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Sl~IPOZION INTEllN ATION ,\ L
(IN MEMORIAM NICOLAO VLASSA)

„NEOLITHIC PAINTED POTTERY FROM THE SOUTH-EAST
EUROPE AND ITS LINKS WITH ANATOLIA"
(Cluj-Napoca, 29 septembrie -

1 octombrie 1994)

LE GROUPE CULTUREL CÂRCEA - GRÂDINILE DANS LE
CONTEXTE DU NEOLITIQUE BALK:\NIQUE ET ANATOLIEN

Si_tuee sur la voie penertation des courants culturels venant de sud,
plus precisement au bout du „corridor" Struma- -Isker-Maritza ct li-.
mitee · par les larges vallees du Danube, du Jiu et de l'Olt, la zone orientale de l'Oltenie, bicnque restreinte comme aire, mais ayant un potentiel d'habitat des plus elcves a represente a l'epoque neolithique un
eJE',ment de grand attraction pour les divers populations neo-eneolithique gui y ont fonde des civilisations inegalables cn originalite: le groupe
Cârcea-Grădinile, 1 avec la ceramique peinte, le complexe Dudeşti
Vădastra2 et Ies aspect culturels d'interferance Vinca-Dudeşti-Kara
novo3 et Gumelniţa-Sălcuţa 4 .
La vallee de l'Olt a ete la principale voie de penetration des populations et des influences culturelles du neolithique ancien avec sa ceramigue peinte d'Oltenie vers le centre et le Sud-Est de la Transilvanic et, de la, par le defile d'Oituz, plus loin, vers le centre et le Sud
de la Moldavie (Trestiana).
A vrai dire, l'Oltenie tout comme la Macedonie s'est comportee dans
la prehistoire comme un bassin colecteur des courants culturels, cn
se greffant sur le fond local autochtone gui ~1 donne naissance i1 de nouvelles syntheses culturelles, originales, prescntant une forte empreinte
locale. ·
Dans la zone orientale de 1'O1:tenie-entre Jiu, Olt et Danube il n'on
pas encore ete mise a jour des etablissements mesolithiques de type
Lepenski Vir et Schela Cladovei. 11 est possible que ce soit justement
populations neolithigues venues du sud pour conquerir des territoires
depuis tres longtemps fertils.
L'apparition de la poterie peinte en Thessalie coincide avec le moment de l'extension du neolithique dans a peu pres toutes Ies regions des
peu Balkans ou des premiers etapes (Proto-Starcevo) de developpement de
nombreux groupes culturels et des aspects d'interference font leur
apparition: Proto-Sesklo, Nea Nikomedia, Karanovo I, Kovacevo, Gă
lăbnik, Slatina-Kremikovci, Anzabegovo-Vrsnik I, Lepenski Vir III,
1 M. Nica, dans SCTV A, 27, 4, 197fi, p. 435-465; idem, dans Dacia, N.S., XXI,
Hl77, p. t;J-43: idem, dans ArhOlt., S.N., 1, l!l81, p. 27-39: idem, dans ArhOlt,
S.X, :J, ma:!; idem, dans La rivilisation ele Cucut<'ni ,•n contl'.ti<' c•urop~en, Ic1)i, 1987,
p. 2!>-45; idem, dans Zbor NM, XIV, p. 103, 1, fig. 1-5.
• Idem, dc1ns Dacia, N.S., XX, l!Jîfi, p. 75-103; idem, dans Historica, II,
Hl71, p. 5-33; C. Mateescu, dans Materiale, V, l!J59, p. 61-74; idem, dans Materiale, VI, Hl59, p. 101-115; D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 196fi, p. 93-98.
111... :: M. Nica, T. Niţă, dans Dacia, N.S., XXIII, 1979, p. 31-fi4.
~ M. Nica et coll., dans SCIVA, 45, 1, 1994, p. 41-59.

12

MARIN NICA

Gr.c:dcsnica-Cârcea-Grădinile,

Donja-Branjevina-Gura Baciului et
Podgorie. Ils se caracterisent en premier lieu par une ceramique monochrome fine, ordinairement, de couleur claire qui est deja peinte et par
dc:s formcs spherique, semisphcrique, de vases qui ont de protuberances
n~unies, d'une orifice vertical ou des anses ayant la forme de tunnel.
L::i. Thessalie et le Sud-Oest de !'Anatolie ont ete la principale source de
diffusion neolithique autant sur le territoire bulgare que sur ceh.ţi de
la Roumanie.
Dans la premiere etape de la diffusion, ainsi: que l'ont prouve des
di'couvertes de Verbiţa\ Cârcea 1\ Grădinile', Copăcelu 8 - Rm. Vâlcea,
Ocna Sibiului 9 et Gura Baciului 10 des populations neolithiques d'origine
meridionale, porteuses de la poterie peinte de type Proto-Sesklo
(Proto-Starcevo), ont penetre, apres avoir traverse Ies vallees de la
Bulgarie sur le territoire de l'Oltenie et de la, par les vallees du Jiu
et de l'Olt, en Transylvanie. Ce n'est pas par hasard que beaucoup
u1.·~tallliss~ments de la premiere etape (Proto-Starcevo) au neolithique
ancien sont concentres dans la zone orientale de l'Oltenic (fig. 1). Elle
a joue le râle de zone secondaire dans le phenomene de la neolithi!salion au Nord du Danube tout comme le Banat.
La deuxieme etape de la diffusion s'est deroulee sans une migration
massive, par la transmission et l'adaptation aux conditions locales de
certaines formes d'economie et de culture materielle nouvelles, ,calcolithiques (anatoliennes), qui vont contribuer a la formation des cultures du neolithique moyen.
A present Ies archeologues emploient de plus en plus frecquement
ies termes de „complexes culturels" (balkano-anatolien, balkanocarpatique ct circumediterraeen)ll dans le cadre desquels de nornbreux groupes
el aspccts culturels ont pris naissance et se sont developpes. Ils sont apparc:.-ntes Ies uns aux autres autant par leur origine cornrnune que par: -les
eh:rnents d'emprunts culturels reciproques, situation favorisee encore1 par
leur position geographique et par Ies contracts permanents ou temporaires dans differents mornents de la civilisation du neolithique ancien.
Par leur position geographique, Ies civilisation neolithiques des z6i1es
centrale et orientale de l'Oltenie sont Iiees specialment au puissanf courant culturel du Sud et du Sud-Estet beaucoup moins a celui de l'Otiest.
~ D. Berciu, dans Materiale, VT, 1959, p. 87, fig. 212; idem, Contribuţii la· ·p;·oblcmelc neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Bucureşti, Hl60, p. ~9.......:30_
li M. Nica, dans SCIVA, 27, 4, 1976, p. 435-465; idem, dans Dacia, N.S., XXI,
lViî.
1 Idem, dans ArhOlt, S.N., 1, 1994, p. 24-39; idem, dans ZborNM, XIV/1,
HlîO, p. 103-105, fig. 1-2.
.
H Gh. I. Petre-Govora, dans RcvMuz, 2, 1969, p. 154-158; D. Berciu, Zorile
istorici ... , Bucureşti, 196li, p. 71; idem, dans Buridava, Râmnicu Vâlcea, . 19î2,
[). 11-14.
1
' I. Paul, Cultura Petreşti, Bucureşti, 1992, p. 158.
111
N. Vlassa, Neoliticul Trnnsilvaniei, Cluj-NapCICa, 1976, p. 198-264.
11 M. Garafanin, Problemes de la neolithisation dans certaincs regions de
l'Europe, Krak6w, 1980, p. 37-72;. idem, dans Praistorija jugoslavenskih zemalja,
II, Sarajevo, HJ79, p. 99-106, 642-643.
__....
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Ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer Ies nombreux rapprochements
entre la ceramique du groupe culturel Cfircea-Grădini1e 12 et celle de Nea
Nikomedia 1:l et d'Anzabegovo 14, de meme que certaines differences rapport a la ceramique du groupe Starcevo .. Ces differences vont s'attenuer, a peine, dans 1es phases finales (Cârcea III) quancl ]a ceramique
ornee a la barbotine et par incisions constituera une caracteristique
commurie· des deux groupes culturels: Cârcea 1;; et Starcevo 16 .
Le groupe culturel de Cârcea avec ses deux variantes - Cârcea dans
le bassin inferieur du Jiu (fig. 1) et Grădinile dans le bassin de l'Olt
(fig. 1) est caracterise des le commencement par une puissante tradition
P.roto et Prescsklo d'origine thessalo-macedoniene ne constituant pas un
aspect du grupe Kremikovci. Le groupe Starcevo forme dans une etape
C,voluee du neolithique ancien 17 ayant a la base la categorie de la ceramique barbotine (79,930/o).
Pour le groupe culturel Cârcea-Grădinile la ceramique monochrome
ro:1ge (40,11%) et cendre (42,70/o) represente la note specifique 18 des
les premieres etapes de son evolution.
A l'etapes Cârcea I A, I B, la ceramique peinte de „La Hanuri" et
„Islaz" comporte de bien plus nombreux points de ressemblance avec
celle de type Protosesklo. De meme que sur les vases de type Protosesklo.
mis au jour les sites de Thessalie et de Macedonie, de meme style „plein"
se conserve (fig. 2/22, 23, 24; 3/1, 3, 5-13).
C'est ainsi que sont peintes des rangees de tringles blancs sur fond
r::iuge et maron, disposees sous la levres du vase ou en degres (fig. 3/1, 6,
9, 12, 13) exacterrient comme dans la ceramique d'Anzabegovo·19 et le
Nea Nikomedia 20 en Macedonie.
Les rangees de tringles pleins accompagnent de larges bandes blanches
qui entourent l'interieur ou l'exterieur des coupes (fig. 3/1, 6, 9, 11, 12)
sous formes d'arcs presageant le style de peinture „ininterrompu" sigznle dans la ceramique de la culture de Sesklo 21 .
1" M. Nica, dans SC/V A, 27, 4, 1976, p. 447, fig. 10 1-7, p. 449, fig. 12/1,
p. 450, fig. 13/3: idem, dans La civilisation de Cucutcni cn contexte europeen,
Iaşi, 1987, p. 39, fig. 1/4, 8.
13 R. Rodden, dans, PPS, 28, 1%8, p. 254, fig. 10/P HI. P 21. P 30, P :17.
14 IVI. Nica. dans SCIV A, 27; 4, 197E6 p. 452, fig. Vi;
1\1. Garasanin, op. cit., fig.
iO la-le; Maria Gimbutas, dans Neolithic Macedonia, Los Angeles, California,
177ti, p. 87, fig. 48/1-5, p. 91. fig. 49, 50; M. Garasanin, V. Sanev, dans Praistoriski
Kulturi vo Makcdonia, Stip, 1971, fig. 1-7
1" M. Nica, dans Dacia, N.S. XXI, 1977. p. 41, fig. 21/1-13.
rn Draga Arandjelovic-Garasanin, Starcevacka Kultura, Ljubljana, 1944. pl.
V-IX; M. Garasanin, Praistorija Serbijc, Bwgrad, 1973, pi. 3; Dimitrjevic, Starceuacka Kultura, Vuko-var, 1!)69. pl. 4, 5.
17 M. Garafanin, dans Problemcs de Ia neolithiwtion dans certaines region'.'s de l'Europc, Krakow, 1980, p. 68, fig. 4.
iu M. Nica, op. cit.; idem. dans ZborNM, XIV /1, 1970, p. 103-105.
rn M. Garasanin, V. Sanev, Praistoriski Kulturi vo Makedonja, Stip, 1971,
.f:g. 1-7; M. Garasanin, dans Praistorija jugoslavenskih zemalja, II, Sarajevo,
19;-4, pi. XIIIll-3.
~0 n. Rodc!en d«ns PPS, 28, .1968, p. 283, fig . .10/19, 28, 3i.
i i C. Zervos, dans Naissance de la civilisation en Grece, Paris, 1962, fig.
260-274, 292-293; VI. Milojcic, dans JahrbRGZM, 1960, p. 42, pl. 12,11, 2, 7, 10.
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Le style textil (fig. 2/10, 13 a, 13 b) d'origine anatoliennc (Haci1ar
VI)22 combine avec le „solid stil" tringlsopleins et nouages, peints blanc
disposes en degres sur l'arcs (fig. 2/22; 3/1, 6, 9, 11, 12, 13) et aussi avec
le style lineare (fig. 2/1, 4, 8,. 9, 17, 19, 21, 27; 3/1) ,,a decor frotte" de
type Plateia Magoula Zarkou 23 realise, parfois, avec des points identifies sur la ceramique peinte de la ase Cârcea I (fig. 2/1, 2, 3, .5, 7, 12)
pourrait representer le prototype des motifs de la culture Sesklo.
Dans l'espace compris entre Ies motifs de type Protosesklo decrits
ci-dessus est introduit, comme innovation le motiv en forme de frange
(fig. 2/15; 3/1, 5, 7, 10, 12, 13). Un peu plus tard, ce m&me motif en
forme frange acquerra le caractere de spirale par l'addition de plusieurs
arcs aux extremites renflees, le meme motif est trace en forme d'yeux
(fig. 2/11, 15, 16, 25, 28; 3/1, 10) aux autres par de lignes courbes.
La position quasi-peripherique du groupe culturel de Cârcea dans le
cadre du meme complexe culturel balkano-anatolien du neolithique ancien a determine un conservatorisme accentue des elements vieux dont
nous devans tenir compte necessairement pour etablir Ies relations chronologiques.
On pent constater que des phenomenes culturels semblables peuvent
se repeter a des horizons chronologiques differents. En ce qui concerne
sa facture, les formes et les couleurs,· Ia ceramique de la phase Cârcea I
c_:i1·esponde, au point de vue chronologique aux couches moyenne et
superieure (entre 3,5-5,5 m d'Otzaki 24 ) ou aux periodes 1 et 2. On peut
donc la synchroniser a l'horizont dit monochrome au de la culture Presesklo et en eommencement de la culture Sesklo.
Comme une consequence de l'explosion demographique qui a en bien
au commencement de la phase Cârcea II (Starcevo II a) sur une aire
tres large des contacts et des echanges, culturels entre les differents
groupes de civilisation - on est arrive a une certaine unite culturelle.
Pour la premiere fois, il y a des elements specifiques pour le groupe culturel de Starcevo-Criş; la barbotin arrosee (fig. 6/11) ou appliquee (fig;
5/1, 6, 12), certains types d'impressions (fig. 5/8), incisions dans le reseau
(fig. 5/2) ainsi que certaines motifs courbolineaires de couleur foncee sur
un fond clair (fig. 3/3, 4; 4/1-18; 5/3, 4, 8, 10).
L'etape Cârcea II A, caracterisee par la ceramique monochrome,
palie d'aspect savonneau, sur laquelle on peint des motifs lineaires (fig.
3/4; 4/1-17; 5/3, 4, 8) rarement combines avec le points de couleur
foncee, correspond chronologiquement au moment de passage du sty]e
solide au lineare de la culture Sesklo des etablissements d'Otzaki Magula25 et Tsam26_
u J. Melloart, E.rcavation at llacilar, I, Edinburgh, 1970, p.
109; II, pl.
59 1-14.
.
L.l J.
P. Demoule, K. Gallis, L. Manolakakis, dans BCH, CXII, 1988, I,
p. 13, fig. 6.
2~ I.
Milojcic, V. Zumbusch, VI. Milojcic, Otzaki-Magula, I, Boon, 1971,
p. 45-47: II, annexe I.
1
" VI. Milojcic, dans JDAI, 65-66, 1950-1951, Berlin, 1952 p. 13; V. Titov,
Neolit Greţi, Moskva, 1969, p. 118.
ii; A. I. B. Wace M. Thompon, Prehistoric Thessaly,
Cambridge,
1912,
p. 141.
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On peut parler en ce sens d'une nouvelle impulsion meridionclle,
qui coincide avec le plus grand expansion de la zone danubienne sous le
nom de „phenomen de starcevation··.
La peinture geometrique de la ceramique du deuxieme niveau le
,,Hanuri" - Cârcea 27 (fig. 314), ,,Islaz" - Grădinile (fig. 4 ·11, 12, 15, 16)"
ou du premier niveau de „Fântâna lui Duţu" - Grădinile (fig. 4/13, 14,
16-18; 5/3, 4, 8), Vlădila (fig. 4./1-10) et Locusteni (fig. 5110) coind.de;
chronologiquement, a la culture Sesklo28 et. Starcevo29 II A
A partir de l'etape C{1rcea II B, Ies influences de la culture Sesklo
s'uffaiblissent en faveur du nouveau courant culturel balkano-anatolien
i·epresente par Ies cultures Karanovo II et Vinca. C'est l'etape de developpement unitaire maximum et l'expasion du neolithique ancien, quand
la spirale se generalise (fig. 6/4, 6, 7, 10; 7 1 - 6, 8-11; 811-14) et
influence d'antres groupes culturels des zones voisines.
L'etape C[ircea II C -- III A corespond chronologiquement a la derniere etape de l'evolution de la culture Sesklo, quand commencement
lt se manifester Ies premiers elements de polychromie realisee en blanc
et noir sur fond rouge (fig. 914, 5, 8 a, 8 b, 11; 10, 5).
La spirale a griffes (fig. 7/3, 10; 8/14) et la tendance des formes
hiconiques (fig. 5/4, 7, 8; 611, 2, 4, 5) de type Vinca A constituent des
elements typiques dans la derniere phase du groupe Starcevo30 et Anza,
Vrsnik1 :1. En Oltenie de nombreaux sites se trouvent en involution a la
fii: de .retape Ccîrcea II B cessent d'etre haoites.
Sous la pression du nouveau courant culturel balkano-anatolien,
commc aussi le nom „choc vincian" Ies populations neolitiques de cette
zone trouvent a de differents niveaux de developpment, quittent des
ancicns etablissements pour se concentrer seulement dans quelques sites
situes dans Ies Valees du Jiu (Cârcea, Simnic, Gherceşti) et de l'Olt (CoJ~tcelu - Rm. Vâlcea). L'entourage du site de „Viaduct" - Cârcea32
d'un fosse de protection peut etre e;xplique aussi par ces evenements.
Les formes carennees des parois en technique „Blackburnicbed"
(Scheway polierkeramik) a eclat metalique (fig. 7/12) indiquent un certain moment chronologique precis,· lie au horizons: Vinca A33 , Tsangli,
n M. Nica, dans SCIV A, 27, 4, 1976, p. 449, fig. 12/4, p. 451, fig. 14/9-11.
~H D. R. Theocharis, Neolithic Grccs, 1973, fig .14/9-11.
!!.' Draga
Arandjeleovic-Garasanin, op. cit., pi. XIV /5, XIV /1; Vl. Milojcic,
Cltronolog1c dcr jungeren Stcinzcit Mittcl- und
Siidosteuropas,
Berlin, 1949,
fig. 2 4, 5. 8, IO: S. Dimitrjevic, dans Materijali, X, 1974, Beograd pl. III-IV;
Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1979, pi. V/B 8-12; Fr. Prendi,
dam Germania, 68, 1fJ90. Hc,lland, p. 408, fig, 4/1-6; R. Galovic, dans BerRGK,

