fotografii color ~le piesele.ir expuse ::;i alte 104 fotografii color, 11 alb-negru, 2 desene color şi 5 desene alb-negru, inserate în textele
unor articole prezentate în prima parte a cataloi.;ulhui.
Cu prilejul celui de-al XI-lea Coni:;res Internaţional de Bronzuri Antice (tema
„Bronzuri şi religia romană", Madrid, 28 mai - 1 iunie 1990), a avut loc ~i vernisarea grandioasei expoziţii „Bronzurile romane din Spania" (găzduită ele Palntul „Velasquez", din frumosul parc central „Retiro", ;11 metropolei madrilene; expoziţin a fost de~chis[1 pentru public în perioada mai iulie UJ~JO).
La început, câteva scurte explicaţii. SesiunUe de lucru ;;le special"i~tilcr în
bronzuri romane au loc din doi în doi ani în alt stat european, nimerită :;i ob!ig;itorie (a~a s-a statutat) ocazie de organizare a unor expnziţ.ii toreutice, cu cele mai
valoroase piese ale !!enului, descoperite în ţ~1ra g;:zdă a congre~ulu~.
Catalogul de fată a fost editat, în condiţ.ii excepţionale (fotografiile color
sunt o încântare. ca să nu mai vorbesc de calitatea hârtiei!), ele către :l\Iinistcrul
Culturii din Spania, „Centrul N<iţional de Expoziţii" ~i Direcţia „Artelor Frt:rnoase" şi a l\rhivelor.
Cuprins: Lista Comitetului ~tiinţ.ific de org:mizare a expoziţiei (10 perso:m".
în frunte cu Ilafoel Garcia Serrano, directorul general al „Muzeelor Statale" spaniole), p.5: Lista instituţiilor participante (în număr de 9-± ! : muzee, biblioteci, ca··
binete, universităţi, guverne regionale ş.a.), p. 7-9; Fişa tehnică a expoziţiei (coordonare, proiectare, transport, montare. securitate. audiovizu:il, restaurare, detalii
grafice. probleme mecanice etc.), p. 11; Jairne Brihuega (Director general al „Artelor Frumoa~e" ~i Arh:velor), Cun'int de se.lut, p. 13. In continuare, urmează câteva valoroase articole din domeniul bronzurilor romane, datorate colegilor arheoloiri iberici sau străini: .Javier Arce („ln„titutul Spaniol de Istorie şi Arheolog-ie" din Roma, ~i principal organizator al conrrresului madrilean). Bronzurile ro
mane din Spania, p. 15-2(); Claude Domergue (Universitatea Toulouse - Le ~i
rail), Mineritul hispano-romcm .~i bronzurile romane. Bronzuri de uz tehnic şi inMadustrial, p. 27--3fi; Walter Tri!lmich (.,Institutul Arheolo(Jic German" clin
drid), Puncte de vedere asupra unor portrete în bronz din Hispania romană, p.
37-50; Julian Gonzales (.,Depatamentul de filologic latină". Facultatea de filologie, Universitatea din Sevilla), Bronzuri juridice romane in Spania, p. 51-CH;
Pedro Rodriquez Oliva (.,Catedra de Arheolop,ic", Universitatea din Malap,a),
„Bronzuri pierdute" din Spania romană", p. G3-70; lsabel noda („Universitatea
Autonomă" barceloneză), Bronzuri romane din Hispania Citerior, p. 71-90: Pedro Rodrfque>: Oliva (a se vedea mai sus), Bronzurile romane din Betica şi Lusitania, p. 91-102; Trinidad Nogales Basarrete (conservator, „Muzeul Naţional de
Artă Romană", Merida), Bronzuri romane la Augusta Emerita, p. 103-115; Angel
Fuentes („Departamentul de Arheologie şi Preistorie", „Universitatea Autonomă".
Madrid), BronzurZlc imzieriale timpurii în Hispania, p. 117-135; Părintele Palol
(Universitatea din Barcelona), Bronzuri creşt;inc di.n epoca romană şi vizigotă, p.
137-152: SOClHA („Societatea Civilă de Hestaurare Arheologică), coordonator
Emm,'l Garcia Alonso (restaurator), Conser1;arca şi restaurarea bronzului, p. 153-161; Catalogul expoziţiei (piesele sunt grupate pe următoarele criterii: 1. Activităţi
publice: elemente arhitectonice, documente legale, jocuri publice, monumente şi
statui oficiale, arme, manifestări religfoase publice, p. IG'.l-230: 2. Domenii particulare: culte religioase private, sculptu.ra decorativă a casei, mobilier, recipiente
pentru iluminat, vase, jocuri domestice, obiecte pentru uz personal, podoabe, atelaje pentru c.:ire şi piese c!e harnaşament, p. 231-322: :l. Activitatea economică:
.,industria bronzului", producţia artizanală, instrumente medicale, comerţ, monete, piese folosite la cântărit, p. 323-344) p. IG:J-244; Bibliografia, p. 345-35fi;
'rabla de materii, p. 357-358.
tn med deliberat, nu au pomenit şi singularizat, prin de.scriere, 111c1 un exponat al acestei _grandioase manifestări ştiinţifico-culturale. Fără excepţie, piesele
sunt cu totul admirabile, iar exemplifica.rea uneia (unora) s-ar face în detrimen-
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tul alteia (altora)! Stârnind curiozitatea cititorului, las la

latitudinea sa

511.-s1

aleagă obiectele pe care le consideră a fi cele mai spectaculoase (din păcate,

în

ţara noastră există

doar trei exemplare ale acestui cataiog).
Prin valoroasele articole ştiinţifice (din prima parte a volumului), care oferă
preţioase informaţii despre preocupările urheologilor spanioli în domeniul toreuticii romane din Peninsula Iberică, prin varietatea şi bogăţia pieselor etalate în
expoziţie, prin condiţiile grafice excepţionale (mărturisesc, încfi nu am văzut aşa
ceva!; fotografiile color pastela le şi în „degrade" sunt inc.;\ntătr1are!), acest catalog
s-a vrut o rem:ircabilă apariţie editorială. Şi a retL~it pe deplin!
CONST ANTlN POP

CHONICA ARHEOLOGICA (1993)

Arheologii Muzeului Naţional de I~torie a Transilvaniei din Cluj-Napoca,
desfăşurat, în anul 1993, o febrilă şi rodnică activitate ştiinţ.ifică ~i culturală,
materializată prin cercetări de specialit.-ite, partic.ipă:·i, cu comunicări, la diferite
congrese, simpozioane, colocvii. ~esiuni ale unor instituţii de profil (internaţionale,

au

naţionale,

regionale ş ..-i,), orp,~mizarea câtorva reuşite expoziţii de arheologie, conarticole de popularizare, interviuri la radio şi televiziune. In cronicii,
sunt amintite, de asemenea. numărul pieselor intrate în patrimoniul muzeal (prin
săpături de specialitate, achiziţii, donaţii), promovările în funcţie a personalului
ştiinţific şi susţinerea tezelor de doctorat.
ferinţe şi

ŞANTIERE

ARHEOLOGICE

(în cazul unor colective de largă colaborare, pentru cercetătorii care nu fac parte
din personalul ştiinţific al muzeului clujean se va specifica instituţia de care
aparţin).

PREISTORIE
GURA BACIULUI (jud. Cluj). Colectiv: Ghcorr,he Lazarovici (coordon;:tor),
Zoia :Maxim. Săpăturile încheie o perioadă de patru ani si au avut ca ~cop investigarea unei suprafeţe de 1200 m 2 , cu care prilej o;-a epuizat cercetarea celu; mai
vechi nivel de locuire neolitică (Gura Baciului I, cultura Starcevo-Cri~) !)i în
care s-au semnalat 15 complexe (bordeie şi g-ropi). In această aşezare, au fost depistate (în anii anteriori) următoarele vestigii: două complexe din nivelul Gura
Baciului IV (1990), ~ase complexe din nivelul Gura Baciului III (19!Jl) ~i cinci
locuinţe de suprafaţă din nivelt;l Gura Baciului II (1992). De asemenea, cercetă
rile au clarificat probleme de stratigrafie şi evoluţie, arhitectura neolitică, analiz;i
statistică cantitativă a intreizului material descoperit.
SÂNTIOARA (jud. Mureş). Mihai Băclău-Wittenberger.' Vestigii: bordei neolitic timpuriu (faza Gura Baciului I) şi materiale ale epocii bronzului final.
PAHŢ A (jud. Timiş). Colectiv: Gheorghe
Lazarovici (coordonator), Zoia Maxim, Mihai Me1iter, Florin Draşovean (Muzeul Banatului, Timişoara). S-a urmă
rit cercetarea m:ii multor complexe neolitice, situate pe malurile râului Tim:iş.
Descoperiri: o construcţie cu platforma suspendată (casetă pentru cereale s:iu pat\
din cultura Tiszapolgăr, două orizonturi cu locuinţe de suprafaţă (cu etaj), apar~inând culturii Banatului, faz3 II (contemporană cu Vinca 8 1- 82 , circa 42003700 î.Ch.) şi materiale din nivelul vincian târziu (nivel 5. Vinea C, aproximativ
3700-3500 'i.Ch.), bordeie şi cuptoare medievale. O piesă deosebită: cap de 'cerb
(decorat cu incizii. încrustate cu alb şi pictat in culorile ro~u ~i galben), considerat a aparţine unei construcţii cu caracter cultic.
JCLOD (jud. Cluj), punctul .. Pământul Vl<'!clicii". Colectiv: Gh. Lazarovici
(coordonator), Zoia Mazim. Mihai Meşter. Săpăturile arheologice au finalizat un
proiect. de circa 10 ani, care viza sistemul de fortificaţie al neoliticului târziu.
S-au putut preciza dimensiunile fortific:iţ.iei (circa 140 m diametru) si elementele
sale: şanţ cu profilul în forma literei .,V" şi o palisadă (gard masiv de stâlpi), în
interior. Fortificatia a fost construită în faza Iclod I si va fi -abandonată în faza
lclod II. La niveiul Iclod II-III, şanţul de apărare va fi folosit ca groapă pentru
resturi menajere. Urmele ;.iJtor palisade (interioare ~i exterioare) fac obiectul unor
cercetări viitoare.
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CHEILE TURENJLOH (jud. Cluj). Mihai Bădău-Wittenberger. S-au 'cercetat:
două

platforme de
timpuriu.

locuinţe

(neolitic

şi

bronz timpuriu)

şi

trei nivele din bronzul

CLUJ-NAPOCA, Piaţa „Avram Iancu". Viorica Rusu-Bolindeţ. Urme de locuire clin neolitic (grupul !cloci) şi vestir,ii medievale (a se vedea la Evul Mediu).
BUZA (jud. Cluj). Mihai Bădău - Wittenberger. Aşezare cu mai multe nivele
de locuire; bronz, Hallstatt, epoca dacică.
COPĂCENI, (jud. Cluj), punctul „La Moară". Mihai Rotea. Cercetări în aşezarea
deschisă din bronzul timpuriu. DE'scoperiri: dowi locuinţe de SU'.)rnfaţă, un mormânt, ele inhumaţie (clin necropolă?), cu cinci schelete (probabil, o femeie şi patru copii), mormânt considerat unicat.
SUATU (jud. Cluj), locu[ „Fâneaţa ele Jos". Mihai Hotea. A~ezare deschisă
Wietenberg.
PAI,ATCA (jud. Cluj), punctul ,.Togul lui Mândru~că';. :Mihai Hotea. A~e
zare deschisă Wietenh2r.-;r.
UUDI (Hepublica Moldova). Mihai Bădău-Wittenberger. Cetate hallstattiană
ce continuă ~i în cpoC'l dacică.
ln cadrul proiectului pentru loc~tlizarea tumulilor (colaborare în t.rc! :l\Iuzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei ~i Institutul Român ele Tracologie, Bucur~ti:
colectiv: Gheorghe Laz:irovici, coordonator, Zoia Maxim, l\·1ihai lVIe~;ter) s-au efectuat ictenti fict1ri ele tumuli: Cluj-Napoca, C'artier l\1ănă~tur (culmen clin rlreapla văii
„.Sfântul Ton'', pe creasta principală spre dealul „Feleac"; Chciic naciului (jud.
Cluj), unul; F'loreşti (jud. Cluj), trei; Giliiu (jud. Cluj), doi (tumuli clin ultimele
două localităţ:i au mantaua clin pietre de rilu, fiind, probabil, romani ~i plasaţi pe
marginea drunrnlui ;mtic Cluj-Gilău); Mintiul Gherlei (jud. Cluj): Valea Hăşdate
lor (jud. Cluj) şi zona aferentă: Petrcştii de Sus (punctul „Pi\ Grădini", Munţii
Petrinclului), Filea de Jos, doi; Filea dl' Sus, unul; Pc!dttrcni, unul (tumuli din
fazele târzii ale culturii Coţofeni ~.;i perioada timpurie a bronzului); Cheile Turzii
(jud. Cluj), punctul „Suliheghi" (s-:i ~ăpat un turnul ~_;i s-a cercet:it ritul ele înmormântare: l'inci morţi erau depuşi pe tărgi din lemn, iar, după o perioadă de
timp, restul scheletelor se îngropa sub un (două)" rânci ele bolovani; materialul depistat: un vârf de silex şi un :fragment ele vas globular, ele culoare cărărn1izie, c~1racteristic perioadei timpurii ;1 bronzului); Cheile Tu renilor (jud. Cluj), punctul
„T .;1 Furci", tumulj clin cultura Coţofeni - începutul bronzului timpuriu.

EPOCA DACICA
GHADr.5Tt:A DE MUNTE (Sarmi:::crwtusa Rcuin, jud. Hunedcara). Eugen
Iaroslavschi. in colaborare cu Universitatea clin Cluj-l'Tapoc<1 (coordon:1tor Ioan
C;Jc•Jariu). Investigaţii pc o tc:·asă de locuit, \'II (plasat{1 sub 7..iclul incintei de
apăr~ire), unde s-au âescoperit hambare, cuptoare şi o zonă în care a fost depistată o cisternă (căptw;:ită cu bârne, c!i.n lcIT'n), din ultima fazii a cetăţii.
COSTEŞTI (jud. Hunedoara), dealul .,Cetăţuie". Acelaşi colectiv ca la Gră
diştea ele Munte. S-a verificat aşa-zisul „val roşu'· al fortăreţei (are două faze).
I\!IEHEŞTI (jud. Harghita). Colectiv: Viorica Cri~an (coordonator), Ştefan Ferenczi (cercetător clujean, pensionar). A~ezare fortificată (locuinţă de suprafaţă
~i cuptor ele cnpt pâine), alături de vestigii din cultura Wietenberg ~.:i medievale
ti~purii.

B.!l!Ţ A

(jud. Cluj).

Periegheză:

Mihai

Meşter.

Valul ele

pământ

al

cetăţii

dacice.

EPOCA HOl\li\NA
SAWVIIZEGETUSA (Ul;iia Traiana, jud. Hunedoara). Colectiv: Dorin Alicu
(coordonator), Victor Popa, Emilian Berta. Obiective: L Zona J\m[itc:1tru: s-a surprins faz<i timpurie, din lemn, a construcţiei; 2. Clădirea EM :10: complex hidraulic (cu pietre de mo;iră. c.:mal de aducţiune etc.): :1. Zona Forului. Emilian Bota,
în colaborare cu Unive1·sitatea din Cluj-Napoca (coordonator Ioan Piso): 'faza de
l_emn a forului (pentru prima oară depistată în Imperiu), nymphaeum şi sanctuar
zn honorem Domus Divina (cu resturi statuare ale lui Septimius Severus).
MICASASA (jud. Sibiu), Ioan Mitrofan, Continuă săpăturile arheologice in

RECENZII

:609

marele centru de olărie, depistându-se încă cinci cuptoare ele ars ceramică (însumând, astăzi, lU1 total de 20 de astfel de instalaţii) şi două tipare pentru confecţionarea medalioanelor.
VALEA CHINTAULUI (jud. Cluj), dealul „Tulgheş". Dorin Alicu. Finalizarea cercetărilor în complexul „Baie" din grandioasa villa rustica.
CLUJ-NAPOCA, str. Victor Deleu. Colectiv: Sorin Cociş (coordonator). Adela
Paki. Valentin Voişian (student, Facultatea de Istorie). Continuarea săpăturilor
arheologice în edificiul roman (aici, în 1992, s-a descoperit un tezaur de 1268 de
denari, din argint şi cea mai mare aglomerare de piese, din bronz, a anticului
oraş

Napoca}.
CLUJ-NAPOCA, Piaţa Muzeului. Mihai Băclău-Wittenberger. Cercetările în
edificiu[ roman (cu paviment, canalizare şi instalaţie de hypocaustum), dezvelit

în camp;miile anilor trecuţi.
VAilA.DIA (jud. Caraş-Severin), punctul „Chilii". Eugen Iaroslavschi, în colaborare cu Ovidiu Bozu (Muzeul judeţean, He~iţa), Secţiune în zona porţii dccumana a castrului.

PEHIOl'\.DA PREFEUDALA
SUCEAGU (jud. Cluj). Sorin Cociş, în colaborare cu CorioLm Opreanu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca). Investigaţii în aşezarea din
secolul IV d.Ch„ cu depistarea a două locuinţe.

EVUL MEDIU
CLUJ-CALVARIA. Colectiv: Petre Iambor, Ştefan Matei. Continuarea cercetă
rilor în aşezarea fortificată d.in ·secolele XI-IXII, în care s-au descoperit şase
morminte de inhumaţie, fundaţii de la vechea fortificaţie, urme de locuinţă romană (cu pavaj, din piatră).
ORA~TIE (jud. Hunedoara). Obiective: 1. Dealul „Pemilor". Gheorghe Petrov. Necropola medievală timpurie (şase morminte din secolele
XI-XII); 2;
Gheorghe Petrov, în colaborare cu Zeno Pinter (Institutul de Studii Socio-umane,
Sibiu). Lucrări la incinta fortificaţiei din secolele XII-XV şi „redescoperirea•·
bi.sericii cu plan circular; 3. Gheorghe Petrov. Săpături arheologice la biserica
românească (veacul XVI) şi in necropolă (16 morminte de inhumaţie, de la începutul secolului XVII).
GEOAGIU DE JOS (jud. Hunedoara). Gheorghe Petrov. Cercetări la biserica şi cimitirul reformat, clin veacul XII ('.:?O ele morminte de inhumaţie) şi fortificaţia din secolul XV.
RAU Bii..RBAT (jud. Hunedoara), punctul „Ploştina". Ştefan Matei. Vestigii
medievale, probabil, din secolele XIII-XIV, printre care şi o clădire, din lemn.
cu pivnită zidită.
CLUJ-NAPOCA, Piaţa „Avram Iancu". Viorica Rusu-Bolindeţ.
Depistarea
pieţii oraşului medieval (veacurile XVI-XVII).