19fi2-19Ci3, pi. I/3-4; X/2-5.
JU VI. Milojcic, op. cit., p. 263, fig .2/13, 11; S. Dimitrijevic, op. cit., pl. 11,
F. 18-23: Draga Aradjelovic-Garafanin, op. cit., pl. XVII; Gh. Lazarovici, op. cit.,
pi. VII/O; R. Galovic, op. cit., pi. IX/1-6.
31 M. Garasanin, op. cit., pl. XIII/5-7; idem, dans Zbornik na Stipskiot Narocicn Muzeji, II, Hl60-1961, Stip, 1961, fig. 3, 4.
:rt M. Nica, dans Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 33, fig. 15.
:i;i Gh. Lazarovici, op. cit., p. 106-115.
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Arapi de la culture Dimini34, Corint IV 35, Servia 36 , Olinth3 7, DikiliTash38, Paradimi 39 et Photolivos 40 . Ce sont de formes nouvclles cl'origine
chalcolitique balkano-anatolienne de facture inconne aux niveaux anteriers et qui penetrent presqu'en Sloveni (Vincovici) 41 en Transilvanie
(Let, Zăuan) 42 et en Moldavie (Suceava, Valea Lupului, Trestiana etc.) 43 •
La manque de cannelures, des plisses et la presence sporadique ornaments polis. (Politur muster) pour Ies meme formes des vases de Viaduct44 est la preuve la plus eloquente de la maniere dont lcs ceramistes
locaux ont dopte d'un facon originale Ies nouvelles influ€nces du chalcolithique balkano-anatolien. La ceramiques peinte polychrom (fig. 8/114; 9-11) est celle qui donne la note caracteristique au groupe culturel
Cârcea45 : On peint des motifs traditionnels spinalo-meandrique (fig.
8/15_-21; 9-11) lineaires (fig. 8/11, 22, 23) et des rangees de triangles
pleins (fig. 8/21-23; 9/7, 9, 12, 13), nouages (fig. 9/2, 3) de traditionnels Protosesklo sur des vases bitronconiques (fig. 8/16, 20, 21; 9/1, 5, 12;
10111) hcrriispheriques (9/2, 3, 6-9, 13; 8 123) traditionnels et plus rarements, sur des bils.
La ceramique peinte, noire sur fond rouge (fig. 6/3, 6, 10; 7/1-12,
10/1-14) de la premiere etape de la phase Cârcea III A correspond
chronologiquement a la phase Tsangli 46 de la culture Dimini ou la couleur marron-rouge,:1tre predomine.
A l'etape Cârcea· III B ou oblitent l'effect polychrome par l'utilisation dans la mt'me mesure, des toutes Ies trois couleurs: brune, rougebrun sur le fond creme (fig. 8/15-24).
·
A l'etape Cârcea III C l'effet esthetique de la peinture est, maintenant donne par le fond de coulleur creme-claire du vase, fond qui par
l'application des modeles de couleur brun fonce, vers le noir, acquert un
rol positif par l'application des autres motifs (fig. 9, 1, 2, 6, 7, 9, JO, 12,
13; 10/2, 6-11; 11/4, 5) la coincidence de certains motifs et couleurs Lle
la ceramique de l'etape Cârcea III C avec ceux de la phase Arapi 47 de
la cultura Dimini est tout a fait sur prenente.
:14 H. Hauptmann, VI. Milojcic, Die Funde der fruhen Dimini Zeit aus ,Ier
Arapi-Magula, Bonn, 1969, p. 60-77, pl. A, VII.
:l5 S. S. Weinberg, dans Hesperia, VI, 1937, p. 500, fig. 15 a, 15 b, 26 a .
.Jli W. A. Hertley, Prehistoric Macedonia, Cambridge, 1939, nr. 26, 43, 44, 75.
:n Idem, nr. 151.
JU I.
Deshanyes, dans ZborNM, VI, 1970, p. 24, fig. 6, 7; Gh. Lazarovici,
dans Tibiscus, 5, 1978, p. 58-61.
J!J M. Garasanin, dans JahrRGZ.~f, 10, 1963, p. 2; O. II. FrPnch, dans Anutolian Studies, XI, 1961, p. 227, fig. 6/13.
40 C. Renfrew, dans ZborNM, VI, 1970, p. 50, pl. 1/4.
41 S. Dimitrjevic, op. cit., pl. XIV-XXI.
4 i Gh. Lazarovici, dans ActaMN, VII, 1980, p. 23-29; idem, dans ActaMN,

XVIII, Hl81, p. 13-43.
••1 N.
Ursulescu, Evoluţia culturii Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, Suceava, l!J84, p. 9-86, pl. 7-45; Eugenia Popuşoi, dans Cercetări istorice, S.N., XJ,
Iaşi, 1980, p. 105-134.
44 M. Nica, op. cit., p. 38, fig. 19.
4' Idem, fig. 3, p. 44-50, fig. 23-28 .
.iti J. P. Demoule, K. GaJlis, L. Manolakakis, op. cit., p. 23-26; H. Hauptmar.n,
VI, Milojcic, op. cit., p. 27-29, 60, pi. 4, 3, 8.
47 Idem, p. 59-68, pl. A, pl. 13, 19.
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L'identite culturelle et chronologiquc des deux cultures Dimini et
Cârcea et en mc'•me temps certaines differences sont liees a la position
gt'.·ographique de chacune d'entre elles envers le nouveau courant culturel balkano-anatolien.
Dans la derniere etape d'evolution Cârcea III D la qualite de la
ceramique peinte polychronome s'affaiblit.
La couleur rouge peu pres disparu (fig. 10/3, 10; 11/1, 2, 3, 6) ce qui
reduit l'effet de polychromie. Dans la plupart des cas, la spirale degenere en formes simple ondulation. Cette48 derniere etape plus claircment
precisee par de S. Dimitrjevic par Ies decouverts de Vinkovci.
On peut conclure que Ies phenomenes cultu:rels du neolitique ancien
des zones centrale et orientale de l'Oltenie ne seraient plus etre consi<leres comme une manifestation peripherique au groupe Starcevo, bien au
contraire, il faut Ies enca<lrer dans un contexte plus large en tant partie
integrante du neolithique balkano-anatolien.
MARIN NICA
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S. Dimitrjevic, op. cit.
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DIE ROTBEMALTE KERAMIK UND DER ANFANG DER
STARCEVO-KULTUR

Wcil diescs Symposium elen Problemcn der neolithischen bemalten
Keramik gewidmet ist, die sichC'rlich auch ausfilhrlich behandelt wcrden, wollen wir uns in unserem Beitrag nur einem Teilproblem widmen, der rotbemalten Keramik der Starcevo-Criş-Kultur, die, wie unsere Untersuchungen zeigen, die Wende zwischen der Protostarcevo- und
klassischen Starcevo-Criş-Kultur gut markiert. Jn unscren Uberlegungen gehcn wir von einigen Ergebnissen dm· Ausgrabungen in Pernik
aus, die unser vorzeitig verstorbener Freund Michail Cochaziev durchgefuhrt hat, sowie von den Grabungen in Gc'ilăbnik.
In der Erforschung der Starcevo-Criş-Kultur bedeutete die Entdc:c:kung mehrerer Fundstc.,llcn, die die spezifischc weiBbcmaltc Kcramik
lidcrtcn, cine wichtige Wcnde. Dic daraus resulticrcndc Definicrung
dcr relativ selbststi.indig::-n Gruppen oder Pcrioden aufgrund der Funde
von Dojna Branievina (Kcnnanslci 1968), Lcpenski Vir (Stre}ovic 1969)
und Gura Baciu 1ui (Vlassa 1972) brachte ncue Losungsmoglichkeitcn der
Problemr:' des Ursprungs und dcr Gliederung der Starcevo-Criş-Kul\ur,
dic Lhmc1ls von den Dc1rlegungcn von V. Milojcic (Hl49; 1950) unei D.
Arandjelovic-Garasanin (1954) geprăgt wurde. D. Srejovic fi.ihrte clie
Be1111enung Protoslarfrvo cin, Aufgrund der Funde von Pcrnik urni
Giilăbnik venn.~ndctt'n auch wir diesc Bcnenung im modifiziertl-n uml
regional breitcrcn Sinnc (Pavi'tk - Cochadiiev 1984; Pavi'tk - Bakmnska
1989, Pavi'tk 1993.l.
Durch die Entdcckung der Siedlungen mit we1Hbemalter Keramik,
die sich stratigraphisch ălter als die Starcevo-Kultur nach der Dcfinition von V. Milojcic und D. Garasanin erwies, wurden die Probleme des
Ursprungs der Starcevo-Kultur nicht gelost, nur auf das Suchen cler
GeriEse der Gruppen der Protostarcevo-Kultur, bzw, noch fri.-1herer ncolitischer Kulturen verschoben, die durch die monochromc Keramik gekennen-zeichnet sind (Bogdanovic 1987, Tchochadjiev - Bakamska H!90,
Todorova 1989, Todorova - Vajsov 1993). Doch den Ursprung dL·r klassischen Starcevo·-Criş-Kultur, wie schon fri.iher geschrieben wurdc, kann
man recht gut von den Gruppen der Protostarcevo-Kultur ableiten.
Der Inhalt und die kulturchronologische Lage der ProtostarcevoKultur wurden durch die stratigraphischen und typologischcn Bco:bachtungen auf den Siedelungen vom oberen Strumatal weitcr begri.indet und auf die venvandten Kulturerscheinungen in elen Nachbargebit'lten (Sofiolt•r Fcld, Anzabcgovo-Vrsnik I-Gruppe, Gradcsnica A, Griv.ic,
Donja Branjevina, Gura Baciului) crweitert (Pavi'tk - Cochadzicv 1984).
Wenn die Fund stellcn und die Funde mit der weiflbcmalten Keramik von
cler ein gentlichen Starcevo-Criş-Kultur abgetrcnnt \\·erden, tancht das
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Problem der Abgrenzug und Beschreibung des Anfangs dieser klassischen
S;.arcevo-Criş-Kultur (die Koros-Gruppe betrachten wir nicht mehr als
Bestandteil dieser Kultur) aur.
Selbstverstăndlich bestehen mehrere Moglichkeiten, wie man die
Protostarcevo und Starcevo-Kultur im genetisch-chronologischen
Sinne behandeln kann. S. Dimitrijevic (1974) erweit0rtc die Dauer der
Starcevo-Kultur und fante die Periodc~ mit der fruhen monochromen,
\veifibemalten Keramik dcr Gruppc Donja Branjevina und Gura Baciului
sowie die bis damals bekannte Starcevo-Kultur mit der ,veifi-, rot- und
dunkelbemalten Keramik als Starcevo-Kultur zusammen. Er bevorzugte
die · Typologie der bemalten Muster auf der Kerc1mik ohne besond~re
lWcksicht auf die Farbe des Ornamentes. M. Garasanin kritisierte die
Gliedcrung von S. Dimitrijevic und definierte spăter die Gruppe Gura
Baciului als cine relativ selbstăndige Erscheinung neben der StarcevoKultur und pladierte fur das Beibehalten der Gliederung der StarcevoKultur von D. Arandjelovic-Garasanin (1954). Gh. Lazarovici (1979) tind
baute im Anschluf3 an die Gliederung der Starcevo-Kultur von V. Milojcic die Gr~pen Gura Baciului und Cttrcea in ein Gesamtsystem als
Starcevo-Cris-Kultur ein.
Die Untersuchung der fruhneolitischen Keramik in \Vestbulgarien
faflle M. Cochadziev aufgrund neuerer stratigraphischer Beobachtungen
i11 einem Entwurf der neuen Definition und Gliederung des FrC,hneolithikums in Westbulgarien zusammen. Er kehrte zum ălll'ren Begriff
von J. Gaul „West Bulgarian Painted culture" zuruck und gab ihm einen
neuen lnhalt. Von allen versuchte er die oft gebrauchten verschiedenen
ungeeigneten Benennungen der Gruppen und Kulturen in Westbulgarien
zu vermeiden. Seine „westbulgarische Kultur mit bemalter Keramik"
umfaBt alle Kulturgruppen in Westbulgarien und wird in drei Phasen
mit mehreren Unterphasen gegliedert. ln seiner Gliederung sodert M.
Cochadziev deutlich die Phase Ila mit der rotbemalten Keramik von der
vorangehenden mit weiBbemalter Keramik so,vie von der spăteren Pqase
mit schwarzbemalter Keramik ab. In seinem Entwicklungsschema, das
nur in knapper F'orm dargelegt wurde, vermiBt man die Spezifizierung
der Lokalgruppen, die sich in Westbulgarien deutlich abzeichnen.
In dcr letzten Arbeit von H. Todorova (Todorova - Vajsov 1993,
S. 97-116) vermissen wir die Unterscheidung mehrerer Lokalgruppen
in Westbulgarien von Kovacevo im Siiden bis zu Gradesnica im Norden, dic bei ihr als westbulgarische Kultur mit bemalter Keramik verlorcngehcn. Besonders stărend wirkt es, wenn eine solche Erscheinung,
\Vie die klassische Starcevo Kultur, die in Westbulgarien gut vertreten
ist. bei der Schilderung der Kulturentwicklung în Westbulgarien nicht
einmal erwăhnt wird.
Es gibt keinen Zweifel mehr darilber, daD dic klassische StarcevoCriş-Kultur auf dem Zentralbalkan zusammcn mit der vorangehenden
Kulturentwicklung cine geschlossene Kultureinhcit darstellt, dic mehrere
J ahrhunderte uberdauerte. Dic neugcwonnenen Funde
ermoglichen
immer mehr die innere răumliche und zeitliche Gliederung ihrer Entwicklung vorzunehmen. Bei dieser Gelegenheit \Vollen wir die Unterschiede und die Vcrbindungen, sowie die Grcnze zwischen der Protostar~evo-Kultur und der eigentlichen klassischen Starcevo-Kultur untersuchen
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und belegen. Wir gehen dabei von unseren bisherigen Untersuehungen und
Veroffentlichungen zu diesem Thema aus Pavuk - Cochadziev 1984; Pavuk - Bakamska, 1989; Pavuk 1993, Tchochadjiev - Bakamska 1900), ebenfalls von weiteren Veroffentlichungen. Die Protostarcevo-Kultur wollen
wir als eine Kulturerscheinung betrachten, die aus einer Reihe ortlicher
kleinerer Kulturgruppen, wie Anzabegovo ~- Vrsnik I, Gălăbnik-Grup
pe, Slatina (I) - Gruppe, Gradcsnica A, Cârcea, Gura Baciului, Grivac,
Donja Branjevina, bestand und die iiberall der klassischen StarcevoCriş-Kullur voranging. Wenn sich die erwăhnten Protostarcevo-Gruppen
untereinander durch die Typologie und Verzierung der GefăBe so,,·ie
durch die antropomorphe Plastik und durch andere „Kultinventare"
ziemlich klar unterscheiden, dann wirkt die klassische Starcevo-Criş
Kultur (mit Ausnahme einiger territorialer Gruppen, wic Gradesnica C,
Cârcea IV) in den meisten ihrer Erscheinungen um vieles einheitlicher.
Diese ihre kulturelle Einheit kann als das Ergebnis eines integrierenden
Prozesses verstander \verden. Im grol3en und ganzen als Gegenstiicke dcr
Protostarcevo-Kultur ki:innen im Siiden die Protosesklo-Kultur und im
Osten die Karanovo I - Kultur - betrachtet ,verdcn.