EXPOZIŢII

AJJ]A IULIA. Aprilie-mai. Expoziţia temporară ,,Centrul de olărie antic
de la Micăsasa (jurl. Sibiu)". Colaborare cu Muzeul Naţional al unirii, Alba Iulia.
Materialul expus, aparţine în întregime muzeului clujean. Importantul sit (cercetat de Ioan Mitrofan) reprezintă cea mai mare aşezare de olari descoperită, deoc:imchtă. în Dacia romană şi, poate. în provinciile dunărene ale Imperiului.
CtUJ-NAPOCA. 26 iunie. Vernisajul expoziţiilor de bază, Jlerrnanente,
;ile
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. Secţiile de preistorie, civilizaţie dacică, arheologie romană (împreună cu tegularul şi lapidarul roman), etnogeneza
românilor şi secţiune;i de egiptoloi<ie au fost reorganizate complet (ne criterii moderne, ştiinţifice): secţiile evului de mijloc (cu lapidarul medieval) şi de istorie
modernă şi-au îmbogăţit considerabil patrimoniul expus.
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februarie 1994. Expoziţia temporară
„'Daco-romani, români, migratori". Colaborare cu Institutul de Arheelogie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca şi muzeele din Sibiu, Alba Iulia, Deva, Târgu
Mureş, Zalău, Timişoara, Reşiţa, Braşov, Bistriţa, Miercurea Ciuc, Turnu Severin
~.i Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti. Coordonator: Ioan Hica. Expoziţia, cu
caracter naţiono1, reuneşte obiecte şi piese ale culturii materiale, ;rnarţinând populaţiei autohtone, care a locuit, în special, în spaţiul intracarpatic, incepând cu
secolul IV d.Ch. până în veacurile XI-XII. Este ilustrată creştinarea daco-romanilor (rămaşi pe aceste meleaguri după „retragerea aureliană"), evoluţia lor în
timp, naşterea poporului român, precum şi vestigii ale popoarelor migratoare, care
au străbătut Transilvania si Banatul..
De asemenea, s-au pregătit exponate ale muzeului nostru pentru expoziţiile
româneşti de arheologie. referitoare la tezaurele ţării noastre (vernisaj, Frankfurt
pe Main, ianua::-ie 1994) ~i la goţi (Milano, ianuarie 199·1).
CLUJ-NAPOCA. Noiembrie 1993 -

itinerantă

SESIUNI

ŞTIINŢIFICE

În ţară:
BISTRIŢ A. 25-25 martie. Sesiunea „Istorie şi cultură în Transilvania
de
nord-est". Muzeul judeţean, Bistriţa-Năsăud. Au prezentat comunicări: Mihai Rotea, despre aşezările culturii Wietenberg; Sorin Cociş şi Corneliu Gaiu (Muzeul
judeţean Bistriţa-Năsăud), fibule romane descoperite la Ilişua; Adela Paki, populaţia Daciei Porolissensis; Constantin Pop, consideraţii privind pantheonul porolissens.
CLUJ-NAPOCA. 28-29 aprilie. Simpozionul VI Naţional ele Arheometrie.
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în colaborare cu Comisin Muzeelor si
Colecţiilor din Ministerul Culturii, Bucure'iti şi Institutul Român ele Tracologie,
Bucureşti. Comunicări: Gheorghe Lazarovici şi Tiberiu Piciu (Institutul de Cercetări Biologice, Cluj-Napoca), despre forme de relief şi arheometrie; Zoia Maxim
şi Ioan Mârzn (Facultatea de Geologie), determinări petrografice pentru unelte cioplite; Zoia Maxim şi Florentina Olteanu (studentă, Facultatea de Geologie), model de litotecă; Cornel :iVIarian şi Sorin Coci~, în colaborare cu Liviu Dărăban.
Trandafir Fiat, Aurora Rotariu (toţi de la Facultatea de Fizică). analiza ' prin
activare cu neutrnni a manetelor din tezaurul rom:in de la Cluj-Napoca, str. Victor Deleu; Gheorghe Lazarovici şi Militon Frenţiu (Facultatea ele Fizică), un nou
algoritm de serie; Lucian Tarcea, aplicaţii de reţele neuronale în arheometrie.
Sesiunea a fost urmată de o „masă rotundă", axată pe probleme specifice arheometrice.
CARANSEBEŞ. 1 mai. SimpozionuI „In memoriam Constantini et Hadrfani
Daicoviciu". Muzeul judeţean de Etnog::-afie şi al Regimentului de gTar.'ţă, Caransebeş. Au comunicat: Gheorghe Lazarovici, despre probleme privitoare b epoca neolitică; Zoia Maxim ~i Florentina Olteanu (studentă, Facultatea de Geologie),
aspecte privind aceeaşi perioadă istorică; Constantin Pop, activitatea profesorului
Hadrian Daicoviciu referitoare b coordonarea unor expoziţii internaţionale de
arheolog-ie românească.
CONSTANT A. 13-15 mai. Sesiunea XXVII natională de r;mo;irte arheologice (cercet8rile din anul Hl92). Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. Constanţa.
Au \'Orbit, Gheorghe Lazarovici şi Zoia Maxim, despre şantierele arheologice neolitice de la Gura Baciului şi Iclocl şi împreună cu Florin Draşovean (Muzeul Banatului, Timişoara), Parţa; Zoia Maxim şi Mihai Bădău-Wittenberger. ;i~ezarea din
perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului de la Tureni-Copăceni:
Gheorghe Lazarovici şi Dumitru Ţeicu (Muzeul judeţean, Heşiţa), „expediţia cupru"; Mihai Rotea. asezările din epoca bronzului de la Copăceni, Suatu şi Pălatca:
Eugen Iaroslavschi, împreună cu Ioan Glodariu şi Gelu Florea (ambii de la Facultatea de Istorie) şi Gabriela Gheorghiu (Muzeul „Civilizaţiei dacice şi romane,
Deva). valul roman, cisterna dacică şi terasa VII ele l.a Sarmizcgetusa Hegia; Viorica Crişan şi Ştefan Ferenczi (cercetător clujean, pensionar), fortificaţia dacic.'i
de Ia Mereşti: Adriana Isacu, în colaborare cu Dan Isacu (Facultatea de Istorie)
si Dan Anclreic:l (Falcultatea de Fizică), castrul roman de la Căşeiu: Dorin Alicu.
C.onstantin Pop, Sorin Coci.ş, Adela Paki, Victor Popa, l\farinela Vomir (profe0
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soară

din Cluj), „zona sacră" de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa; Dorin Alicu,
villa rustica de la Chinteni (I); Ioan Mitrofan, aşezarea romană de la Micăsasa;

Viorica Rusu-Bolindeţ şi Alexandru Diaconescu (Facultatea de Istorie),
despre
sanctuarul. lui Liber Pater din colonia Aurelia Apulensis şi sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii din Alba Iulia; Sorin Cociş, Mihai Rotea, Petre
Iambor, Adela Paki, Valentin Voi:)ian (student, Facultatea de Istorie), cercetări
arheologice cu carncter de salvare în Cluj-Napoca (edificiul roman, str. Victor
Deleu); Adela Paki şi Sorin Cociş, tezaurul monetar roman din Cluj-Napoca, str.
Victor Deleu; Sorin Cociş şi CorioL:m Opreanu (Institutul de Arhwlogie ~/i Istoria
Artei, Cluj-Napoca), aşezarea de la Suceagu (secolele III-IV); Ştefan Matei şi
Petre Iambor, complexul medievul timpuriu de la C!uj-Mănăştm·; Ioana Hica,
săpăturile cu caracter de salvare de la Pălatca-\,Pădure"; Gheori)1e Petrov
şi
Zeno Pinter (Institutul de Studii Socio-umane, Sibiu), incinta cetăţii medievale de
la Orăştie; Gheorghe Petrov, in colaborare cu Adriana Husu şi E1;g2n Pesca:u (arnbii de la Muzeul „Civiliza\.ici dacice şi romane", Deva), iHagna Curia - curtea
castelului din Deva; Viorica Rusu-Bolindeţ, în colabor<:re cu Adrian Husu şi Andrei Koviics (ambii de la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca),
mânăstirea dominicană si castelul Martinuzzi de la Vintul de ,io':.
CLUJ-NAPOCA. 27-28 mai. Simpozionul omadal „Constantin Daicoviciu".
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în colaborare cu Catedra de istorie antică
şi arheologie a Universităţii clujene şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei,
Cluj-Napoca. Comunicări: . epocile neolitică şi a bronzului (Gheorghe Lazarovici
şi Zoia Maxim), Hallstatt (Adriana !sacu), civiliza·ţia dacică (E:ugen faroc;Lwschi,
Viorica Criş'an), arheologie şi istorie romană (Dorin Alicu, cu Victor Pop:i şi Emilian Bota, Ioan Mitrofan, Adela Paki, Sorin Cociş, Viorica Husu-Bolindeţ, Mihai
Bădău-Wittenbergcr, Constantin Pop), probleme referitoare la Evul :\'Ied~u (Ştefon
Matei şi Petre Iambor), cercetări numismatice (Livia Călian), aspecte ale activităţii ;.;cad. Constantin Daicoviciu (Eugenia Glodariu).
DEVA. 18 august. Simpozionul omagial „Octavian Floca". Muzeul „Civilizaţiei dacice şi romane", Deva. Constantin Pop: despre Vlpia Traiana Sarmizegetusa şi teritoriul ei: colonişti, religii, locaşuri de cult.
CLUJ-NAPOCA. 7-10 octombrie. Simpozionul I Naţional C:e Istoria Artei.
:Muzeul Colecţiilor, Cluj-Napoca. Referate: Gheorghe L;inrovici, despre sculpturi
monumentale neolitice de la Parţa; Zoia Maxirm şi Mircea Petrescu-Dimboviţa
(Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi), ceramic:i pictată cucuteniană de la Truşe~ti;
Constantin Pop, aprecieri privind arta Daciei romane; Sorin Cociş, bronzuri romane din Napoca.
CLUJ-NAPOCA. 15-16 octombrie. Seminarul III Naţionnl de Etno;:rheologie,
.,Ofrande funerare" (partea a doua a ternei „Rit şi ritual funerar", din H.192). lVIuzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, in colaborare cu Direcţia Generală i:;entru Protecţia şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Naţional, din Ministerul CulturH, Bucure!)ti, Inspectoratul judeţean Cluj pentru Cultură :c;;i Artă, Inspectorcitul judeţean Şcolar Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, Institutul Român de Tracologie, Bucure!iti şi Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare,
Cluj-Napoca.· Au prezentat comunicări: Gheorghe Lazarovici, despre anaiiza unei
ofrande funerare din cimltirul neolitic de la Jclod; Diana Hw;u şi Georgeta El
Susi (Muzeul judeţean, Reşiţa), ofrande animaliere în mormântul nr. 10 de la
Gura Baciului; Mihai Rotea, ofrande funerare în cultura Wietenberg; :vl:ihai Bă
dău-Wittenberger, simboluri solare în necropolele culturii Noua; Zoia Maxim,
ofrande îunerare in perioada hallstattiană; Viorica Crişan, ofr;mda funer:iră clin
mormântul dacic de la Sântimbru, jud. Harghita. ln paralele cu acest ~imµozion,
au mai avut loc: sesiunea de comunicări a elevilor, membrii ccrc;_\lui „Prietenii
muzeului", vizitarea expoziţ.i.ilor Muzeului Na\fonal de Istorie a Tr::msilvaniei şi
a celui etnoarheologic din Iclod şi o „masă rotundă", cu abmclarea problematicii
respective.
ClUŞAN (jud. Hunedoara). 24 octombrie. Simpozionul „Za<:inclul !?Î Munţ.ii
Apuseni". Gheorghe Petrov: cercetări arheologice la mânăstirea Vac:1 (campaniile
din 19B0-1991).
,
TURDA. 12-13 noiembrie. Sesiune prilejuită de an~vcrsar2a „Semiccnte;;arul1:1i" Muzeului de i·storie, Turda. Muzeul de istorie, Turda. Dorin Ursuţ:: contribuţii geologice privind exploatarea salinelor turdene în epoca romană.
AHAD. 12-13 noiembrie. Sesiune jubiliară dedicată „Cente:rnrului" :Muzeului judeţean Arad. Muzeui judeţean, Arad. Au participat: Diana nusu, cu dcter-
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minări osteologice in gropile rituale din .epoca bronzului de la Cheile Turzii; J?etre Iambor, terminologie şi izvo:ire istorice privind aşezările fortificate din Transilvania (secolele XI-XVI).
ZALĂU. 18-19 noiembrie . .Sesiunea „Istorie şi civilizaţie in nord-vestul Jlomâniei". Muzeul de Istorie şi Artă, Zalău. Gheorghe Lazarovici, cu Zoia M1'idm
si Mihai Meşter, au vorbit despre tumulii din partea de vest a bazinului ~ăl.ăjean.
DEVA. 26-27 noiembrie. Sesiunea „Civilizaţie ~i cultură în Transilvania".
Muzeul „Civilizaţiei dacice şi romane", Deva. Contribuţii: Eugen Iaroslavschi, despre vasele dacice de fier, cu torţi terminate în capete ele pasăre; Dorin Alicu, cu
Victor Popa ~i Emilian Bota, amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegctusa;
Sorin Cociş şi Valentin Voişian (student, Facultatea ele Istorie), cercetări arheologice la Cluj-Napoca, ~tr. Victor Deleu (campania din 19!13); Viorica Rusu„Bolindeţ,
săpături la Apulum; Ştefan Matei, fortificaţiile medievale de la „Porţile de Fier"
- Bucova; Gheorghe Petrov, în colaborare cu Zeno Pinter (Institutul de Studii
~ocio-umane, Sibiu), cercetări arheologice la Geoagiu de Jos şi Orăştie).
ALBA IULIA. 27-28 noiembrie. Sesiunea dedicată celei de a „75-a aniversări
:.1 Unirii". Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia. Viorica Husu-Bolindeţ, a prezentat, campania de cercetări la sediul guvernatorului Daciei (1993).
CLUJ-NAPOCA. 3-4 decembrie. Simpozionul Naţional „Daco-romani, români,
migratori". Muzeul Naţional de Istorie a Transilvan.iei. Referate: Viorica Crişan,
cu descoperiri arheologice prefeudale în judeţul Harghita; Petre Iambor, despre
elemente autohtone şi alogene în aşezările medievale timpurii din Transilvania.
1n cadrul şedinţelor lunare ale „Societăţii Naţionale de Studii Clasice" (filiala
Cluj-Napoca). au prezentat comunic{ni: Constantin Pop a evocat activit:1tea prof.
Nicolae Lascu în calitate de istoric şi dascăl şi, apoi, altădată, a făcut câteva consictr-ratii referitoare la unele piese romane, din bronz, dispărute, clar menţionate în
istoriografia secolului XIX: Sorin Cociş, a prezentat lucrările celui de-al II-iea
Colocviu româno-elveţian, despre politica edilitară a Imperiului (desfăşurat la
Berna, septembrie).
I11t('rnaţionalc:

KAZA.NLÂC (Bulgaria). 4-8 iunie. Simptozionul I Internaţional „Sevtopolis".
Referate: Gheorghe Lazarovici şi Zoia !lfaxim: „Encore une fois sur Ies tumulus ·du
B:mat et de la Transylvanie".
TAHllAGONA (Spania). G-11 septembrie. Lucrările Congresului XIV Internaţional de Arheologie Clasică. Au vorbit: Dorin Alicu, despre urbanismul în Dacia romană; Sorin Cociş, edificiile publice din Dacia romană (termele).
• LJUBLJANA (Slovenia). 10-15 septembrie. Conferinţa internaţională de documentare şi informatică în cultură (de pe lângă UNESCO). Gheorghe Lazarovici
~i Lucian T;:ircea au prezentat baze de date şi informaţii.
BEUNA (Elveţia). 1:1-19 septembrie. Colocviul II internaţional româno-elvetinn „Politica edilitară în provinciile Imperiului roman" (replică la primul colocviu, Deva, 1991). Comunicări: Eug(m Iaroslavsch, „Sarmizegetusa pendant la
dornination romaine"; Dorin l\licu, ,.A propos de l'amphitheâtre noveau de Sarmizcget1lsa: precisions a propos de l.:i chronologie"; A. Paki, „L'imoortance de la colonisation de la Dacie romnine": Constantin Pop, „UZ pia Traiana et ses endroit~:
colons. religions, saintes demeures": Sorin Cociş, „Aspects de l'urbanisation de la
ville de Napoca": Emilian Bota, „T .e reconstitution du forum de Colonia Dacica
Sarmizcgctusa; Victor Popa, „Le~ dedicants des inscriptions vouces a Mithras":
Joana Hica, „I ,a continuite rorn:1ine dans l'nncienne · Dacie sous l'influence de
l'Empire byzantin"; Ştefan Matei, „Les villes romaines dans le Haut Moyen Age".
VIENA (Austria). 20 septembrie. „Masă rotundă". dedicată celei de a „1940
nniYersări a naşterii împăratului Traian", desfăşurată la „Centrul cultural român",
<;Ub auspicii.le Ambasadei Române (consilier
cultural Grete Tartler-Tăbăraş ) şi a
zi.:lrhtului Con-;.2liu Stan. Dor.in Alicu a prezentat delegaţia arheologilor români
(care au participnt fa colocviul el.:~ b Berna) ~i stadiul cercetărilor arheornagnetice
din ţnr;i no:1str{1.
CH1:;JINĂU (Hepublica Moldova), 30 octombrie-1 noiembrie. Sesiunea Institutului de Arheologie, Chişinău. Referat: Mihai Bădău-Wittenberger, despre aşe
zările culturii Noua în Transilvnnia.
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Conferinţe de popularizar<': 48.
Articole de popularizare: -54.
Interviuri la radio şi telcvizitine: 16.
Creşter{!a patrimoniului muzeal: au fost inventariate un număr de 2.454 de
piese (2.376 preistorice, săpături arheologice la Gura Baciului şi Iclod; 71 dacice,
din Munţii Orăştiei şi Mereşti; 7 prefeudale, de la Ţaga şi Ocna Sibiului, donaţia
profesorului universitar clujean, Dumitru Frotase. In anul 1993 nu s-au făcut achiziţii). Coordonator: conservatorul general al muzeului, Ana-Maria Szoke.
Promovări în funcţie: cercetători gradul I: Gheorghe Lazarovici, Ioan Mitrofan; gradul II: Dorin Alicu, Francisc Pap; gradul III: Sorin Cociş, Ioana Hica, Pietre
Iambor, Zoia Maxim, Constantin Pop; cercetători: Adela Paki, Mihai Rotea.
Doctorate: Ioan Mitrofan, teza „Aşezarea romană de la Micăsasa".