Typologic der rotbemalten Keramik

aiLs

Pernik

und Gălăbnik

Solangc kcinc gri:iGercn gcs.chlossenen Funclverbandc dcr rotbemalten
Keramik bekannt simi, kann bei cler Bcschreibung dieser Ware und dcr
ihr entsprcchcndcn Periode meistcns nur von Fragmenten cler rotbcmalten Keramik, ihren Formcn und ihrer Bemalungsart sowie von ihrer
Stratigraphie ausgegangen werden. Die anderen Kulturerscheinungen und
moglichen Begleitfunde rni.issen zuerst unberi.icksichtigt bleiben, weil ihre
Zu\yeisung als nicht ganz sicher angesehn werden muB.
1. Die Bemalung der Keramik in ihrer klassischcn Ausfiihrung ist
h&uptsiichlich clurch die klare weinrote Farbe auf der ziegelroten .IJis
lwl[_braunen Oberrniche charaktcristisch. Fiir ihre Ausfi.ihrung' ist ziemlich bedeutsam, daB die bemalten Linien sowie breiteren Band- und
Spir;c1lmuster an der Scite unscharf sind, verschwomrnen wirken (Ahb.
2/,'~. · 3/ 2 -3), was dadurch verursacht wurde, <laB clie rote Farbe auf dic
nqch nicht vollkornmen getrocknete engobierte Oberflăche aufgetragen
wurde. Auf diese Weise ausgefiihrte Muster wirken, als ob sie mit einer
sehr feinen \Vcllenlinie gesaumt wăren. Bei der weiB en und dunkeln
bis schwarzen Bem<1lung ist eine solche Art der verschwomrnenen Bemalung nicht bekannt. Doch muB betont werden, daB es, neben dieser
,,unscharfen" auch ganz scharf gezogene Linien gibt, die aber nur selten eine faBbare di.inne Schicht der Farbmasse hinterlieGen. Die urspriingliche Farbmasse rnuBte recht intensiv sein, wenn sie sich von c.ler
meistens ri:itlichen Oberflă.che als Verzierung genug scharf unterschei,den sollte.
In cler Literatur wircl bei der Beschreibung der Verzierung cler
Stnrcevo-Keramik auch die braune Farbe der einzelnen Muster envăhnt
(Nikolov Grigorova Sirakova 1991, S. 20-21, Abb. 6). Unsc~es
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Erachtens nach geht es um die Verzierungsmuster, die auch mit der
weinroten Farbe ausgefilhrt wurden und mit ihr identisch sind. Es ist
mehr als \vahrscheinlich, daB die hellbraune Farbe der Verzierung durch
~C'l,:md~ire Verănderungen (bei einem Hausbrand) und wahrscheinlich nur
ganz selten durch andere technologische Verfahren entstanden ist. Auf
dem Ful3becher von Pernik ( Abb. 115, der aus mehreren Scherben zusammengestellt wurde, wechseln die roten und braunen Linien von
Scherbe zu Scherbe. Die ursprlingliche Farbe war <labei eindeutig weinrot. Das ,,·urde allgemein bedeuten, daB die brăunliche Farbe durch sekundăre Einwirkungen entstand. Die hier beschriebene rotbemalte: K.e! ,tmik konnen wir nicht filr iihnlich, ja nicht einmal fftr verwandt mit
der sog. venvischten \Vare der Sesklo-Kultur halten, wie' es H. Todorova und I. Vajsov (1933, S. 77, 104) aufgrund der Funde von Gălăbnik
annchmen. Unseres Erachtens nach gibt es weder unter den Funden von
Gălăbnik, noch von Pernik, eine Keramik, die technologisch der spezifischen verewischten Keramik der Sesklo-1Kultur (A3e) entsprăche.
2. Gefăssformen der rotbemalten Keramik.
a) Das becherartige FuBgefăB von ovoider Form mit niedrigen,
leicht nach auBen ausgezogenem Hals steht meistens auf einem niedrigen HohlfuB (Abb. ]15). Der niedrige Hals ist von der Auflenseite durch
ein flaches Grăbchen verdeutlicht (Abb. 1. 1-3). Mangels ganzer Gefăwe lassen sich die Formen des Bodens bzw. der Hohlflifle nicht bestimmen. Der Durchmesser dieser Formen schwankt um 15 cm. Wăhrend der
Gălăbnik Gruppe mit der weiflbcmal-ten Keramik waren diese GefaBformen vollkommen unbekannt, spăter ,vurden sie ,văhrend der klassischen Starcevo-Kultur zu filhrenden Formcn. Die Verzierung dieser
I·'ormen besteht unter unseren Funden aussC"hlie6lich aus Linearmustern.
Die senkrecht konzipierten schmalen und langen Dreiecke ,verden mit
schrăgen Linien sowie mit dem Netzmuster ausgefilllt. Fast die ganze
Oberflăche wird mit mehrzeiligen Băndern in Form gegenstăndiger
Dreiecke bedeckt. Die lineare Verzierung reicht bis zum Rand oder der
Rand selbst ist mit kurzen schrăgen, relativ breiten Linien verziert
(Ahb. 1/2, 4, 5). Die Innenseite des niedrigen Halses wird mit Bilndeln
kurzer schrăger oder senkrechter Striche verziert (Abb. 1/1).
b) Das kugelige GefăB von leicht gedriickter Form mit fli~Bend
gewolbtem Umbruch in der halben Hohe und mit niedrigem zylindrisclle:·m oder 1eicht augeladenem Ha1s (Abb. 212-3) gehort auch zu den
neuen Formen, die mit der WeiBbemalung nicht vorgekommen sind.
Dieses GefăB ist durch mehrere Subtypen vertreten, je nachdem, wie
hoch dcr grofite Durchmesser des gewolbten Umbruches gesetzt wird.
Was die Ornamentierung dieser GefăBform betrifft, kann man einzelnen
Elementen sowie der Gesamtkomposition des Ornamentes nach eine weitere Entwicklung der weiflbemalten Verzierung annehmen (Pav1ik 1993,
Abh. 31 '14, 19, 20b, 22). In anderen Făllen crscheinen auf diesen Geti,l~en lineare Muster in Form gefilllter Dreiecke ( Abb. 212), die fi.ir dic
Keramik der Starcevo-Criş-Kultur allgemein typisch sind.
c) Das dlinnwandige HalsgefăB hat lcicht bikonischen Korpcr mit
gewolbtcm oder leicht bikonischem Umbruch und zyllindrischen Hals
(Abb. 2/1). Die Art des Boden ist unbekannt. Die Verzierung besteht aus
dU!1en rotbemalten Linien, die senkrechtc dreieckige und rhomboide
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Muster bilden, die ganze Oberflăche des GefăBes bedecken. Die Dreicckc und Rhomboide sind auf mehrere Arten ausgeflillt. Der Halsteil
des Gefa13es ist mit Bilndeln schrager ader senkrechter Linien verziert
oder, was emers belegt ist, trăgt der Hals eine umlaufende bogen - und
spir3Jformige Verzierung mit den charakteristischen Ellipsoiden. Dilnn\Vandige GefăBe mit dem zylinrischen Hals waren schon wăhrend der
Gălăbnik-Gruppe selten belegt.
el) Das bikonische GefăB, das eher an eine bikonische Schilssel erinnert, hat im oberen Teil einen gewolbten ader geknickten Umbruch und
manchmal leicht ausgelandenen Rand rAbb. 4 '1-3,5). Dieses GcfaB belegt sicherlich eine weitere Entwicklung der bikonischen GefăBe mit der
weiBen Bemalung in der Gălăbnik-Gruppe (Pavt'ik - Cochadi.iev 1984,
S. 201, Abb. 5/4,5; 9/1,2) und von diesen unterscheidet es sich durch die
rate Bemalung, die in vereinfachter Form die ălteren Muster weiter zu
entwickeln pflegt. Zu diesen GefăBen gehoren auch die VollfilBe, die
in cler Gălăbnik- Gruppe als hochspezifisch galten und die auch spater
mit der roten Bemalung selten belegt sind (Abb. 4/4). Neben der alteren
,,·ei13bemalten Muster erscheinen selten die filr die rote Bemalung charakteristischen Motive, wie schragc Linien oder mit dem Netzmuster
ausgefilllte Dreiecke. Das bikonische GefăB mit einem VollfuB, auf dem
die rate Bcmalung appliziert ,vurde, ist ein guter Beweis der kontinuierlichen Entwicklung in nacheinanderfolgenden Perioden.
e) Die konische Schilssel mit dem nach auBen gewolbten Rand gehort zu den mittelmaBig vertretenen Formen. Meistens sind sie von innen
unc.l von au13en verziert. Auf der AuBenseite kommen breitbemalte Bogenmuster und mehrzeilige Dreiecke sowie gefilllte Dreicke vor. Die
Innenverzierung besteht aus breiten zum Boden filhrenden Linien, Netzmustern SO\de aus verschiedentlich gestalteten Dreiecken. Die Verzierung besteht oft aus breiten Linien und groBen Mustern, was damit
zusammenhangt, daB die Schilsseln groB sind, und ihr Durchmesser bis
zu 30 cm reicht.
f) Als eine selbstandige Form wollen wir das topfformige GefăB
bl'trachten (Abb. 3/1-5), das d11rch seine Grof3e die vergleichbaren kleinercn Formen sprengt. Diese dickwandigen GefăBe (10-12 mm) haben
einen niedrigen Hals ,der sichtbar abgesetzt ist. Es scheint, als ob es
sich um die grafie Variante des becherartigen GefăBes handeln wilrde, es
ist auch mit den gleichen Mustern verziert, die immer in roter Farbe
ausgefilhrt sind.
g) Aufgrund von senkrecht durchbohrten Schnurosen auf dem rotbemaltl'l1 Fragment von Slatina kann man noch eine S-profillierte Flasche
voraussetzen, die schon in der Gălăbnik-Gruppe bemalt ader oft monochrom belegt ist.

GefăBformen

und ihre Verzierung

Aufgrund einer kleinen Probe der rotbemalten Keramik aus Gălăb
nik, Pernik und Sofia-Slatina (Sammlung von Ivan Stilov-Bunkera) versuchten wir einen Zusammenhang zwischen den GefăBformen und ihrer
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Verzierung festzustellen. In dieser Probe konnten wir 6-7 Haupttypen
und mehrere ihrer Varianten feststellen. Unter diesen, im Vergleich mit
der wei13bemalten Keramik der Gălăbnik-Gruppe, konnten wir cinen
Becher mit HohlfuB (Abb. 1/5) und ein kugeliges GefaB feststellen (.rlbb.
2/2-3), die als neue Formen mit roter Bemalung auftreten. Von bciden
kommt nur auf dcm Fuflbecher eine vollkommen neue Verzierungsart
vor. Diesc Verzierung besteht aus gegenstăndigen vcrtikalen schmalen
Dreiecken, die mit verschiedenlic-h kcmbiniert2n Linien und Netzmustern ausgefi.illt sind ( Abb. 1 I 1 --6 ). Die dicht nPhene:nander an~eord11eten Dreiecke bilden gleiche negative Muster. Die Verzierung beginnt
unmittelbar auf dem Rand des niedrigen abgesetzten Halses oder unmittelbar unter dem Hals. Wenn die Hauptverzierung erst untcr dem Hals
beginnt, dann ist der Hals mit kurzen schrăgen oder senkrechten Linien
oder Linienbi.indeln verziert ( Abb. 1. 3,6). Auf keinem der Fragmente
fanden wir die frilher verwendeten Motive. Doch die gleiche Verzier;_ing
wurde auf die neuen sowie an die weiterlebenden Formen angebracht.
Auf den Gefăflen, die als Neuformen zu betrachten sind, treten auch die
gemeinsamen neuen Verzierungsarten auf. Umgekehrt, dic Formen, die
von der ălteren weiB bemalten 1Keramik der Găbălnik-Gruppe gut ableitbar sind, tragen die Verzierung, die als leicht veranderte und vercinfachte weitere Verwendung der alten Muster wirkt und jetzt in roter
Farbe ausgeflihrt wird (Abb. 4/1, 3, 5).
An dieser Stelle sei noch eine Beobachtung i.iber die typologischen
Verănderungen der Gefa.Bformen erwahnt. In den Ablagerungen der
Găbălnik-Gruppe auf der eponymen Fundstelle treten unter der reichen
monochromen Ware nicht zahlreich auch Gefa.Be von hoher technischer
Qualitat auf, die mit der gezogenen Kannelure in Form des Fischgratmusters verziert sind (Abb. 5). Beachtenswert ist die Formentwicklung
dieser monochromen Ware. In den Bauhorizonten mit der weiflbemalten
Keramik fi.ihrte die monochrome Ware die gleichen Formen \vie die
bemalte Ware. Erst in den Siedlungsstraten, wo die rotbemalte Keramik
vorkommt, erscheinen die monochromen GefăBe von kugeliger Form,
auch mit den gezogenen Kanneluren, biBchen andersartig, verziert, die
den kugeligen Gefa.Ben mit rotbemalter Verzierung (Abb. 2 2-3) ,·oll
entsprechen. Mann kann vermuten, daB ăhnliche Veranderungcn auch
in anderen Gefa.Bformen sowie in anderen Gattungen und Fundgruppen
bei besseren stratigraphischen Bedingungen festzustellcn wăren.
Zur Stratigraphie der rotbemalten Keramik

Obwohl dic rolbemalte Keramik unserer Art seit langer Zeit, bcsonders vom Sofioter Feld, bekannt war, blieb ihrc genauere stratigraphische Lage im Bezug zur weiB- und dunkelbemalten Keramfk
unbekannt. Erst in Pernik konnte M. Cochadziev (1983, 49) feststellcn,
da8 in den Resten von verbrannten Bauten die rotbcmalten GefăBe
zusammen mit weiBbemalter Keramik vorkommen. F,s ging um vier
schi.isselartige bikonische Gefafle mit Vollfu8, mit scharfem Umb,uch
im oberen Teil (Cochadiiev 198:?, Abb. 23„1-4), die zusammen mit dem
rotbemalten kugeligen Gefa8 mit niedrigem Hals (Abb. 2 2) incinandcr
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lagen. Aus Pernik stammen auch rotbemalte schilsselartige GefăBe von
gleicher Form wie die oben erwăhnten mit weiBer Bemalung. In Gă
l[1bnik konnte auch festgestellt werden, daB die schilsselartigen GefăBe
mit dem scharfen Umbruch in Oberteil zu den jilngsten gehoren. Aus
dem Befund von Pernik kann geschlossen werden, daB die rotbemalte
uncl die spăte weiBbemalte Keramik zur gleichen Zeit nebeneinander
bestanden haben. Aus Pernik stammt ein Fragment des becherartigen
GefăBes, wie jene, die rotbemalt sind, das aber eine graue Oberflăche
hat und mit den gegenstandigen senkrechten Dreiecken verziert ist,
und zwar mit wei er Farbe. Eine ăhnliche Beobachtung machte man
auch Sofia-Slatina (Nilcolov - Grigorova - Sirakova 1991, S. 25),
als liber den „Tulpenbecher" mit weiBbemalten gegenstăndigen Dreiecken
geschrieben wurde.
Aufgrund der Stratigraphie in Gălăbnik konnte festgestellt werden,
daB nach den sieben Bauhorizonten mit weiBbemalter Keramik der
Gălăbnik-Gruppe erst in der Tiefe um 200-230 cm von oben die meiste
rotbemalte Keramik vorkommt. Man verfilgt, leider, liber keine
geschlossenen Fundverbănde, die den Zusammenhang beider Gattungen năher zu spezifizieren erlauben. In den oberen, durch die spăteren
Bauaktivitat stark gestorten Bauhorizonten Uberwiegt die schwarzbemalte Keramik der Starcevo-Kultur (Pavuk Cochadziev 1984, S.
202-203).
Neuerlich stellte V. Nikolov (1992, S. 10-11) fest, daB in SofiaSlatina in den unteren zwei Bauhorizonten nur die weiBbemalte Ke-ramik und in den darauf folgenden weiteren zwei Horizonten neben
der weiBbemalten Keramik auch die Feinware mit der weinroten und
hellbraunen Bemalung vorkommt. Uber die geschlossenen Fundverbii n de der einzelnen Gattungen ist vorerst nichts bekannt. Fi.ir die
Periode, in der die; rot und braun bemalte Keramik zusammen
mit der weiBbemalten vorkommt, hat V. Nikolov (1989, S. 29) die Bennenung Kremikovci-Gruppe vorgeschlagen. Diese Gruppe solle durch die
Cbergangsmerkmale zwischen dcr spaten Karanovo I-Kultur und der
Starcevo II-III 'Kultur charakteristisch sein. Diese knappe Charakteristik der Gruppe Kremikovci verdiente noch ausfilhrlichere Behandlung
und prăzisere Unterteilung. Doch kann man annehmen, daB auf dem
Sofioter-Feld die Entwicklung ăhnlich verlief wie in Gălăbnik und daB
auch dort mit der Besiedlung der echten Starcevo-Kultur zu rechnen
ist, die zur Zeit keine weiBbemalte Keramik fiihrte.
Erwăhnenswert ist die Fundstelle Sapareva Banja (Georgiev et
c1l1. 1986), wo der Beschreibung nach auch die rot- und dunkelbraunbemalte Keramik gut vertreten ist, doch ohne die Keramik mit weiBer
B1,rnalung cler Gălăbnik-Gruppe. Das wăre ein gutes Beisniel dafiir,
dar. es auch eine Stufe der Starcevo-Kultur gegeben hat, in der die rotbcmalte Keramik als selbstăndige Erscheinung existierte, vielleicht auch
noch ohne echte schwarzbemalte Keramik, die fiir die ji.ingeren
Abschnittc der Starcevo-Kultur liberall als typisch gilt. Aufgrund der
Lagc in Sapareva Banja kann man vermuten, daB auf dem Gebiet des oberen Strumalaufcs und im Sofioter Becken liberali mit der Verbreitung der
klassischen Starcevo-Kultur zu rechnen ist, wie es auch die Stratigraphie in Gălăbnik gut belegt. Das gemeinsame Vorkommen der rot-
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bemalten und wei13bemalten Keramik di.irfte nicht langer als wahrencl
eines Bauhorizontes bestanden haben. Man muB immer daran denken,
daB die Kulturschichten auf einer Tellsiedlung stăndig einer sekundaren
Kontamination ausgesetzt waren und infolgedessen, soweit es nicht klnr
mn geschlossene Komplexe geht, auch d_ie Funde meistens als sekundăr vermischt zu betrachten sincl.
AuBerhalb des oberen Strumatales ist clas Vorkommen cler rotbcmalten Keramik von Grivac zu erwăhnen, die den Mustern nach mit
der rotbemalten Keramik von Pernik, Gălăbnic und Sofia-Slatina iclentisch ist (Galeva 1956-57, S. 262, Abb. 60--61). Auch dort ist dic
weif3bemalte Keramik vertreten aber ohne einen bekanntcn stratit<raphischen Zusammcnhang. Rotbemalte Keramik, viellcicht ilberh.i"'upt
ohne schwarzbcmalte \Vare, aus Grivac beweist, daB auch im MoravaTal ein Horizont mit dieser 'Keramik der StarcelVo-Kultur exisfo,rtc.
Auch aus anderen Fundstellen ,vird die rotbemalte Warc cnvăhnt, lăf3t
sicht aber nicht spczifizieren.
Im Kontext mit der weiBbemalten Keramik kommt die rotbcmaltc
Keramik in z,vei Gruben in Cârcea-Hanuri vor (Nica 1976, Abb. 2 5,
9/16-17, 13,2-5).