CONSTANTIN POP

.ION

HORA.ŢIU CRIŞAN

(1928-1994)

destin nemilos, care ne seceră pe toţi, mai devreme sau mai târziu,
mijlocul nostru pe profesorul Ion Horaţiu Crişan, eminent arheolog
şi ilustru i'eprezentant al vieţii ştiinţifice clujene. S~a stins din viaţă, în ziua
de 6 apdlie 1994, în locuinţa sa, inconjurat fiind, cu neţărmurită dragoste şi durei'e de soti~ Eva si fiul Radu.
Dispariţia pr~fesorului lasă în urmă un gol imens, personalitatea lui, de prim
rang, în cercetarea istoriei vechi a României, va rămâne remarcabilă pentru totdeaumi.
S-a născut la 7 iulie 1928 în Ciumăfaia (comuna Borşa, jud. Cluj). Urmează
şcoala primară la Cluj şi aici devine tânăr licean. Refugiul din timpul războiului,
îl obligă să-şi continuie studiile în diferite localităţi, dar reîntors, - după terminarea ostilităţilor -, în oraşul scăldat de apele Someşului, va absolvi cu cinste
Liceul „George Bariţ", luându-şi bacalaureatul în mod strălucit.
Dacă la începutul vieţii de student, a „cochetat", nu mulţi ani, cu Facultatea de Medicină· (totuşi această perioadă îi va marca activitatea ştiinţifică ulterioară, câteva studii reîeritoare la medicina daco-romană fiind binevenite în literatura de .specialitate; oare, îmbinarea aspiraţiilor unui istoric cu solide cunoştinţe
în domeniul tămfaduirii semenilor nu este benefică?). Dar pasiunea sa mistuitoare
pentru descifrarea trecutului îndepărtat al patriei învinge până la urmă, aşa că,
în anul 1951, îl vom întâlni pe tânărul Ion Horaţiu Crişan absolvent al Facultăţii de istorie din cadrul Universităţii napocense, în specialitatea istorie veche
şi arheologie. Strădaniile lui ca student vor fi răsplătite prin numirea sa în postul de asistent, mai întâi la Cluj, apoi, scurtă vreme, la Timişoara. Treptele valorii viitorului cercetător sunt remarcabile, ele succedându-se cu repeziciune. Astfel, în anul 1954, în urma unui concurs, i se oferă funcţia de cercetător ştiinţific
la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj, iar din 1956, ca cercetător ştiin
ţific principal. Işi susţine teza de doctorat (1965), după care, în viaţa arheologului,
urmează o perioadă de specializare (1969 şi 1971), în Republica Federală a Germaniei (pe atunci). având ca temă de cercetare o interesantă şi disputată problematică referitoare la „Epoca La Tene in Europa". In sfîrşit, în răstimpul anilor
1973-1989, devine şeful Sectorului de istorie veche şi arheologie a amintitului
institut, pentru ca, după evenimentele din decembrie 1989, să ocupe postul de
director adjunct al Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj.
Laborioasa activitate a profesorului s-a axat pe trei coordonate majore: să
pături arheologice, cercetarea ştiinţifică şi munca didactică. încă din anii studenţiei, Ion Horaţiu Crişan a făcut parte din colectivul de cercetări al cetăţilor dacice
din Munţii Sebeşului, cu o continuitate ulterioară neîntreruptă, ca istoric pe deplin format, Şi la Grădiştea de Munte (Sarmizegetusa Regia), Costeşti, Blidaru ş.a.
Apoi, devine conducătorul titular al şantierelor (unele de importamţă republicană)
de la Pecica (Ziridava), Arad-Ceala, Cicir, Temeşeşti, Războieni, Mediaş, Bistriţa,
Fântânele şi Cugir. Tot în calitate de arheolog este numit membru în Biroul
Comisiei Arheologice Naţionale a Academiei.
Cercetarea ştiinţifică a fost fructificată prin participarea la numeroase reuniuni interne şi internaţionale, unde a prezentat comunicări şi referate, de o vaa
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!oare deosebită. Astfel, se înscriu reuşitele de la „Congresele internaţionale de
studii pre şi proto istorice" (VII-VIII-IX), „Congresul internaţional de studii
celtice" (III, Edinburg, 1967), „Congresul internaţional de istoria medicinii" (XXII,
Bucureşti-Constanţa, 1970, iată
binefacerile celor câţiva ani de studenţie la Facultatea de. Medicină!), „Congresele de tracologie" (I, Sofia, 1972, II, Bucureşti,
1976), Conferinţa internaţională „Celţii în Europa Centrală" (Szekesfehervar, 1974),
„Congresul de Ştiinţe Istorice" (Bucureşti, 1980) şi cel internaţional privind „Istoria
ştiinţei" (Bucureşti, 1981). La importantele reuniuni bucureştene (1976, 1980 şi 1981)
a făcut parte din Comitetul naţional de organizare a acestor prestigioase manifestări ştiinţifice. De asemenea, întreprinde numeroase călătorii de studii şi documentare, urmate de conferinţe, în ţări europene (Anglia, Franţa, Italia, Germania,
Cehia, Slovacia, Serbia, Slovenia, Croaţia, Ungaria, Rusia, Bulgaria etc.). Ca recunoaştere oficială a activităţii sale de cercetare, regretatul profesor a fost distins,
în anul 1977, cu premiul „Vasile Pârvan" al Academiei Române, iar, în a.nul 1984,
a fost ales membru în Consiliul permanent al „Uniunii Internaţionale de Ştiinţe
Pre şi Proto Istorice" şi în „Uniunea Societăţilor de Istoria Medicinii".
Multipla activitate didactică îşi găseşte ecou în ţinerea unor interesante
cursuri la câteva reputate universităţi ale „bătrânului" continent: Marburg, Frankfurt pe Main, Kiel, Hamburg, Mainz sau Catania. Profesorul Ion Horaţiu Crişan
va supraveghea, cu părintească grijă, practica studenţească (de exemplu, a format viitori cunoscuţi arheologi dintre elevii şi studenţii care au lucrat, cu domnia
sa, pe şantierul de la Cugir), apoi, va îndruma numeroase lucrări de diplome, în
calitate de membru în comisiile de doctorat, anul 1990 aducându-i binemeritatul
drept de conducător titular de doctorat. Pe de altă parte, se remarcă şi activitatea
ediltorială, cercetătorul făcând parte din comitetele de redacţie a unor reviste, cu
pondere în lumea ştiinţifică (de pildă, „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie" din Cluj, „Thraco-Dacica", Bucureşti etc.) şi coordonator al „Repertoriului
arheologic al judeţului Cluj" (Cluj, 1992).
Dar valoarea certă a unui istoric constă şi în moştenirea scrisă, pe care acesta
o lasă generaţiilor viitoare. Şi sub aspectul publicaţiilor, lista lucrărilor profesorului Ion Horaţiu Crişan este impresionantă: peste 360 de monografii, studii, articole de specialitate şi de popularizare ş.a. Dintre cele 20 de cărţi (apărute sau
în curs de editare) se remarcă: „Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la
Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania" (Baia Mare,
1966), „Ceramica daco-getică. Cu privire specială la Transilvania" (Bucureşti, 1969),
„Istoria meclicinii româneşti" (Bucureşti, 1972), urmată de un „Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie" (Bucureşti, 1975), ambele în colaborare (contribuţia
cercetătorului clujean fiind axată pe probleme referitoare la istoria veche), „Burebista şi epoca sa" (două ediţii, Bucureşti, 1975 şi 1977), cu traducere englezeasc8.
„Burebista and his Time" (Bucureşti, 1978) şi în limba maghiară, „Burebista es
kora" (Bucureşti, 1978) „Statul geto-dac" (Bucureşti, 1977), „Origini" (Bucureşti,
1977), „Ziridava" (Arad, 1978), „Strămoşii poporului român. Geto-dacii şi epoca lor"
(Bucureşti, 1980), „Spiritualitatea geto-dacilor" (Bucureşti, 1986) şi „Civilizaţia geto
-dacilor" (Bucureşti, 1993, care, din păcate, avea să fie ultima carte apărută in
timpul vieţii). Vor vedea, în curând, lumina tiparului operele postume „Medicina
şi igiena în Dacia" şi „Enciclopedia civilizaţiei geto-dacice" (le aşteptăm!).
Alte peste 120 de studii valoroase işi găsesc locul firesc în reviste de specialitate, fie din străinătate (Roma, Firenze, Viena, Nitra Praga, Bratislava, Sofia,
Szekesfehervăr), fie din ţara noastră („Anuarul Institut~lui de Istorie şi Arheologie Cluj", „Apulum", „Acta Musei Napocensis", „Arheologia Moldovei", „Studii si
comunicări Muzeul Brukenthal", „Cercetări de numismaticăM, „Studii şi cercetă~i
de istorie veche şi arheologie", „Sargetia", „Acta Musei Porolissensis", „Petrodava",
„Ma~matia", „Aluta", „Tibiscus", „Drobeta", „Revista Muzeelor şi Monumentelor",
„Revista de istorie", „Studia Antiqua et Archaeologica", „Memoriile Secţiei de Ştiinţe
Istorice a Academiei", „Revista Arhivelor", volumul, în colaborare, „Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti" (Bucureşti, 1982), „Enciclopedia
civilizaţiei romane" (Bucureşti, 1982, pasaje despre „Dacia", „Apulum", , Colonia
Ulpia Traiana Augusta" etc.).
'
Articolele de popularizare, însumând un număr de peste 190, abordeazt o
tematică din cea mai diversă (de la probleme de preistorie şi istorie veche la
Mircea Eliade şi transcendentalism!). Ele au apărut in paginile majorităţii ziare-
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lor cotidiene româneşti, ale revistelor şi buletinelor săptămânale, lunare şi anuale,
ba chiar şi în unele publicaţii cu o circulaţie mai restrânsă („Catarge" şi „Cariatide", ambele din Arad, „Tribuna Ialomiţei" - Slobozia, „Almanahul Literar" şi
cel al „părinţilor" - Bucureşti, „Unirea" - Alba Iulia, „Muncitorul Sanitar" Bucureşti, „Karpaten Rundschau" Braşov, „A Het", „Romanian News", „Homania
Pages of history", „Actualites roumaines", toate din Bucureşti ş.a.).
Evantaiul preocupărilor eruditului arheolog Ion Horaţiu Crişan a fost deosebit de larg. Dacă predilecţia cercetătorului s-a manifestat spre studierea epocii
latene din România (celţii şi, în primul rând, diverse aspecte ale civilizaţiei dacice), el nu a neglijat şi alte perioade ale istoriei patriei (cultura Wietenberg a
bronzului, Hallstatt, stăpânirea romană in Dacia şi continuitatea dacilor în acest
răstimp de 165 de ani, probleme de „medicină" antică: instrumente medicale, indicaţii terapeutice ale plantelor vindecătoare la daci, „asklepeion"-ul roman de la
Apulum, ba chiar şi aspecte medievale, precum fortificaţia feudală de la Căpâl
naş). De numele său se leagă importanta descoperire a mormântului princiar de
la Cugir, descoperire care a suscitat pasionante şi, uneori, furtunoase discuţii în
lumea ştiinţifică.
Acum, la ceasul dureroasei despărţiri, cu profund respect, ne luăm rămas
bun de la magistrul Ion Horaţiu Crişan, încredinţându-l că îi vom păstra neîntinată amintire, iar opera sa va constitui o pildă şi un îndemn pentru generaţiile
viitoare de istorici şi arheologi români.
OPTO SIT TIBI TERRA LEVIS!
CONSTANTIN POP

,- OCTAVIAN RĂUŢ
(1922-1994)

In luna martie a anului 1994, când cireşii înfloreau în Lunca Pomosului din
a încetat s[1 bată inima unui inimos profesor de istorie, un dascăl pentru
mulţi istorici, geografi şi geologi, un om ele ştiinţă, întemeietorul muzeului din
lleşiţa ..
Absolvent al Universităţii din Cluj, a două facultăţi, de Geologie-Geografie
şi Istorie, Octavian Hăuţ începuse o carieră universitară, ce se arăta strălucit<"l.
pentru tânărul, care urmase, după război, două facultăţi şi trei specializări.
Cariera sa a fost insă întreruptă de agresiunea comunismului asupra acelor
intelectuali ce nu a\·eau „origine sănătoasă". A fost nevoit, deci, să părăsească
Cetatea ştiinţei şi cariera universitară şi să îşi „construiască" o nouă „biografie",
incepând ca muncitor la Uzinele din Bocşa, în oraşul său natal.
La scurtă vreme, reintră în învăţământul mediu, unde parcurge toate treptele, ajungând unul dintre cei mai străluciţi profesori din Reşiţa. Zeci de generaţii de elevi de la secţiile de zi sau seral îi ascultă erudiţia, gla\5Ul molcom,
fraza precisă, frumoasă, exactă, descriind evenimente sau fenomene istorice, naturale, geografice ori geologice.
Profesorul a fost însă şi un dascăl strălucit. Generaţii de elevi din Reşiţa
îi datoresc lui Octavian Răuţ pasiunea şi respectul pentru cercetare. El, însuşi
cercetător, a ştiut să zămislească pasiunea pentru cercetare. Numeroşi elevi de-ai
sfii au urmat şi obţinut rezultate strălucite în cariere universitare sau de cercetare.
Urbea de pe Bârzava îi datorează lui Octavian Răuţ realizarea primului
muzeu, înfiinţat cu marea pasiune, plină de competenţă a profesului. Acesta a
ştiut să atragă în jurul muzeului numeroşi cercetători, colecţionari, amatori paRe~i\a,

sionaţi.

In anul 1958, începând cu expoziţia „Reşiţa ieri şi azi" se pun bazele unei
prime c!olecţii de obiecte şi documente. In toamna anului 1959, coordonează activitarea unor colective largi (ingineri, profesori, colecţionari, tehnicieni, elevi, amatori) cu care realizează „Muzeul Reşiţa".
ln primăvara, vara şi toamna anului 1960, depune o muncă neobosită prin
care adună colecţii de geologie, paleontologie, istorie, fotografii şi albume pentru
muzeu. Acestea stau la baza unui muzeu, ce ajunge mai apoi, foarte dinamic.
In primăvara anului 1960, iniţiază, cu mai multe grupuri de elevi, expediţii
arheologice, cu care identifică staţiuni vechi, descoperă altele noi, efectuează sondaje in staţiunile preistorice, romane şi medievale de la Colţan, Bocşa - Cetă
ţuica, Bocşa Gruniul Cetăţii, Bocşa Vărzărie, Ramna Odul Verde şi Beran, Bocşa Română - Dealul Mare, Berzovia ş.a.
Cu sprijinul Muzeului Banatului, în special ctt al lui Marius Moga şi Ortansa
Radu, se realizează o mare expoziţie de arheologie, ce prezintă mediul ambient
al zonei cu descoperiri de la preistorie până la cele medievale şi moderne ale
oraşului, ce împlinea, în acei ani, două veacuri de foc nestins in uzine.
ln cercetarea urmelor arheologice din !Banatul de sud atrage numeroşi specialişti arheologi: M. Moga şi O. Hndu de la Muzeul Banatului, M. Rusu şi
D. Protase de la Cluj, pe care 1i sprijină în realizarea primelor săpături sistematice şi cu ajutorul cărora işi formează, din ele"ii săi, tehniceni de săpătură,
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pasionaţi arheologi, geologi, geografi .. In acest fel, ajung să fie săpate aşe
neolitice de la Zorlenţu Mare, Ruginosu, romane şi romane târzii de la
Ramna, Berzovia, Greoni, Surduc ş.a.
Spirit neobosit, regretatul nostru profesor şi dascăl s-a preocupat de îndrumarea şi formarea specialiştilor. Incă de pe băncile şcolii depista pasiunea, respectul şi interesul pentru cercetare pe care le îndruma cu multe grijă şi pricepere
universitară. Numeroşi specialişti se consideră elevii săi, studenţii săi.
Foştii săi elevi îi devin colaboratori strânşi. A .studiat intens şi profund. A
fost foarte exigent cu sine şi colaboratorii săi. Numeroase monografii, studii, comunicări, articole de ziar, cu un înalt nivel ştiinţific, au purtat şi poartă ideile
sale.
Elevii şi colaboratorii săi, care i-au cunoscut opera şi personalitatea, ii
regretă profund. Oraşul Reşiţa a pierdut, prematur, pe unul dintre cercetătorii
săi de seamă. Zeci de lucrări au rămas în manuscris. A fost colaborator neobosit
al Muzeului judeţean şi al tinerilor de acolo, al cărui fondator a fost.
Stingerea timpurie a spiritului său, dispariţia zâmbetului uşor ironic, prie.
tenos, privirea caldă, înţelegătoare, nu o vor cunoaşte urmaşii.
Colaboratorii şi elevii săi, cei care l-au preţuit şi admirat îşi iau rămas bun
prin acele cuvinte pe c,are le-a rostit adesea la lecţiile de istorie: SIT TIBI TERRA
l.EVIS.

viitori
zările
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AHA
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-