Ohne ausfi.ihrliche Aufnahme der Funde aus einer Menge von Siecllungen der Starcevo-Criş-Kultur aus allen ihren Verbreitungsgebietcn ist
es schwer, sich ein Bild liber das Vorkommen der rottemalten K~,ramik
zu machen .Das gilt auch liber ihre Stratigraphie sowie von ihrer Quantităt. Aufgrund der Beobachtungen in Struma-Tal sowie im SofioterFeld kann geurteilt werden, daB ihr Vorkommen eines der \Vichtigen
Kristerion bei der Festlegung der Wende zwischen der ProtostarcevoKultur samt allen ihrer Gruppen und zwischen der klassischen Starcevo-Criş-Kultur ist.
.
Unsere Untersuchungen zeigen, daB mit dem ersten Vorkommen der
rotbemalten Keramik einige neue G€făBformen mit ganz neuen Verzierungsmustern erschienen, die dann wahrend der Starcevo-Criş-'Kullur
allgemein i.iblich wurden. Die Verzierung der anderen neuen Formen,
wie es das kuge1ige GefăB ist, lăB sich von den Ornamenten der vorrangehenden WeiBbemalung ableiten und sie liberlieferten manche spiralartigen Muster (Abb. 2/3) in die klassische Starcevo-Criş-Kultur. Mangels stratigraphischer Beobachtungen und geschlossener Fundverbăndc
lasst sich dieser Ubergang nich_t an Hand aller 'Keramikarten und andt>rer Inventare ausfi.ihrlicher belegen.
Die schon erwahnten Innovationen in den GefăBformen und in
ihrer Verzierung zeigen, da13 mit dem Vorkommen der robtemaltcn
Keramik eine Art der territorialen Integrierung liber breitere Geblete
erfolgte, die die typologischen Grenzen în der Keramik verwischte. Dic
neuen GefăBformen und ihre Verzierung vereinigten allmahlich die
Gebiete der Gruppen Anzabegovo-Vrsnik I, Gălăbnik, Slatina, Gradesnica-Cîrcea, Gura Baciului, die als Protostarcevo-Kultur verstanden
sein konnen, was besonders wahrend der ganzen Starcevo-Criş-Kultur
(II-IV) zu sehen ist. Dabei ist es schr wahrscheinlich, da13 auch wăh
rend der klassischen Starcevo-Criş-Kultur zwischen Albanien und Makedonien einerseits und Slidwestungarn und Moldavien anderseits mehrere regionale Gruppen weiterbestanden haben, vielleicht auch in den
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Grenzen, die sich zwischen dcn cinzelnen Gruppen cler ProtostarcevoZeit abzeichneten.
Aus den vorgelegten Uberlegungen erhebt sich die Frage liber die
relativ-chronologischen Beziehungen zwischen den cinzelnen Gebicten
der Protostarcevo- und Starcevo-Criş-Kultur. Wir wollen jetzt nicht die
komplizierte Frage des primaren Zentrums und der daraus resultierenden
Verbreitungsrichtungen dcr klassischen Starcevo-Criş-Kultur ausfilhrlich
besprechen, die existierenden Angaben reichen dafi.ir nicht aus. Man kann
nur einige dcr aktuellen Probleme der relativ-chronologischen Beziehungen andeuten. Aufgrund vieler identischen ader ăhnlichen Erschcinungen und Merkmale kann man vermuten, daB dic Siedlungcn in
Gălăbnik, Pernik und Sofia-Slatina (sowie in Krcmikovci) zur bestimmten Zeit des gesuchten Ubergangcs zeitgleich waren und zur Zeit cler
vollgestalteten rotbemalten Keramik sowie spăter schon cine voll integri~rtc Einheit darstellten, die man als einen Bcstandteil Ul'r Starcevo-Criş
Kultur halten konnte. Riickbezogen wollten wir daraus schlieilen, dail
das Sofioter Becken mit vielen seinen friihneolithischen Siedlungen
wăhrend der Slatina-Gruppe mit cler weiBbemalten Keramik nie ein
Bestandteil der Karanovo I-Kultur war. Wir wollen sie eher als integralen Bestandteil der Protostarcevo-Kultur betrachten. Die Grenze
zwischen der Karanovo I-Kultur und der Protostarcevo-Kultur konnte
irgendwo auf clem Gebiet zwischen Cavdar und dem Sofiotcr Bccken
verlaufen haben.
Beziiglich der rotbemalten Keramik auf dem Gebiet um Grades nica sind wir wenig unterrichtet. Laut einer Aussagc von B. Nikolov
(1974, S. 10) kann man auch dort mit der hier untcrsuchten rotbemalten Kerarrnk rechnen.
Das gemeinsame Vorkommen dcr rotbemalten und \\"ei13bemalten
Gefăile, d~e in Pernik in dem verbrannten Haus dicht nebeneinander
lagen (Tschochadjiev 1983, S. 4~, Abb. 23/1-4, 9), dcutet dar.:mf, dail
die beiden Arten der Keramikbemalung wi.ihrend einer bestimmten
Zeit nebeneinander gebraucht wurdcn. In diesem Zusammenhang ist
clie Frage zu beantworten, wie man das Vorkommcn cler \\'cnigen
Scherben mit cler typischen rotbemalten Verzierung von Cîrcea cleuten
kann (Nica 1976, Abb. 2/5; 9/16-17; 13/2, 5), ob ăhnlich \Vie in Pernik.
da sie gleichzeitig im Gebrauch warcn und dort wăhrend dcr Daucr
der weiBbemalten Keramik hergestellt wurden, oder sie als Împart zu
deuten sind ,entweder als eine sekundăre Beimischung aus oberen Siedlungshorizonten. Wenn es um keine Kontaminierung ginge, dann sollte
man die beiden Grubeninventarc, in denen sie gefundcn. wurclcn, crst
în die Zeit der rotbemalten Keramik datieren. Das \Vi.irde aber bcdeuten, daB die Besiedlung mit der weiBbemalten Keramik i!l C:îrcc:1 nur •11it
dem Anfang der klassischen Starcevo-Criş-Kultur gleichzusc1zten und
dann wesentlich jiinger wăre als die Gruppen Anzabegovo-Vrsnik I,
Gălăbnik, Slatina, dic- zu Protostarcevo zu zăhlen sinc.l. Die Grubeninventare mit der zahlreichen Keramik, \vie sie auch in Cîrcea, untersucht
wurden, ermoglichen cigentlich eine bessere Erfassung c.ler typologischen Entwicklung der Keramik als die mchrschichtigen Sicdlunggen. Eine Grabe enthălt Inventar aus einer beschriinkten Periode, die
wesentlich kiirzer dauern konnte als ein Bau- ader Wohnhorizont. Des-
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\\-egen sind die Grubeninventare als gute Ergănzung der Tellstratigraphie zu betrachten. Bei der Erforschung von Gruben miissen doch die
Dberschneidungcn von mehreren Gruben sowie die spăteren Eingrabu n~'-'!1 bcachtet werden, um die Kontaminierung von Funden festzus' (' l lc:n und zu vcrmeiden.
Der stratigraphischen Lage der rotbemalten Fragmenten von Cârcea messen wir groBe Bedeutung bei, weil mit ihrer Auswertung die
Bestimmung der chronologischen Einordnung der gleichartigen Fundstellen an der nordlichen Peripherie der friihneolithischen IKulturen mit
cler weiBbemalten Keramik engzusammenhăngt. M. Nica (1976, 5. 4584:59) se1bst hat die weifibemalte Keramik von Cârcea mit der Keramik
cius Gura Baciului und aus Donja Branjevina verg:lichen und als gleichzeitig eingeschătzt. Danach sollte man auch ţhre chronologische Lage
iiberpri.ifen.
1:
Aufgrund ăhnlicher Importe der rot- und hellbraun bemalten Keramik in Karanovo I und in Kazanlălq datiert V. Nikolov (1989, S. 29,
Ta,f. 1-2) die dortige Karanovo 1-Kultur in die Zeit seiner KremikovciGruppe, fi.ir welche das gemeinsame Vorkmmen der wei8-, rot- und
braunbcmalten Keramik typisch sei, also unserer Auffassung nach, in
die Zeit der friihen klassischen Starcevo-Criş-Kultur. Wenn rur die stratigraphische Lage der rotbemalten GefăBfragmente von Cîrcea keine
andere Begriindung gefunden wird, dann wăre mindestens ein Teil der
dortigen Besiedlung wăhrend der Dauer der weiBbemalten Keramik
auch in die Periode der friihen Starcevo-Criş-Kultur zu datieren. Allgemein sollte es gelten, daB bei giinstigeren stratigraphischen Umstănden
die typologische und stratigraphische Grenze zwischen der weiBbemalten Keramik einerseits und der rot- und braunbemalten Keramik anderseits klarer und schărfer zu ziehen wăre. Man vermiBt immer noch
umfangreichere in situ Hausinventare mit verzierten Gafa.Ben aus der
kritischen Zeitperiode. Bei den Funden aus mehrschichtigen Siedlungen
lăGt sich der Grad der s~kundăren Vermischung nur schwer abschătzen,
und solche Funde sind fiir die feinere typologisch-chrolologiche Trennung kaum geeignet. Auch deswegen muB ein jedes solche Bild iiber
die ,.Vbergangshorizonte" als verzert betrachtet werden.
Selbstverstăndlich muB man mit dem gemeinsamen Vorkommen von
typologisch iilteren und jiingeren GefăBformen samt ihrer Verzierung
rechnen, das ist eine natiirliche Erscheinung. Dabei kann man von dem
Fri:1zip ausgehen, daB, wenn einma1 eine neue Tecnologie der Keramikherstellung erfunden wurde (was fiir alle anderen Erzeugnisse gilt),
die oft auch mit neuen Formen verbunden ist, vielleicht als einzige intensive Verwendung findet. Eirie solche neue Technologie verbreitet
sich rasch. Die ăltere Technologie geht <labei zu Ende, nur die verbleibendcn GefăGe konnen eine bestimmte Zeit noch weiter zusammen
mit elen neucn verwendet werden. Nur unter solchen Umstănden kon,1c:1 die typologischen Klassen und die Entwichlungsre;hen in den archăologischen Funden erkannt werden.
Das Erschcinen der rotbemalten Keramik in Strumatal, auf dem
Sofiotcr Feld, im Moravatal und wahrscheinlich auch anderswo am
En t '-'- ickl ungcnde der Kulturgruppen, fiir welche die weiBbemalte
Krc1mik typisch war, rcflektiett cine wichtige Wende in der Entwicklung
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des Neolithikums auf dem Zentralbalkan. Mit ihren Vorkommen kann
man in der sich andernden Typologie der Keramik den Anfang der typischen Keramik gut markieren, die fi.ir die klassische Starcevo-Criş
Kul tur charakteristisch wurde. Sie ermăglicht es zugleich, die kulturchronologische Grenze zu suchen. Man muB nicht immer mit dem
Eindringen neuer Volkergruppen. der Starcevo-Kultur nach Westbulgarien rechnen (Nikolov 1989, S. 28-29), weil die Starcevo-Kultur im
Strumatal und auf dem Sofioter Feld genauso wie in Moravatal in Serbien heimisch war. Bestehende Unterschiede aller Art in der Typologie aes Inventars refiektieren die regionalen Gruppierungen, die in
allen prahisforischen Kulturen i.iblich waren und immer zu finden sind.
Zuerst wollen wir nicht i.iber breite Territorien nach den Ursachen
Wurzeln und Impulsen suchen, sie konnten von verschiedener Natur sein.
Tiefgreifend scheinen die Folgen dieser Wende zu sein. Die rotbemalte
Ware griff nicht in den Bereich der Karanovo I-Kultur in Thrakien
i.iber. Es laBt sich! vermuten, daB die hier beschriebene rotbemalte Keramik ausschlieBlich auf den Gebieten der Protostarcevo-Kultur heimisch wurde. Die Verzierung der unbemalten Karanovo II-Keramik ging
zur gleichen Zeit ihren ganz eigenen Weg, was als die Bestatigung der
frilher bestehenden kulturgenetischen Trennung der Protostarcevo-Kultur von der Karanovo I-Kultur schon im Verlauf des Neolithisierungsprozesses Si.idosteuropas angesehen werden kann.
.
Ungefahr erst zur Zeit des Erscheinens und der Verbreitung der
rotblemalten Keramik wăhrend der fri.ihen klassischen Starcevo-Criş
Kultur entstanden im Karpatenbecken und in Mitteleuropa die Umweltbedingungen, die fi.ir die Einfi.ihrung der Landwirtschaft geeignet waren. Die Funde. der alten Linearkeramik a1.1s Westungarn und aus der
Sildwestslowakei bestatigen immer mehr, daB die Kultur mit der alten
Linearkeramik schon wahrend der klassischen
Starcevo-Criş-Kultur,
wahrscheinlich gleichzeitig mit der Koros-Gruppe, mindestens in Westungarn, in der Sildwestslowakei sowie in O_stostcrreich und in Si.idmahren entstanden ist und noch vor der Entstehung der Vinca- und
Dudeşti-Kultur sich i.iber breite Territorien zwischen Rhein und den
Pripjat-Silmpfen verbreitete.
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Abb. 2. Das HalsgefiH3 (1) und kugelige Gefăl3e mit roter Bematung. 1 P ernik; 3 - N egovanci.
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Abb . 4 . Bikonische Gefăl3formen mit d em Umbruch in oberem Teil und ein Vollfu.13 (4) mit
roter B em:ilung. 1-2, 4 - 5 - G'il ă bnik, 3 - P i! rnik.
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Abb. 5. Kugelige GefăJ3e mit niedrigem Hals mit dcr K annelurverzierung. 1- 2- Gă l ă bnik.
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UNE AGGLOMJ:,:RATION DE TYPE STARCEVO DANS L'OUEST
DE LA MUNTENIE
Pendant Ies fouilles archeologiques a Dulceanca (dep. de Teleorman)
au dessus d'une station appartenant au I er millenaire de n.e. ont ete
decouvertes -Ies vestiges d'une aggiomeration appartenant a la culture
Starcevo. 1
Cette agglomeration est situee sur la bas terasse a la confluence du
ruisseau Burdea avec la riviere de Vedea.
Seu:ement une partie de l'est de cette aggiomeration a pu etre mis
au recherche archeologiques. Ont ete decouvertes deux huttes et une
fosso.
La premiere hutte a un forme rhomboîdale (3,80 1;>< 5 m). Sa base
se trouve it 1,35 m. La deuxieme hutte (mesurant 3,42 X 3 m) a deux
câtes droites unies en ongie droit. L'autre câte de cette hutte a une forme
aronclie. Sa base se trouve a 1,20 m. Les deux huttes ont ete depourvu
des âtres pour le feu. La fosse a une forme tronconique. Son diametre
~t la base mesurant 0,80 m et en haut 0,28 m. Les parois ont ete brules
ayant une couleur rouge. D'apres natre oppinion cette fosse a servi
pour Ies provisions, surtout pour Ies cereales.
Les membres de 1'agglomeration du Dulceanca ont cultive des cereales. Cette occupation est documentee par Ies amprentes des semences du ble dans la pâte des vases, ainsi que sur la surface des vases.
Une autre occupation des membres de la communaute a ete l'eievage. La majorite des ossements des animaux decouvertes dans cette
station apparatiennennt a des bovins (Bos taurus L.).
De l'agglomeration de Dulceanca provien une assez grand nombre
des outils en silex (soi disant „balcanique") en realite une sorte de calcedonie d'une couleur claire, ayant des petites taches blanches repandus
unifformement dans la roche.
Les outils caracteristiques decouverts, jusqu'â present, dans cette
station sont: des lames, des segments des lames et des racloires.
On doit soulignier l'absence des microlites.
De m~me ont ete decouvertes quelques haches trapezoidaies polies,
rnnff'.,ctionnes des differentes roches.
Dans Ies trois complexes mentionnees proviennent des nombreux
fragments ceramiques de type Starcevo. Pour Ies vases on a empolye
une p,Ue, ayant comme degraisants de la balle et assez beaucoup de
sabie fin.
1 Les complexes de l'epoque neolithique de Dulceanca ont ete fouille par
Mme Susanne Dolinescu- Ferche, gui a bienvoulu de Ies ceder â nous, pour publicati0n. Nous exprimons par cette voie aussi nos vifs remerciements.
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Dans la cassure des fragments ceramiques on peut observer que le
centre du paroi est forme d'une pâte, ayant comme degraisant de la
balle, tandis que la surface exterieure et interieure de ces fragments ont
ete couvri avec une couche mince d'argile fine, ayant comme degraissant
du sabie.
On peut observer que Ies vases de type Starcevo decouvertes â Dulceanca, dans l'ouest de la Muntenie, sont differentes en ce qui concerne
Ies componentes de la pâte des vases, appartenant a la meme culture de
la Moldavie. En comparaison avec Dulceanca Ies tessons appartenant ,i
la culture Starcevo-Criş de Moldavie ont comme degraissants beaucoup
de balle et moins du sable2.
Apres la combustion Ies vases de Dulceanca ont obtenu a l'exterieur
et en interieur aussi une couleur rouge ou rougeâtre. D'apres notre oppinion ces vases assiases avec la buche en haut ont ete brule a l'aire
libre sur Ies âtres ouverts, c'est â dire elles ont subi une combustion oxidante. Mais dans Ies deux huttes de Dulceanca il y a aussi des fragments ceramiques ayant la surface exterieure rouge et celle intereiure
noire, ce qui indique que Ies vases de cette sorte ont ete brule au feu
libre, superposees ou renversees avec la bouche par terre.
La majorite des vases decouvertes dans la hutte no 1 appartiennent
â des vases du use commun. Elles ont ete modeles en pâte ayant comme
degraissant de la balle sur laquelle s'est applique superficiellcment une
couchc mince d'argile melange avcc du sabie fin. La forme la plus frequente c'cst le pot, ayant un corp bombe et la bouche soit courte ct
grossie, soit plus haute mesurant quelques cm et incline vers l'eterieur.
Ces vascs ont Ies parois grossis. Leur fond a parfois la meme grosseur
avec les parois, mais dans beaucoup des cas il est plus gros. Le diametre
de la bouche de ces vases mesure 10-20 cm. Leur hauteur de memc
mesure jusqu'a 20 cm.
Parmi Ies vases du use commun on doit compter aussi Ies ecucllcs
tronconiqucs. Le diametre de leur bouche mesure 16-24 cm et lcur
hauteur 10-14 cm.
De la hutte no 1 provient encore un assez grand nombre: des fragments des vases en pâte fine (melee avec de la balle) La forme la plus
frequente c'est le pot ayant un corp bombe, la bouche mince ou parfois
plus haute un peu grossie et cn general inclinee vers l'exterieur.
11 y a aussi des ecuelles tronconiques, mais cettc forme est plus
rare.
Un attention speciale on doit accorder â denx fragments des soi disant „petits tables pour le culte" qui ont quelques pieds.
Il y a, une assez grand nombre de tessons modeles en pâte assez
fine melee avec de la balle. Leur surface tant â l'exterieur comme â l'interieur aussi a ete couvri avec une couchc mince d'argilc fine. La surface des vases de cette sorte de ete peinte tant a l'exterieur de meme
qu'a l'interieur avec une couleur rouge fine.
Les formes caracteristiques des vases de cette sorte sont des ecuelles tronconiques ayant le bord grossi vers l'interieur. La couleur rouge
constituc le fond sur lequel ont ete peint des motifs differents.
2

Eug.

Comşa,

dans Dacia, N.S., XXII, 1978, p. 15.
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Sur cinq fragments on reste des portions des ornaments peintes avec
une couleur noire. Quelqu'unes indiquent, sans doute, des motif composes des bandes larges a cote desquelles se trouvent des lignes parallE.•Ies, plus minces, tracees de meme avec une couleur noire. Ce decor peint
m·ec de la couleur noire a ete execute tant a l'exterieur de la vase, que
sur la surface interieure, ainsi qu'au long de la bouche.
Sur un fragment ceramique pcint avec de la couleur noire il y aussi
des restes d'un decor peint, realise avec de la couleur blanche.
Sur un autre fragment, sur sa surface exterieure, on peut voire des
raies etroites, peintes avec de la couleur blanche.
C'est a dire dans la hutte no 1 de Dulceancai on a surrement des
vases peintes avec de la couleur noire sur un fond rouge, ainsi que des
vases ayant un decor peint avec noir a cote duquel se trouvent des motifs peints avec une couleur blanche.
Dans le deuxieme complexe (nr. 2) de Dulceanca ont ete trouve
plusieurs fragments appartenant a des vases du use commun, ayant un
decor de creux ovales. On doit remarquer que ces creux, sur quelques
tessons, sont isolees et seulement sur un tesson ils sont ranges en ligne.
On doit souligner que sur aucun des fragments mentionnes plus haut il
n'y a pas des creux „en epi". Sur quelques tessons il y a des portions
avec des bandes en relief.
Dans la hutte no 3 predominent les tessons appartenant a des vases
de use commun, confectiones d'une pf1te melee avec beacoup de balle
et peu de sable.
La forme la plus frequente est le pot avec le corps bombe et la
bouche cylindrique. Ces vases ont en general le fond grossi.
En comparaison avec Jes materiaux ceramiques provenus de la h!,1tte
no 1, dans la hutte no 3 ont ete mis au jour des fragments ceramiques
avec des decors differents: bandes alveolaires en relief, proeminances
rondes, rangee de creux (biconvexes) creux rares (demilunaires) et lighes
incisees courtes. Les fragments ceramiques avec Ies motifs ornamentaux
mentiones plus haut de la hutte no 3 n'ont pas des analogies dans les
materielles ceramiques provennant de la hutte no 1.
Dans la hutte no 3 ont ete decouvertes aussi des tessons modeles
dans une pâte fine. C'est sont des ecuelles, ayant Ies parois minces et un
peu arques, ainsi que des pots avec le corp bombe, ayant un ornament
des bandes en relief avec des alveoles et des proeminences rondes, mais
aucun fragment ceramique peint.
L'agglomeration de Dulceanca, comme on peut constater des materiaux presentes plus haut, n'a pas donne beaucoup de la ceramique
peinte, mais on doit mentionner que cette agglomeration jusqu'â present, est la seule de ce type dans l'ouest de la Muntenie, fouille sistematiquement.
Il y a encore dans l'ouest de la Muntenie 4 agglomeration decouvertes par des rccherches de surfaces, mais ces materiaux sont encore
inedits. Pour cette raison on doit comparer Ies materiaux de type Starcevo de Dulceanca avec celles decouvertes en Oltenie.
4 - Acta Mvsei Napocensis 32/19!1,.
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Les complexes Ies plus proches qui appartiennent a la culture Starcevo sont celles de Grădinile et Studina 3 (dep. de Olt). Les deux stations se trouvent aupres de la vallee inferieure de la riviere Olt.
A Grădinile il y a trois niveaux superposes appartenant a la culture
Starcevo4. Pour nous un inter{,t special presente le niveau no 3 (le dernier) duguel proviennent des fragments ceramigues avec la surface couvrie avec une couche mince de l'argile fine. Sur cette couche a ete appligue une couleur rouge ou brune sur laguelle a ete peint le decor avec
une couleur noire:i. A Dulceanca unc mode d'ornamentation simillaire on
trouve parmi Ies tessons provenant de la hutte no. 1.
Du niveau no 3 de Griidinile proviennent aussi des fragments ceramigues ayant un decor forme par des groupes des lignes parallcles courtes incises, disposees en zig-zag 6 . De tellcs fragments ceramiques ont ete
decouvertes a Dulceanca aussi dan la huttc no 3.
En conclusion, d'aprcs nous, on pcut soutenir gue la ceramigue de
Dulceanca a des proches analogies dans Ies complexes appartenant au
3-eme niveau de Grădinile, gui appartient a la phase Starcevo IIF
(d'apres la periodisation de Vl. Milojcic). Dans cette situation on peut
condure gue l'agglomeration de Dulceanca appartient aussi a la phase
Starcevo III. Cette datation est confirme aussi par une comparaison de
la ceramigue decouverte el Dulceanca avcc celle provenant du niveau III
de la station de Cârcea „La Hanuri", consideree de meme comme appartenant a la phase Starcevo III 8•
On doit souligner encore gue l'agglomeration de Târgşor (dep. de
Prahova) a ete atribue de meme a la phase III de la culture de Starcevo9.
En conclusion, d'apres Ies donnees mentionnees plus haut (tenant
compte de l'etat actuel des recherches), de la Muntenie de l'ouest (Dulceanca) jusgu'a Târgşor (apres de Ia ville de Ploieşti) ont vive des communautes de la culture Starcevo (appartenant a la phase III).
Dans cette situation corelant Ies donnees mentionnes plus haut on
doit admettre gue Ies communautes de la culture Starcevo ont penetre
en Muntenie de l'Oltenie, pendant la III-eme phase du developement de
la culture.
Parce gue dans l'agglomeration de Grădinile il y a aussi des phases
plus anciennes de la culture de Starcevo, il est possible gue de tels
complexes vont paretre, du moin dans l'ouest de la Muntenia, aussi.
La communautes de type Starcevo gui ont penetre en Muntenie de
l'ouest ont continue leur expansion vers l'est, surtout aupres de la zone
collinaire jusgu'a TârgşorIO_
Jusgu'a present dans la plaine de la Muntenie n'ont pas paru des
decouvertes gui peuvent etre attribue a la culture Starcevo. Pour cette
., M. Nica, dans ArhOlt, S.N., 1, 1981, p. 27.
Idem, p. 39.
s Idem, p. 38.
6 Idem, p. 31, fig. 3/6.
7 Idem, p. 38.
u M. Nica, dans SCIV, 27, 4, 1976, 453 .
~ V. Teodorescu, dans SCIV, 2, 1963, p. 264.
10 Idem, p. 251-271.
4
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raison on doit poser la question que ces communautes n'ont pas penetre
dans la plain ou bien il y a autres motifs. Une explication en ce sens peut
etre le fait que Ies porteurs de cette culture ont prefere la zone collinaire. En ce sens ont doit mentionner que dans le nord-est de la Muntenie ont ete decouvertes quelques agglomerations de type Starcevo-Criş,
mais seulement dans la zone collinairellJ On considerent que ces communautes appartiennent a une phase tardive de la culture et qu'elles ont
penetre dans cette zone de la Muntenie du sud-ouest de la Moldavie.
Dans cette situation Ies communautes de type Starcevo ont penetre en
Muntenie par deux voies: l'une venant de l'est de la Moldavie et l'autre
de l'ouest de l'Oltenie.
EUGEN
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Fig . 1. Fragments de vases ceramiques a ppartenent