ANRW

-

Apulum

-

.ArchErt
.ArchHung.
ArhMold
Babelon

-

Banatica

-

BAR

BMI

-
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=

Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia
pentru Transilvania. Cluj, I (1926-1928), II
(1929), III (1930-1931), IV (1932-1938).
Acta Musei Napocensis. ~luj-Napoca, I (1964) şi
urm.
Acta Musei Porolissensis. Zalău, I (1977) )i urm.
Din activitatea muzeelor. Cluj, 1955, 1956.
Als6fehervarmegye monografiaja. Aiud, 1901.
Anuarul institutului de Istorie şi Arheologie ClujNapoca (continuarea publicaţiei AlIC).
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Iaşi.
Iaşi, I (1964) şi urm.
Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I
(1928) - V (1949)
Az Istvan Kiraly Muzeum Kozlemenyei. Szekesfehervar.
Aluta. Studii şi comunicări. Sfântu Gheorghe, I
(1969) şi urm.
L'Annee epigraphique. Revue des publications
epigraphiques relatives a l'antiquite romaine. Supplement annuel a la Revue archeologique. Paris.
Aufstieg und Niedergang der romischen Welt.
Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren
Forschung. Hrsg. vonHildegard Temporini und Wolfgang Hase. Walter de Gruyter, Berlin-New York.
Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia.
Alba Iulia, I (1939-1942), II (1943-1945), III
(1947-1949), IV (=Studii şi comunicări, Acta
Musei Regionalis Apulensis, 1961), V (1965) şi urm .
Archaeologiai Ertesit6. Budapest, I (1869) şi urm .
Archaeologia Hungarica.· Budapest, I (1926) şi urm.
Arheologia Moldovei. Bucureşti, I (1961), şi urm.
E. Babelon, Traite des monnaies grecques et romaines. Paris, I (1901), II (1910), III (1933).
·Banatica. Muzeul Judetean Caras-Severin. Resita,
I (1971) şi urm.
'
'
' '
British Archaeological Reports. Oxford.
Buletinul Monumentelor Istorice. Bucureşti, I
(1971), şi urm.
Bibliotheca Musei Napocensis. Cluj-Napoca.

620
BOR
CA
Carpica
CIL
CISPP
Civitla
c~

CXH
Coh 2
Crawford
Crisia
Cumidava
Dacia

DACL
DBR
DolgCluj
Drobeta
EDR
Ephe:inNap
ErdUtiz
Erd:Rep

GB
Germania
Head
HTR'fE

PRESCLRTARI DIBLIOGRAFICE -

ABREVIATJONS BillUOGRAPI-l!ClUES

Biserica Ortodoxă Română. Bucuresti.
Cercetări Arheologice. }luzeul Xaţio{rnJ de Istoric.
Bucuresti.
Carpica'. :Muzeul de Istorie şi Artă „Iulian Antonescu" Bacău. Bacău, I (1968) şi urm.
Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin.
Congres International des Sciences Prehistoriqub
et Protohistoriques.
CiYilt a romana in Romania. Roma, 1970.
Cercetări Numismatice. Bucuresti.
L. Rethy, Corpus Nummornm H,;_ngariac. Budape~t
I (1899)-II (1907).
H. Cohen, Description historique des monnaies
frappecs sous l'empire romain. Ed. II, Paris Londra, I (1880)-VIII (1892).
}1. H. Cra\Yford, Roman Republican Coinage. Cambridge, I-II, 1974.
Crisia. Culegere de materiale :;;i studii. :Jluzeul
Tării Crişurilor. Oradea, I (1971) şi urm.
Cumidava. Culegere de studii şi cercetări. Muzeul
Judctean Brasov. Braso\·
- Daci~. Reche{ches et 'aecouvcrtes archeologiques
en Roumanie. Bucureşti, I (1924)-XII (1948);
X.S., Revue d'archeologie et d'histoire ancienne.
Bucureşti, I (1957) şi urm.
Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie
(Cabrol-Leclerq). Paris, I (1924) şi urm.
- :M:. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din
România, Bucuresti, 1977.
Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti :aihtzeum Erem-es
Regisegtarab61. Cluj, I (1910)-X (1919).
Drobeta. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Dro·
beta-Turnu Severin, I (1974) ş. urm.
- Ephemeris Daco-Romana. Annuario della Scuola
Romena di Roma. Roma, I (1923)-X (1943).
Ephemetis Napocensis. Institutul de Arheologie şi
Istoria Artei. Cluj-Napoca, I (1991) şi urm.
_ Erdelyi Muzeum. Cluj, I (1860)-L (1945).
Erdely Regesi.eti Repertoriuma. I. 6skor (Thesaurus A:ntiquitatum Tran~silvanicarum. Tom. I.
Prachistorica) (Roska Mârtan), Cluj, 1942.
Glasul Bisericii. :Bucureşti.
= Germania. Anzeiger der Romisch-Gennanischen
Kommisioudes Deutschen Archăologischcn Instituts. Frankfurt a. Main. I (1917) şi urm.
B. V. Head, Hiisto:da Nuinmorum. Oxford, 1911.
A HunyadmegyeiTortenelmi es Regeszeti Tarsa&âg
Evkonyvei. Budapest-Deva, I (1880)-XXIII
(1913).
.
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Daciei romane. Bucureşti, I (1975),
II (1977). III, 1 (1977), III 2 (1980), III, 3 (1984),
III, 4 ( 1988).
Istoria României. Bucureşti, I (1960), II (1962),
III (1964), IV (1964).
Izvestija na Narodnija Muzei. Vama.
Kratkie soobşenia Instituta istorij materialinoij
kulturî. Moskva.
Latomus. Revue d'etudes latines. Bruxelles, I
(1937) şi urm.
R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, Ph. Hill, Late Roman
Bronze Coinage. London, 1965.
- Marisia. Studii şi materiale. Arheologie, istorie,
etnografic. l\fozenl Judeţean Târgu ~Iureş. Târgu
Mureş, I (1971) şi urm.
F. Martin, Kolonialprăgungen aus Moesia Superior
und Dacia, Budapest-Bonn, 1991.
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti, I
(1953) şi urm. (=MCA, începând cu Sesiunile
anuale de rapoarte arheologice, XIII, Oradea,
1979).
- :Mitropolia Banatului. Revista oficială a Arhiepiscopiei Timişoarei şi a Caransebeşului şi a Episcopiei Aradului. 'l'imi~oara.
\Tezi JYiateriale.
Materialî i issledovanija l)O arhcologiji SSSR.
Moskva -Lenin grad.
'l'. E. Miorinet, Dcscription des mcdailles antiques
grecques et romaines. Paris, I (1806)-VI (1813),
Supplement I ( 1818)-IX ( 1837), Rccueil des
planchc:s ( 1837).
Muzeul Naţional. Bucureşti, I (1974) şi urm.
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l\1IC, MIT, lVIITr, }iuzistCluj, :iVIuzistTrans).
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~mureşti, 1968.
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_)!li.iller-Karpe. Frankfurt a. 11fain, 1 (196-1) şi urm.
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II (1980), III (1982).
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1Iuzeul Brukenthal. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Sibiu, 1 (1956) şi urm.
P. J. Strack, Untersuchungen zur romischen Reichspriigung des zweiten Jahrhtmderts. Stuttgart,
I (1931)-III (1937).
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca.
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Ziridava. Studii şi cercetări. Muzeul Regional
(Judeţean} Arad. Arad, I (1967) şi urm.
Zeitschrift fiir Papyrologie nnd Epigraphic.Bonn.

•

•

Tiparul executat la Imprimeria „ARDEALUL'· Cluj
Sub c-da nr. 295/94.

H

~rdealul

~

:;
=
:!
"O

u

0~~~3 (1)

o.___.__~6 ( 2 J

PI. 3. Giumezoaia. 1. Vas cu capac ; 2. Vas de tip amforoidal.

2

4

7

PI. 4. 1, 4. Vases trouves a Ghidfalău . 2-3. Vases trouves a Tuşnad . 5-7. Vases trouves a Roci.

1

3

2
PI. 5. 1. Aspect din timpul
locuinţe dacice de suprafata.

degajării

unei locuinte dacice,

săpată

în

s tâncă .

2-3. Gropi de stâlpi de la

2

a

PI. 6. 1 a-b. Cosor dacic. 2. a-b. Pumnal roman.

b

PI. 7. 1. Capul zeului Liber Pater (Turda). 2. Relief, cu sacrificiul lui Mithras (Transilvania, localitate
necunoscută). 3. Medalion funerar lucrat aparte (Roşia Montană).

PI. 8. 4.
Teracotă

Statuetă reprezentând pe Jupiter Fulminans (Turda). 5. Venus, în ipostaza pudica (Turda). 6.
cu un cuplu de divinită1i pe tron (Alba-Iulia - Partoş).

B

b

c

PI. 9. 1. Via Nomentana (Roma) . Delfin cu trident din catacomba iudaicii. Secolul III d. Ch. (după J.B.
Frey, Rivista di cristiana, an. VIII, 1931). 2. Inelul de la Adhemar din Angouleme. Gema prezintă
delfinul cu trident. Secolul II d.Ch. (după DACL, IV, 1, fig. 3615). 3. Catacomba lui Cal/ist (Roma).
Epitaful lui Victorianus. Secolul III d.Ch. (după De Rossi, Roma sotterranea, li, 'pl. LVII-LVIII, nr. 25).
4. Potaissa. Coronament funerar în formă de trunchi de piramidă arcuită. Secolele 11-III (după .z. Milea,
SC/V, 24, 3, 1973, p. 542-543). 5. Potaissa. Detaliu al coronamentului funerar de la Potaissa (tridentul şi
coada delfinului, cu terminatia în omicron, w ).

PI. 10. 6. Alba Iulia. Două vrejuri de vi!ll de vie încrucişate, ieşite dintr-un cantharos, în formă de crux
florida (cruce florală) . Secolele II-III (după H. Daicoviciu, Apulum, VII, 1, 1968, p. 333, pi. 1, fig. 1). 7.
Torcello (Italia) . Sculptură pe balustrada inferioară (cancel) a altarului catedralei. Secolul III d.Ch. 8.
Cairo. Stelă funerară creştinll coptă, cu doi plluni afrontati, ce sorb ,,apa vie" dintr-un caliciu (potir).
Secolul III. d.Ch. (dupll DACL, XIII, 1, col. 9610). 9. Alexandria. Stelă funerară creştină coptă. Scenă
iconografică asemănătoare cu cea a monumentului din fig. 8. Secolul III d.Ch. (după DACL, XIII, 1, col.
9611). 10. Micia. Fronton triunghiular, cu doi păuni deasupra unui cantharos. Secolele II-III (după Oct.
Floca,ActaMN, V, 1968, p. 116, fig. 6).

PI. 11. 1. Sarcofage din Cluj-Napoca. 2. Cutia sarcofagului nr. 3 (str. Avram Iancu). 3. Capacul
sacrofag.

aceluiaşi

7

PI. 12.A. Capacul sarcofagului ar. 1 (str. Mihail Kogălniceanu). 5. Fragment arhitectonic sculptural. 6.
Pilastru cu reprezentări mitologice. 7. Pilastru cu imagine floralieră (desen după reconstituire).

9
PI. 13. 8. Coloane (str. Gheorghe Doja). 9. Capitel cu reprezentarea uneltelor unui meşter lapicid (schiţă
desfăşurată) .

1b

"

2b

4b

3b

PI. 14. lb. Lucernă (vedere de sus). 2b. Lucernă (vedere frontală). 3b. Candelabru (privire de ansamblu).
4b. Candelabru (porţiunea inferioară) . Sb. Candelabru (partea superioară) .

7b

8b

PI. 15. 6b. Turribulum (Pompei). 7b. Recipient pentru
element decorativ).

toaletă .

8b. Recipient pentru toaletll (detaliu,

2

4

5

8

10

12

iii. 16. Vase din secolul IV : Sfântu Gheorghe : 1-7, 9-10. Târgu Secuiesc: 8. Mormântul de incineraţie
de pe „Platoul cu fragi" ("Eprestetii") : 11-12.

3

Sa

5

8

7

7a

PI. 17. Fragmente de vase : Comoliu : 1. Chilieni : 2-3-3a. Valve de tipar : Sfântu Gheorghe : 4. Cristur :
5-Sa. Fibule şi pieptene : Sfântu Gheorghe : 6-8.

· PI. 19. Tureni --"La Furci". Detalii din marginea tumulului din cadranul IV.

1

PI. 20. 1. "Dâmbul

2

3

4

5

6

Pipaş ilor" :

2-4. vedere spre "Şanţul

Tătarilor";

5-6. zidul de

piatră

de pe terasa nr. 5.

1

PI. 21. 1, 3-6. aspecte din sapatură ; 2. groapa rituală ; 7. sectiunea nr. 2 peste "Şanţul Tătarilor''.

2

1

3

4

5

6

PI. 22. 1--6. aspecte din

săpăturl! .

2

12

PI. 23. 1, 6-12.

ceramică lucrată

cu mâna ; 2-5.

ceramică

lucrat.li cu mâna din groapa nr. 1.

6

7

8

PI. 24. 1-7,

ceramică cenuşie lucrată

cu roata; 8.

monedă romană

PI. 25. Altarele descoperite în spaţiul dintre clădirile 001 şi 002. 2. Edificiul EM 21. 3. Edificiul EM 22 ;
în primul plan: vestigiile primei faze; în planul al doilea: zidul unei înc.Aoeri din fn• • "-• ·

PI. 26. 4. Edificiul EM 22 ; în prim plan : coridorul din faza a II-a. 5. Edificiul EM 22:
construc~ia ahs i dală .

încăperea

cu

PI. 27.6. Edificiul EM 22 : construcVa absidala. 7. Templul EM 24 : construclia de pe zidul de
de nişa absidală. 8. Urmele unei construcţii de lemn lângă templul EM 24.

desfiinţata

incintă

PI. 28. 1. Suprafata P6. 2.

Secţiumea

Pj. 3. Secţiunea P-7 : camera 2.

PI. 29. 4. Zidul de vest al camerei 2. 5. Camera 4. 6. Camera 4 : pragul de pe latura de est.

· PI. 30. 7. Colţul nord - vestic al camerei 5. 8. Piatra de moara în camera 5. 9. Camera 6.

PI. 31. 10. Urmele stâlpilor de sustinere a instalatiei mari în camera 6. 11. Spatiul dintre cladirile EM30EM31 . 12. Pavaj de lespezi peste zidul unei constructii anrerioare complexului EM30- EM31.

-

PI. 32. 13. Clădirea EM31 ; vedere dinspre vest. 14. Clldirea EM31 ; culoarul I
EM31 : camera IU, vedere dinspre sud.

şi

camera V. 15.

Clădirea

PI. 33. 1. Secţiunea Iv,, - fundatie de piatra în exteriorul zidului Z1. 2.
lemn în arena. 3, Secţiunea Iv,, - fundaţia zidului Z1 .

Secţiunea

Iv,, - urma unui stâlp de

PI. 34. 4. Secţiunea Ai;, - fundaţia zidului Zi. 5. Groapă de stâlp în caseta C3, Secţiunea A6. 6. Secţiunea
As, - groapa dintre zidurile Z1 şi Z2.

PI. 35. 7. Groapă de implantare a unui stâlp de lemn, secţiunea Aa. 8. Groapa de implantare a stâlpului de
lemn din secţiunea Aa. 9. În prim plan groapa din Secţiunea Aa, caseta C1 .

PI. 36. 10. Secţiunea As, groapa de var, imagine
As, - groapa de var, detaliu.

Secţiunea

generală.

11.

Secţiunea

As, - groapa de var, detaliu. 12.

PI. 37. 13.

Z1.

Secţiunea

A9, - zidul 'h. 14.

Urmă

de cofraj pe zidul Z9. 15.

Secţiunea A10, - fundaţia

zidului

PI. 38. 16. Caseta Au, - groapa din profilul nordic. 17. Caseta At4, - gropi succesive de stâlp.

PI. 39. 18. Caseta A11. 19. Secţiunea A1s.

PI. 40. 1. Imagine de ansamblu. 2. Imagine de ansamblu.

PI. 41. 3. Platforme de pietre, groapă de vase, cuptor. 4. Mortar depozitat.

PI. 42. 5. Cuptoare de ars oale. 6. Grătarul cuptorului.

PI. 43. 7. Cuptor de ars oale. 8. Fragment din grătarul cuptorului.

1

2

3

PI. 44. 1. Fragment de vas cu striuri ; 2. Fragment de
(detaliu).

bordură

de mortarium cu

ştampilll;

3.

Ştampila

2
PI. 45. 1. Tipar cu bustul zeului Serapis: 2. Fragment de tipar cu scene de

luptă.

1

3

PI. 46. 1. Fragment de tipar bordură de tavă ; 2-3. Fragmente de farfurii, cu decor „în rau" şi cu
4. Fragment de castron, decorat cu ştampile .

ştampila

;

1

PI. 47. 1. Vi Ila rustica din Val ea

Chintăului ,

vedere

generală .

2. Secţiuni pentru identificarea obiectivul 3 realizat în anul 1989. 3.Zidul vestic de incintă.

PI. 48. 4. Şanţ în exteriorul zidului. 5. Canal prin zidul de incintă . 6. Turnul de pe latura de vest.

PI. 49. 7. Latura de nord a turnului. 8. S10 Latura de sud a clădirii . 9. Colţul nord-estic al clAdirii din prima
fază (dreapta, jos).

;
'
;·/.

~:"~!

/#.

(1
12.

PI. 50. 10. Zidul vestic al camerei 4
nord-estic. )2. Camera 3.

şi legătura

cu zidul nordic al camerei 5. 11. Camera 3.

Colţul

PI. 51. 13. Prag în camera 3. 14. Camera 3. Tegulae mammatae in situ.

. PI. 52. 15. Camerele 3 §i 6. Vedere generală . 16. Bazinul 6. 17. Camera 3a.

PI. 53. 18. Latura de sud a camerei 3a. 19. Bazinul 2 şi camerei Za. 20. Bazinul 2.

PI. 54. 21. Camera 1 şi zidul nordic al curtii. 22. Stratigrafia la est de zidul de incintll. 23. Pavaj de lespezi
în curte.

PI. 55. 24. Bordei medieval. 25. Camera 1.
sprijin al terasei.

Urmă

de stâlp

aparţinând

unei

construcţii

târzii. 26. Zid de

1

2

PI. 56. 1. Piesă metalică (pieptene de
Radiografia piesei ulpiene.

darăcit

lâna) descoperita la Ulpia Traiana Sarmizegetusa). 2.
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