Starcevo (Dulcea nca ).

a

la phase III de la culture

BEMERKUNGEN ZUR GEMALTEN ORNAMENTIERUNG AUF DEN
TONGEFASSEN AUS CAVDAR (GRUPPE KREMIKOVICI)

Die mehrschichtige frlihneolitische Siedlung bei dem Dorf Cavdar
befindet sich am rechten Ufer des Flusses Topolnica im Becken von
Zlatica-Pirdop. Die Kul-turschicht mit einer Flache von etwa 4 OOO m 2
ist unter der Leitung von G. I. Georgiev 1968-1980 vollstăndig erforscht
worden 1 • Sie enthielt die Uberreste von 7 Bauhorizonten mit einer
Gesamtdicke von 3 m. Bisher sind die Fundmaterialien f'ast nicht
veroffentlicht. Gegenstand der vorliegenden kurzen Mitteilung ist nur
die ethnokulturelle Information, die den Untersuchungen aller liber 800
ganzen und fragmeritierten Tongefăfle mit gemalter Ornamentierung
entnommen werden kann2 • Diese Ornamentierung hat eindeutig synkretist'ischen Charakter, und aufgrund diescr Besonderheit ist die Siedl'Lmg
Cavdar ein Musterbeispiel fiir die Gruppe Kr•emikovici, die wăhrend
der zweiten Hălfte des frilhen Neolithikums in den Becken von ZlaticaPirdop und von Sofi'a verbreitet war:1.
To n g e fă B e m i t w e i B gem a 1 te r O n a m e n t i e r u n g.
Zu dieser Gruppe gehoren topfăhnliche GefăDe, Schilsseln mit rundlichem
Korper, tulpenformige GefăBe und halbsphărische Schalen. Sie alle sind
mit roter Engobe liberzogen, auf welche die Verzierung aufgemalt ist.
Insgesamt wurden in der ganzen Kulturschicht von Cavdar liber 405
GefăBe mit weiBer Ornamentierung registriert, d.h. mehr als die Hălfte
aller bemalten GefăBe der Siedlung: Nach Bauhorizonten sind sîe folgendermaBen verteilt: im untersten, dem VII., - 13, vom VI. bis zum II.
- zwischen 62 und 90 und im obersten, dem I., - 10.
Die geschlossenen GefăBe dieser Gruppe sind nur von auBen verziert;
die Struktur ihrer Ornamentalkomposition ist meist dreiteilig: Verzierung
unterhalb der Milndung, Hauptkomposition und Verzierung des StandfuGes. Die Schalen sind auf beiden Seiten mit zweiteiligen Kompositionen ornamentiert: Hauptkomposition und Verzierung das StandfuBes
von au.Ben, Verzierung unterhalb der Milndung und Hauptkomposition
von innen. Nach den GefăBformen, der Struktur des Ornamentalschemas
und der Verwendung einzig von wei~er Farbe filr ihre Ornamentierung
sind die GefăBe der vorgestellten Gruppe ein unteilbarer Bestandteil des
Ker'.amikkompl-exes der Kultur Karanovo I in Thrakien. Das Glefohe
betrifft auch die Ikonographie der Motive und der Kompositionen, die
1
G. I .Georgiev, in Cultures prehistoriques en Dulgarie, IzvArchlnst, XXXVI,
Sofia, 1981, S. 63-109.
2
Vgl. V. Nikolov, in Near Eastern Studies. Bulletin of the Middle Eastern
Culture Center in Japan, 5, Wiesbaden, 1991, S. 247-266.
3
V. Nikolov, in Tell Karanovo und das Balkan-Neolithikum, Salzburg, 1989,
S. ?8-29; V. Nikolov, K. Grigorova, E. Sirakova, in Acta Praehistorica et Archaeologzca, 24, 1992, S. 232.
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mit einem schmalen Band eingefaBt und mit Netzverzierung
ausgefi.illt sind. Eine wichtige Besonderheit der weiBgemalten Hauptkompositionen ist die Einrahmung der Motive oder der Motivelemente
mit einer Kante aus weiBent Punkten. Diese Stilbesonderheit ist fi.ir
dic ganze Kulturschicht von Cavdar UFld fi.ir alle erforschten Siedlungen
der Kultur Karanovo I charakteristisch.
T o n g e f ă B e m i t w e i n r o t e r O r n a m e n t i e r u n g. Das
sind vorwiegend tiefe Schtisseln mit spezifischen nach auBen profilierten
Mtindungen. Die Schalen sind vorwiegend umgekehrt konisch und sehr
selten halbsphărisch. Die topfăhnlichen GefoBe sind selten anzutreffen
und zwar nur in den oberen Bauhorizonten. Die Gef ăBe der vorgestellten
Gruppe haben orangeroten, hellroten oder braunroten Uberzug. In den
unteren zwei Bauhorizonten der Siedlung wurden GefăBe nur mit
orangeroter Oberflăche gefunden; im V. Bauhorizont kommen auch
GefiiBe mit roter und braunroter Engobe vor, und iin den nach oben
folgenden Horizonten sind die letzteren zwei Oberflăchenfarben viel
stărker vertreten als die orangerote. Insges'.amt sind die ToBgefăBe mit
weinroter Ornamentierung in Cavdar etwa 72: im V. und im IV. Horizont
sind es jeweils 22 und 15, und in den i.ibrigen variieren sie zwischen 5
und 10.
Die Ornamentierung mit weinroter Farbe besitzt spezifische typologische und stilistische Besonderheiten, die in der zentralen Balkanzone
gut bekannt sind, einschlieBlich auch im Becken von Sofia und am
oberen Lauf der Struma. Die Ornamentalkomposition dieser GefăBe
beginnt stets :an der Mi.indung.
Die TongefăBe mit weinroter Ornamentierung aus Cavdar ki:innen
als Grundlage fi.ir ethnokulturelle Interpretationen gelten. Einerseîts
schlieBt die Anzahl dieser Gefăl3e die Mi:iglichkeit aus, daB sie Import
aus Siedlungen der zentralen Balkanzone sind (z.B. aus dem Becken von
Sofia), wo die Ornamentierung mit weinroter Farbe auf or:angerotem
-Oberzug eine spezifische Charakteristik des Keramikkomplexes ist.
Andererseits geben die Formenentwicklung der GefăBe dieser Gruppe
in Cavdar (z.B. das Erscheinen von typischen fi.ir Karanovo sphărischen
GefăBen mit mittelhohem oder hohem Hals) und die Entwicklung der
Technologie fi.ir ihre Ausarbeitung (hauptsăchlich Oberflăchenbearbeitung
und Brennung) die Mi:iglichke'it zu der Annahme, daB die Trăger der
in diese Siedlung gebrachten Starcevo-Tr'adition der Ornamentierung mit
weinroter Farbe ein untrennbarar Bestandteil ihrer Bevi:ilkerung waren
und daB diese Tradition trotz ihrer Bestăndigkeit gewisse Verănderungen
in der Zeit erfuhr, daB sie unter dem EinfluB der deutlich stărkeren
Karanovo-Tradition in · der Keramikprodukt'ion „naturalisiert" wurde.
TongefăBe mit dunkelbrauner oder schwarzer
Ornament ieru n g. Vertreten sind Schi.isseln und tulpenfi:irmige
GefiiBe, ebenso umgekehrt konische und halbsphărische Schalen. Die
Art und die Farbe der Engobe tragen klar die Char'.akteristika von
Kara novo: die Farbe der Gefăsse ist vorwiegend in verschiedenen Rotund Rotbraun-Ti:inen, allerdings sind auch GefăBe mit leicht orangerotem
Farbton anzutreffen - ein Merkmal der Star~evo-Tradition. Insgesamt
ist die Anzahl der GefăBe dieser Gruppe 35. Also umfaBt diese Gruppe
die geringste Anzahl von GefăBen mit dunkler Ornamentierung. Mit
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Ausnahme des untersten, VII., Bauhorizontes, in welchem diese Gruppe
nicht vertreten ist, stammen aus den anderen Horizonten jeweils 6 bis
8 Gefăfie.

Nach Art und Ikonographie der Motive und Kompositionen sind
wiederum 2 verschiedene Traditionen zu erkennen: Die mit dunkelbrauner oder schwarzer Farbe aufgetragenen Ornamentalkompositionen
weisen sowohl Merkmale von Starcevo als auch des lokal entstandenen
Synkretismus zwischen der Starcevo- und der Karanovo-Tradition auf
(Motive des Karanovo-Typs, doch mit dunkler Farbe ausgefi.ihrt). Diese
Schluflfolgerung bestatigt die Annahme, daB in der Si-edlung Cavdar
Trager der beiden starksten frlihneolithischen technologischen , und
ornamentalen Konzeption im zentralen und ostlichen Teil der B:alkanhalbinsel zusammen gewohnt haben und daB im chronologischen Rahmen
des Lebens in dieser Siedlung diese beiden Traditionen miteinander
verknlipft waren.
TongefăBe mit cremefarbener oderhellbrauner
Ornament ieru n g. În dieser Gruppe sind Schlisseln und tulpenformige Gefăfle vertreten, aber auch halbspharische Schalen und ausnahmsweise topfăhnliche Gefăfle mit engem hohen H'als. Nach ihrer
Form (tief, mit nichtprofilierter Mlindung) sind die Schlisseln vor allem
eine zentralbalkanische Erscheinung. Die tulpenformigen und topfăhn
lichen Formen wie auch die Schalen sind e'ine thrakische Erscheinung.
Nach der Oberflachenbearbeitung und der Engobe (blaDrosa, blaBrot
oder blafhveinrot) weisen die meisten Gefăfle eine Verbindung zur
Starcevo-Tradition auf. Allerdings ist die fi.ir die Karanovo-Tradition
charakteristische rote Engobe ebenfalls anzutreffen. Die Gesamtzahl der
in der Siedlung registrierten Gefafie mit cremefarbener oder hellbrauner
Ornamentierung betragt etwa 41. Im untersten, VII., Bauhorizont ist
diese Gruppe nicht vertreten, und in den nach oben folgenden Horizonten ist ihre Anzahl ungefăhr 7 bis 8.
Die Ornamentmotive und -kompositionen sind vorwiegend vom
Starcevo-Typ; es treten auch solche vom Karanovo-Typ auf, jedoch
ausgefi.ihrt in dunkler Farbe. Insgesamt weist die vorgestellte GefăB
gruppe einen deutlichen Synkretismus zwischen den zwei Traditionen
auf.
T o n g e f ă B e m i t p o 1 y c h r om e r O r n am e n t i e r u n g. Diese
Gefăflgruppe aus C·avdar ruft das grofite
Interesse hervor 4 • Es sind
ausnahmslos tulpenartige Formen und Schlisseln vertreten, die Becher
dagegen sind in begrenzter Anzahl anzutreffen. Die Schalen sind recht
gut vertreten. Nach den Besonderheiten ihrer Form, aber auch mit der
rot oder rotbraun engobierten Oberflăche folgen die GefăBe dieser
Gruppe unumstritten der Karanovo-Tradition. Ihre Gcsamtzahl ist ca.
246. Nach ihrer Menge folgen sie nach den weiBbem:alten Gefăflen. Im
untersten, dem VII., Bauhorizont wurden nur 3 polychrome GefaBe
festgestellt, im folgenden sind es 31 und in den oberen Horizonten
zwischen 40 und 60. Die Ornamentalkompos'ition jedes dieser Gefăfle
(oder wenigstens eine der beiden Ornamentalkompositionen der Schalen)
ist in zwei Farben ausgefi.ihrt: dunkel (braun oder schwarz) und we'iB.
4
V. Nikolov, in Prahistorische Funde und
Forschungen. Festschrift zum
Gedenken an Prof. Georgi I. Georgiev, Sofia, 1993, S. 60.
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In dcn Fallen, in denen die Ornamentalkomposition eine Verzierung
untcrhalb der Mtindung (einschliesslich auch auf der Innense'ite der
Schalcn) cinbeziet, ist sie immer in weisser Farbe aufgemalt. In den
Fi:illen, in denen das GcfăG ein verziertes Standftifkhen besitzt, ist diese
Verzierung _obligatorisch ebenfalls mit weiBer Farbe ausgeftihrt. Eine
geringe Anzahl von Gefăfien besitzt eine monochrome (dunkle) Hauptkomposition, dic mit ,vei[3er Verzierung unterhalb der Mi.indung verbunden ist (einschlicfllich auch auf der Innenseite der Schalen). Einige
Schalen haben auf ihrer Auf3enseite nur eine Hauptkomposition, die
einfarbig ausgefi.ihrt ist: dunkel oder weiB (die Ornamentalkomposition
der Innenseite ist polychrom). Alle i.ibrigen Hauptkomrpositionen der
Innen- oder Auf3enseite der GefăBe sind polychrom; sie sind in dunkler
Farbe ausgeftihrt, und die weifie Farbe hat darin eine untergeordnete
Rolle. Die weiBe Farbe wurde verwendet: fi.ir die Umrandung der
dunklen Motive oder deren Elemente - mit Punkten (dieser Typ der
weifien Verzierung tiberwicgt), mit schmalen Bandern, mit breiten
Netzbăndern; fi.ir die Ausmalung
der negativen Felder - schmalen
Parallelbăndern, mit Netzverzierung, mit voll ausgem,alten Figuren, mit
breiten Stichelbăndern, mit Punkten. In mehreren Făllen (auf beiden
Seiten der Schalen) sind die weiBe und die dunkle Farbe fast gleichermaEen vertreten: dunkle und weiBe Motive wechseln sich ab, oder aber
einzelne Motivelemente sind in verschiedenen Farben ausgeftihrt. Die
Umrahmung mit weifien Punkten und in wesentlich geringerem Ma.Be
die Umrahmung mit schmalem weifien Band stellen eine wesentliche
Charakteristik der polychromen Hauptkompositionen iaus Cavdar dar.
Die Idee der polychromen Ornamentierung entstand offensichtlich
gleichzeitig mit dem Erscheinen der dunklen Keramikornamentierung zu
Beginn der zweiten Hiilfte des fri.ihen Neolithikums in der zentralen
Balkanzone. Die dunkle Ornamentierung tritt in diesem Areal eingangs
der klassischen Etappe der Starcevo-Kultur auf und ist ein Symbol der
Konsolidierung der einzelnen Proto-Starcevo-Zellen, die bis zu diesem
Zeitpunkt nur die Bemalung mit weifier Farbe k"annten. Die andere
grof3e frtihneolithische Gemcinschaft - die Kultur Karanovo I - bewahrt
die Ornamentierung der Tongefoile nur mit weiBer Farbe. Die polychrome, mit dunkler und weiBer Farbe ausgefi.ihrte ornamentale Verzierung entstand in cier Kontaktzone zwischen den zwei m!ichtigen Farb(und offensichtlich auch ideologischen) Prinzipien. Die Polychromie ist
ein wichtiges Element der Erscheinung, die Kremikovci-Gruppe genannt
wird (in den Becken von Zlatica-Pirdop und Sofia) und vielziihlige synkretistischc Merkmale aufweist. Und wăhrenddem in der westlichen Zone
der Gruppe (d.h. im Becken von Sofia) die Starcevo-Merkmale tiberwieg€n, so ist es in der ostlichen (d.h. im Becken von Zlatica-Pirdop)
gerade umgekehrt: hier ilberwiegen die Karanovo-Merkmale. Und doch
ist bei der gemalten Ornamentierung von Cavdar der Einflufi von Starcevo relativ stark, was offensichtlich die Bltitezeit der Polychromîe als
Ausdruck des Farb- (und ideologischen) Synkretismus vor dem Hintergrund der i.iberwiegenden Venvendung der weifien und der bedeutend
schwăcheren Anwendung der dunklen Farben hervorrief. Eben hier
i.iberwiegen erheblich die Gefăfie mit wei13er gemalter Verzierung unterhalb der Mtindung und Verzierung des Standfi.iBchens, doch mit einer
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dunkel gemalten Hauptkomposition, deren Motive mit \VeiDen Punktekanten umgeben sind. Die Umrahmung mit Punkten, die Existenz einer
Verzierung unterhalb der Mi.indung und einer Vcrzierung des Fi.i(lchens
aber sind typische Merkmale fi.ir Karanovo. Die Ikonographie der ornamentalen Vcrzierung dieser Gefi:iGgruppe weist cbenfalls Synkretismus
auf, bei dem die Karanovo-Tradition dic IG.hrendc Rolle spielt.
Wie bereits klar wurde, k'ann die bemalte Kcramik aus der Siedlung
Cavdar Auskunft liber die
ethnokulturclle Zusammensctzung ihrer
Bevolkerung geben. In der ersten Siedlung (VII. Bauhorizont) i.iberwiegt
ganz deutlich die weifie Ornamentierung, von den dunklen Farben ist
nur die weinrote verwendet worden, es erscheint auch die Polychromie.
In cler zweiten Siedlung (VI. Bauhorizont) ist dic weil3c Ornamentierung
ebcnfalls deutlich stărker vertreten als die dunkle, <loch wird cler relative
Anteil der Polychromie groBer. In der dritten Sicdlung (V. Bauhorizont)
tritt eine Verănderung ein: Die Rolle der dunklen Ornamentierung
wjchst sprungartig an, obzwar sie die Bedeutung der weifien nicht
erreicht; der relative Anteil cler Polychromie erhciht sich noch mehr.
In den nfichsten drei Siedlungen (IV. - II. B'auhorizont) ist die betontc
Dominanz der weiDen liber die dunkle Verzierung ,viederhergestellt, und
der relative Anteil der polychromen GefiiGe năhert sich dem dcr weiP.bemalten an. Aufgrund der hier vorgenommenen Analyse konnte angenommen ,verden, daB die Begri.inder und die Bewohner cler ersten z,vei
Siedlungen in Cavdar Trfiger zweier ethnokulturellcr Traditionen waren,
\\·obei allerdings deutlich die Karanovo-Tradition tiberwog. In der dritten
Siedlung wăchst die Rolle der Starcevo-Tradition wahrscheinlich infolge
der mechanischen VergroBerung der AnZahl ihrer Tr~iger an. In de:n
folgenden Etappen bis zum Siedlungsende an dieser Stelle stabilisiert
sich das Verhăltnis der Trfiger der beiden Traditionen bei etwa 3: 1
zugunsten der Trăger der Karanovo-Tradition.
VASSlL NIKOI.OV
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A bb. I . Cavdar . Scher ben yon keramischen Gefăssen, gemalt mit weisser Farbe. Friihneoli t h ikum , Bauhorizonte VI (I ), IV (3), II! (2, 4-5).
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A bb. 11 . C:avd ar. S cherben von keramischen Gefăssen, gemalt mit weisscr Farbe. F riihn eolithikum, :Bauhorizonte VI (4, 5), V (2, 10), IV (1, 7 ), III (3 ), II (6, 8, 9 ).

Abb . III. Cavda r. S cherben von ke rami schen Gefiissen, gemalt m it weisser Farbe. F riih,
n eolithikum, Bauhorizonte V (4), IV (3), III (I, 5), II (2).
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Abb . V. Cavda r . S cherb en Y O I\ k e ramischen Gefiisse n , gemalt m it dunkeibraune r (2, 3 , 8 ),
h ellbrauner ( I , 6, 7 , 9 ). cremiger (4 , 5 ) Farbe. FriUmeo! i thikwn , Ba uhori zon te VI (8 ), V ( I,
4, 5 ), III (2 ), IT (3 , 7, 9 ), I (6 ).
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Abb. V r. Ca vdar. S ch e rbe11 von ke ram is ~hen Gefas se n, ge ma \t mit <lt!l1ke ibrauner und weisser
(2, 4-6 ), h llb ra une r unei wc issft r (1, 3 ) F a rbe . P r iihneo: i t hikum , Ba uh ori ~ontc VI (4), IV
(2, 5 ), nr (1, 3 ), II (6 ).
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A bb . V II . Cavdar . Scherben von k eram ischcn Geftis cen, gcmalt mit <lunkelhra1u1cr unei
weisscr (2 -- 6 , 8 ), hellbra uner und we issc r ( I. 7 ) Fa rbe . Friihneol i thikum, Bauhori zonte YH
(6 ), V (3 , 7 ), IV ( I , 4 , 5), III (8), II (2).

A bb. VIII . Cavclar. Sche rben von kera mischen Gefăssen, gemalt mit dunkelbrauner und
weisser (I, 3, -l ), hell brauner und wei sser (2) Farbe. Friihneolithikum. Bauhorizonte VI (2),
IV (I) , III (3 ), II (4).

BASE DES DONNEES INTERNATIONALE POUR LA
CULTURE STARCEVO-CRIŞ

Dans le departament prehistorique du Musee National d'Histoire de
la Transylvanie on a etabli un systcme informatif pour l'archeologie
nomme „BAZARH". Le recueillement des donnees et la methode de
description suivent le systeme couramment utilise et la methode de
la Ruhr ( Podborsky 1977 ), en Slovaquie et J ugoslavie (Gomolava), adapte
aux possibilites locales (Kalmar 1988; 1990; 1992).
Le projet du systeme BAZARH a trois composants: 1) une base des
donnees; 2) une base de connaissances et 3) des systemes experts. La
base des donnees inclut toutes les informationes primaires ramassees
par des archeologues, anthropologues, biologues, geologues, pedologues,
physiciens, chimistes, etc. La base des connaissances fournit toutes Ies
informationes bibliographiques et une partie des informationes synthetiques donnees par le „systeme expert", necess•aires pour des connections.
Les systemes experts analysent l'information donnee par la Base des
donr1ees et de connaissances; les interconnections des parties composantes
de l'ecosysteme, etc (Kalmar 1993).
L'exploitation du systeme BAZARH se realise par le systeme de
cl~<;sification et de gestion denomme „ZEUS" qui comprend une partie
de lu gestion des b'ases des donnees et une partie de la classification.
Cette derniere partie contribue a l'elaboration du systeme expert par
des classifications superieures qui ont pour but la prognose et la fixation des regles d'evolution, leur probabilite d'apparition, la classification
des images, etc. Pour la realisation des connexions entre les compos·ants
BAZARH et pour l'etude du systeme expert il a ete utilise des reseaux
neuronaux (Tarcea 1993).
Jusqu'.:1 present il a ete elabore la base des donnees et il a ete
classifie ce stock d'information. La recueillement des donnees est fait
par l'utilisation des question'aires pour les donnees specifiques; des sites
arch0ologiques, des ceramiques, du materie! en pierre, des objets ein
metal et en os. Des donnees chimiques, physiques, spectrographiques,
antropologique et faunistiques y sont aussi inclues.
Le questionnaire pour la ccramique inclut des donnees concernant la
decouverte, la determination culturelle, la description de la pâte (l'espece,
la couleur exterieure et interieure, la mixture, le vernis et la technique
d'oxydation), les formes (fig. 1) et Ies ornements (fig. 5-10), la determination typologiques, la technique d'ornementation, les dimensions avec
Ies spt:,cifications typologiques (fig. 2-4) et numeriques sur Ies vases,
la presentation fonctionnelle et, s'il est necessaire le numero d'inventaire.
Les donnees dans le questionnaire sont completees en utilisant des catalogues generaux et specialement et les dictionn'aires de codes.
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La fiche de lithotheque comprend Ies condition de decouvcrtc, Ies
donnees typologiques concernant la forme, Ies donnees geologiqucs concernant le groupe genetique, la texture, la structure et la durck, etc
(Maxim -

Oltean -

Lak6 1993).

De la base de donnees et de connaissances relatif au grand cnscm ble
culturel Starcevo-Criş il ·a ete fait quelques classifications suivant des
donnees quantitatives et qualitatives. La base de depart a ete constituec
par Ies donnees de Gura Baciului (plus de 19 OOO pieces) auxquclics ont
ete ajoutees Ies informations de la basc de connaissances relativcs ·au
materie! contcmporain de la Serbie, de la Bulgarie, de la Hongfr-' et
des autres stations d,~ la Roumanie. Sur la basc de ces classifications
ont peut preciser l'existence de trois horizons distincts, deux en cours
de developpement (bichromie, polycromie) et un en decadence. Avec 1es
donnees concernant les situations archeologiques et les motifs decoratifs
de la ceramique priscs de la bibliographie il a ete construit des matrices
gui ont ete classifiees selon plusieurs methodes. Ainsi les donnees ont
ete soumises a unc an'alyse de correspondance (Frenţiu - Lazarorici
1990). Ce type d'analyse permet de preciser une serie de decouvcrtes,
sans que celles-ci signifient a chaque fois l'ordre chronologique, c-ar on
ne sait pas si toutes les donnees sont ,,pures" (melange dans Ies trous,
etc.). Le tableau obtenu (fig. 10/1) presente dans la zone centrale, deux
groupes qui pres d'autres analyses app·artiennent aussi a deux phenomenes differents dont une n'est pas en contact direct avec la polychromie,
mais se trouve sous l'influence du chalcolithique balkano-anatolien de
l'aire Vinca. Sur la diagonale il y a quelques groupes qui m·arquent
l'evolution de la ceramique polychrome.
Dans une analyse de cluster (Dumitrescu - Lazarovici 1990), en
classifiant Ies stations selon toutes Ies attributions (fig. 1O·2 ), on obscrYe
une grande dispersion des donnees. Les materiaux des trous Gr. 1 et
Gr. 3 de Cârcea se trouvent a des pâles opposes, fait qui a determine
Nica a faire une division interne en se basant sur d'autrcs donnees
comme; la barbotine, les incisions, le pourcentage de ceramique pein~e,
la ceramique grise et la brune. Le trou Gr. 1 a ete considere commc
etant le plus tardif tant dans la chronologie relative (Nica 1977, p. 38),
que d'ans la chronologie absolue (4445
60 a. J. C., Nica 1984, p. 101 ).
Par Ja suite, les materiaux de ces sites ont ete classifies d'apres
detL'< de leurs caracteristiques principales. Les groupes obtenus sont:
1) forme des decouvertes de Liubcova, Unip, Dubova III, Devestaskata
Pestera; 2) Ies decouvertes de type Leţ, Lunca, Valea Lupului, Gradesnica
B, C, Sebeş, B"aniţa, Giulvăz, Tecic, Ostrovu Golu, Obre, etc. Les materiaux de Starcevo et d2 Gradesnica A sont plus proches, constituant
avec Sofia, Crnokalacka et Cârcea 3 un groupe separe. Les decouvertes
de Gornea et Harc-Nyaniapusta, Cârcea Gr. 1 et Zelenikovo sont isolees,
peut-etre a cause du manque d''attributions et d'informations.
Dans une classification hierarchique (fig. 11) dans laquelle l'identite
des situations numeriques est le critere de base de la classification, on
peut observer Ies groupes qui se forment. Les groupes et les sousgroupes
qui ont des fonctions proches par la presence quantitative des liens ct
de la correlation entre les pieces, peuvent s'observer a C„îrce·a oi:1 Ie
coefficient de correlation est de seulement 1:50/c. Les liens entre Leţ III
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et Valea Lupului sont plus etroits 500/o; a Lunca et Leţ II il sont de
4O0/g.
L'analyse de cluster (fig. 12/1) des rnateriaux de quelques ensembles
de Gura Baciului, Cârcea, Nea Nicomedea, Gradesnica a releve l'existence d'un groupe compacte forme des ceramiques de Gura Baciului et
une certaine dispersion des ensembles de Cârcea. L'analyse anterieure
indique que les habitats 1 et 6 sont Ies plus proches et !'habitat 3 est
le plus eloigne. Les materi'aux de Nea Nicomedea n'entrent dans aucun
groupe.
Le lot de materie! ceramique de Gura Baciului a ete examine
attentivrnent. Il a ete effcdue d'amples descriptions et on a essaye la
selection des donnees selon des criteres les plus objectifs possible. Ainsi
Ies donnees concernant la surface palie, le melange, la categorie et la
forme des v·ases ont ete soumises a une analyse de variance et au test
Fischer. 11 a ete constate que le lien le plus ctroit existant entre les
attributions et dont on doit tenit compte dans les classifications est celui
entre le melange de la pâte et la forme, suivi du lien entre le polissage,
le melange et la forme. Cet etroit lien est aussi un lieh de technologie
- d'une pâte melangee avec beaucoup de balle de ble, comme c'est le
cas dans Ies phases anciens de la culture Starcevo-Criş, on peut confectionner facilement des formes tres larges, des ecuelles, des assiettes
ou des bols avec l'epaule arrondi. · Dans Ies etapes suivantes lorsque le
pourcentage de sabie augmente dans la composition de la pâte, Ies formes
changent aussi, se diversifient en .fonction du rapport entre la balle de
ble et le sabie. En fonction de la porositc des paroi du vase donnee par
le degraissant de la pâte, on applique un certain type de polissage ou
d'angobe.
La facture de la ceramique a ete 'analysee selon plusieurs methodes,
tant dans Ies ansemblcs que dans Ies niveaux des huttes, mais on n'insiste
par sur cela maintenent.
La seriation effectuee (fig. 12/2) pour Ies complexes d'habitats de
Gura Baciului selon qu·atre symboles a releve l'existence de certaines
incertitudes en ce gui concerne la place occupC:-e par la fosse G 29 et
par l'ensemble P 23. Dans G 29 l'existence d'un melange de materiaux
appartenant a des etapes rapprochecs est posible il s'agit ici d'un habitat
avec plusieurs ph·ases de reconstruction et avec quelques trous attenants,
pour cela, il a fallu avoir tout le materiei et il a ete constate que la
datation correcte est dans la phase IVA/IVB de la culture Starcevo-Criş.
L'ensemble de fosses et huttes G 23 a souleve beaucoup de problemes
pendant Ies recherches archeologiques p·ar la fait des intersection ainsi
que par la hutte B 10. La presence de cet ensemble a la fin de, la seriation
a pase des problemes tant a l'archeologue qu'a l'informaticien, tous deux
cherchant une repanse a cette inadvertance. La seriation est correcte de
droite a gouche, la phase II (G 18, G 19) a 1'a phase IVA.IIVB (G 24,
16).
Pour connaitre la tcehnologie c.le fabrication des vases il a ete
effectue des analyses de structure et texture c.les parois et ainsi ii a
ete constate l'utilisation d'une teehnique- differante par le fait que des
galettes d'argilc aplatis etaicnt annexcs selon la technique „mur". Cette
technologie s'est maintenue pendant toutes Ies phases de la culture.
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Les determinations de la paleofaune (osteologie animale) ont releve
la presence en premier niveau un grand nombre d'ovis et d'animaux
sauvages tandis que pendant les ph'ases tardives les bovins sont predominant et les animaux sauvages en diminuation, probablement â cause
de la chasse et des defrichements (Rusu 1994).
Il a ete presente ici seulement quelques-unes des possibilites et des
avantages de la classification des materiaux archeologiques dans des
espaces larges pour toute la periode de propag;ati.on de la cultu.re Stari·evo-Criş, dans le but de mieux comprendre le phenomene hi:storique.
Pour Ies archeologues est un encouragement pour poser Ies bases de
quelques projets interdisciplinaires de recherche dans la prehistoire dans
des zones culturelles; la region carpato-balkanique pouvant etre une des
premieres ou s'est applique cette methode.
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SI~IPOZION INTERN AŢION AL
(IN MEMORIAM HADRIANO DAICOVICIU)

„CIVILISATIONS EUROPEENES DANS
L' ANTIQUITE CLASSIQUE"
(Cluj-Napoca, 10-15 octombrie 1994)

THE CELTIC GODS IN ROMAN DACIA
Caesarl comments that the Gauls were a very religious people. And
this in endorsed by the seeming presence of the gods everywhere - in
rivers, mountains and in each corner of Celtic territory, as well as by taboos and ritual. A glanse at the epigraphic record of the Romano-Celtic
period reveals about 400 god-names, over 300 of which occur one only2.
The influence of Roman religious stimuli on the Celtic world the
{orm both of physical expression,
iconography and epigraphy. The
tnteraction between the multi-functional ·and more localised gods of the
Celts and the more formal Roman pantheon produced a hybrid religious
culture which is as fascinating as it is full of problems of /interpretation3.
Among the -ethnical and cultural (religious) elements coming from
the Occident, those coming from the territories of Celtic and Celto-Germanic4 substratum constitute a considerable group, having an important
\Yeight in the spreading of the Roman provincial civilization in Dacia.
Focusing on the Roman provincial spirituality, as the epigraphical
sources attest, we have reckon the presence of some Celtic and Germ·anic" deities in the pantheon of Roman Dacia. Conveyanced in the
Trajanic province both by military and civilian elements, these cults
drew out the Celto-Germanic component of the spiritual background in
Roman Dacia. It is important, also, to observe that the weight of the
Celto-Germanic cults in the religion 6 of the Dacian province is somehow
similar to the place occupied by the Celtic names (more th'an 70) in
the onomastic7 of Roman Dacia.
Apollo Grannus and Sirona are Celtic~ divinities widely spread in
Gallia and on the Upper Danube. The couple Apollo Grannus-Sirona,
one of the very frequently mixed couples9 met in the "Gallo-Roman"
1

Caesar, De bello Gallieo, VI, lG.
M. Green, The Gods of the Celts~, Gloucester, 1993, p. 12 and 32.
3
Phyllis Pray Bober puts the problem succinctly in her coment that, on
the hand, the vacuum of Celtic aniconism procluced in the Roman period cult-art
which was heavily biased toward the classical. On thc other hancl, it appears that
the Homans naively assumed that Celtic gods were Roman ones. Cf. P. P. Bober,
in AJA, 55, 1951, p. 13-51.
4 The Celto-germanic, composite refers to the Rhenanian ethno-cultural area
where Celtic population was mixed with Germ.'.lns.
5 M. Macrea, in AISC, V, Hl44-1948, p. 219-263; A
Husar, Cultele celtogermanice în Dacia, Universitatea din Cluj, 1986 (in manuscript).
G For the synthesis of the religious monumcnts (inscl'iption + iconographical
material), cf. M. Bărbulescu, Cultele greco-romane în provincia Dacia, Cluj, 1985,
Diss. (in manuscript).
7 I. I. Russu, in L'Onomastique latine. Colloques internationaux du conseil
National de Recherche Scientifique, no. 564, Paris, 1977, p. 353.
8 LexMyth, I/2, c. 1738-1740, s.v. Grannus (Drexel); LexMyth, IV, c. 952-957,
s.v. Sirona (Ihm); RE, VII, c. 1823-1827, s.v. Grannus (Ihm); RE, III, A 5, c. 35~360, s.v. Sirona (Keune); J. Toutain, Les cultures paines dans l'Empire Romam2,
III, Roma, 1967, p. 201 sqq.
9 C. Bemont, in BCH, Suppl. XIV, 1986, p. 131 sqq.
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religion, had been assimilated in the Roman pantheon as protectors of
health. In virtue of its quality to protect the human being-governing
the destiny and the wealth- each Celtic divinity might be considered,
last of all, as healthful. As R. Bloch observed, interpretatio Gallica is
extremely supple, leaving the impression that „ces grands dieux representent des dieux gaulois peut-etrc tres difficiles a preciser, mais surtout
qu'ils ont presque tous un caractere protecteur, bienfaissant, comme les
divinites des sources ... C'est de ce cote-la qu'on peut trouver peut-etre
l'explication de telle ou telle assimilation, de telle ou telle interpretation"111.
An important healer-god, or maybe a number of local curative
deities, with cults centred upon the numerous thermal springs, were
assimilated to the Roman Apollo, because he himself possessed a healing
function. In addition there ·are a few very prominent Celtic epithets
(Belenus, Borvo, Grannus and Moritasgus are the Celtic gods of termal
waters) attached to Apollo's name. A point of particular interest is the
association between Celtic healing water-cults and sun, whilst the Roman
Apollo 'possessed also this dual sphere of activity.
We are particularly concerned with Apollo Grannus who had a
cult-centre at Grand in the Vosges and another at A.ix-la-Chapelle which
was called Aquae Granni. Significantly Grannus is named Phoebus on
an inscription from Trier 11, implying an important solar aspect. Grannus
occurs associated with medicinal waters in Brittany, North-East Gaul
and far away in the Danube Basin where an early third century temple
at Brigetio 12 was dedicated to Apollo Grannus and Sirona, the latter
being a female consort of the Celtic healer Apollo especially in the
Moselle and Mainz areas. Her parallel role of fertility goddess is indicated by ·a portrayal of Sirona at Sainte-Fontaine with fruit and corn;
at Hochscheid Sirona appears with a snake and bowl of eggs, respective
emblems of healing and fertility. Sirona's images show her to have a
fertility-role, and we have seen how close the concepts of healing and
regeneration seemed to be. Grannus is one of the few Celtic he'aler-gods
to be referred to in Graeco-Roman literature where Dio Cassius remarks
that the Emperor Caracalla could not find a cure at the shrines of either
Grannus, Aesculapius or Sarapis.
In the capital of Dacia, at Sarmizegetusa, three epigrapha 13 are kown
which attest the cult of the healer deities Apollo Grannus and Sirona; the
worshippers belong to the sphere of the upper imperial officialities.
C. Sempronius
Urbanus 14, procurator Augusti Daciae Apulensis
between AD 182-185, dedicated eight altara 15 , the greatest number of
votive inscriptions from the same person in D'acia. In C. Sempronius
Urbanus' personal pantheon three categories of divinities can be acknowIdem, op. cit., p. 140.
CIL, XIII, 3635 - ILS, 4647.
ri M. Szab6, The Celtic Heritage in Hungary, Budapest, 1971, p. 66.
la CIL, III, 74 = IDR, III/2, 191: Apollini Granno / et Sironae dis prae-/
sentibus Q(uintus) Axius Aeli- / anus v(ir) e(gregius) proc(urator) Augg(ustorum);
I. Fiso, in ZPE, 50, 1983, p. 236, no. 3; Apollini / Granno et/ C(aius) Sempronius / Urbanus / proc(urator) Aug(usti); I. Fiso, in ZPE, 50, 1983, p. 241, no. 8.
14 M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană, Cluj, 1984, p. 154,
no. 14.
15 Ibid., loc. cit.
ll
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ledged: 1) the official ones; 2) ancestral deities - .the character being
originated from Baetica 16 ; 3) deities proper to another provinces, to
which the dedicant had been attached himself during the time he spent
there. In this l'ast category are 1to be found also the couple Apollo
Grannus - Sirona, brought to Dacia by the treasury officer of higher
rank from one of the Celtic provinces where, previously, he occupied
another administrative function 17 •
In the case of the other dedicants - Q. Axius Aelianus 16 , procurator
A11gusti Daciae Apulensis between AD 235/236 - 238, and Q. Axius
Aelianus iuniorrn - it seems that we have to do with a "hereditary
inclination·•. In order to explain this situation t\vo hypotheses had been
advanced: 1) the first, is based on the presumed origin of the financial
procurator which, by his name, would be Italic, but his connections with
Gallia Narbonensis weren't excluded 20 ; it might be said that the preservation of some ancestral beliefs, and the fact that the altar dedicated
by Q. Axius Aelianus iunior to Apollo Grannus is in Greek 21 might be
explained by the excess of erudition of the dedicant. 2) the ethnical
origin of the two dedicants being uncertain, we might think about a
similar explanation to the case of C. Sempronius Urbanus, as long as
Q. Axius Aelianus, prior to his arrival in Dacia, exercised magistracies
in Belgica and Germania22 •
We make an option for the second interpret'ation considering that
Q. Axius Aelianus worships some other Celtic deities. such as Mars
Camulus and the couple Mercurius - Rosmerta.
Finally, we can notice the fact that among the believers of the
couple Apollo Grannus - Sirona, well known throughout the Empire,
we seldom23 meet characters of higher rank as the diedicants from Sarrnizegetusa.
Most interesting is the inscription from Apulum consecrated to
Badonib(us) Reginis24 , 'a unique testimony in the Empire of this collective deity. Badones Reginae 25 were framed both by the cults of the Celtic
world 26 and the sphere of the Germanic deities 27 • Thus, on the Lower
Rhine we find Baduhennae locus28 connected with Baduhenna29 , a Fri16
J;

I. Pisa, op. cit., p. 238.
Idem, p. 237.

M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale . . . p. 156, no. 17.
n Jbid., no. 18.
'
20
I. Pisa, op. cit., p. 242.
21
Idem, op. cit., p. 241, no. 8, pl. XIV, fig. 8.
2
'
CIL, III, 1456 = ILS, 1371
/DR, III/2, 89 (Sarmiizegetusa). Concerning Q.
Axius Aelianus' career, see A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, Budapest,
1944, p. îl and H. G. Pflaum, Les carrieres procuratoriennes equestres sous le
Haut Empire Romain, II, Paris, 1960, p. 851-854.
za CIL, XIII, 8007 = ILS, 1195 (Germania); CIL, VII, 1082
ILS, 4646
(Britannia); 1968, 230 (Hispania Tarraconensis).
21
JOAJ, HI, 1900, p. 186 = ILS, 9335 = V. Wollmann, Germcnia, 53, 1975,
p. 172: Badonib(us) / Reginis / Sextia Au- / gustina / ex· vota.
2
;; RE, II, J, c. 472-474, s.v. Regina (Stech); TransAnta, p. l'i-1.
26
A. Holcler, Altceltischer Sprachscatz, I, Leipzig, 1896, c. 788; S. Sanie, in
SCI~. 21, 2, 1970, p. 295-298.
27 V. \Vollmann, loc. c,t.
28 Tacitus, Annales, IV, 73.
29
M. Schi:infeld, Wărterbuch der Altgermanischen Personen- und Vălkernamen,
Heide1.berg, 1911, p. 40.
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sian goddess. In the s·ame geographic and ethno-cultural area are alsa
attested Matronae Boudunnehae-10 •
Concerning the dedicant from Apulum, we can certify only the fact
that Sextia Augustina is epigraphically mentioned for the firs.t time. In
this respect, the motivation of the religious act might be determined by
the maintaining of the ancestral beliefs in the religious consciousness
of the dedicant.
In the metropolis of Dacia, Sarmizegetusa31 , Campestres32 - the
protectresses of the soldiers and, mostly, of the battlefield -:-- are worshipped associated with Epona, another deity endeared by the soldiers.
The occupation of the dedicant M. Calventius Viator, exerc(itator)
eq(uitum) sing(ularium) explains its predilection for the military deities
from the sphere of the cavalry, studs and the training battlefield, as
the mentioning of the governor C. Avidius Nigrinus33 , in the ,text of the
inscription allows its dating between AD 110/112 - 114.
The stag-horned god Cernunnos 34 , one of the "great gods" 35 of the
Celts, is known in Dacia from t\vo testimonies, one of them calling him
Jupiter Cernenus - name meet nowhere also in the Empire. In the Roman
epoch, Cernunnos - lord of beasts and fecundity - mostly occurs in
the posture of a patron of prosperity and of trade. However, the st'agantlered Cernunnos also had funeral attributions, not only as a protector
of the tombs, but also as a psychopompos god:i 6 •
Representing an exemplum edicti de tollend.o collegia funeraticio
from 9 th of Febru·ary AD 167, the tabula cerata from Alburnus Maior37
is the unique attestment of Jupiter Cernenus 36 in the Empire. At Alburnus
Maior, the syncretist39 divinity horn from the contamination between
Roman Iupiter and Celtic Cernunnos appears in the posture of a patron
protecting a funeral collegium, in front of which were Artemidorus
Apollini, magister, Valerius Niconis and Offas Menofili, quaestores, who
have Greek-Oriental names and the status of peregrini.
The deity represented on an altar without inscription found at
Sucidava40 was identified with Cernunnos in his tricephal appearance.
The inedited aspects of Cernunnos' image from Sucidava are the two
3

c G. Ristow, in Ramer am Rhein, Koln, 1967, p. 164 sq., Kat. A, 102, 103.

31

CIL, III, 7904 = ILS, 2417 = JDR, ILI/2,205: Eqonab(us) ct / Campestrib(us)
/ sa('r(um) /M(arcus) Calnntius / Viator (centuria) leg(ionis) III F(laviae) F(elicis)
I exerc(itator) eq(uitum) sing(ularium) / C(ai) A•vicli Nigrini / leg(ati) Aug(usti)
pr(o) pr(actore) I v(otum) S(o'.vit) l(ibens) m(erlto).
3
z LcxMyth. 1/1, c. 849-850, s.v. Campestres (Steuding); RE, III, c. 1441-1445,
s.v. Campestres (Ihm); A. von Domaszewski, Die Religion des romischen Hecres,
Trier, 1985, p. 50 sqq.
33
I. Piso, in Tituli, 4, Roma, 1982, p. 384.
31
LexMyth, I/1, c. 866-867, s.v. Cernunnos (Steuding). P.P. Bober, Cernunnos,
art. c:t. (r.f. supra, n. 2).
35
F. Drexcl, in BerRGK, 14, 1922 (1'923), p. 18.
36
S. Reinach, Repertoire de Reliefs Grecs et Romains, Paris, I, 1909, p. 150;
Fr. Cumont, Recherches sur le symbolisme funeraire des
Romains, Paris, 1942,
p. 154.
37
CIL, III, p. 924-927
IDR, I, TabCerD I.
•
38
RE, III, c. 1948, s.v. Cernunnos (Mowat).
39
An analogous case is known in Pannonis where Teutates is worshipped as
TOT\[ Teutanus, cf. G. AU'oldy, in ActaAnt, Vl:II, 1960, p. 158.
40 S. Sanie, in AIIAI, XXI, 1984, p. 36.1-368.
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heads41 held by the god, protecting them. Owing to the two dolphins on
the lateral surface of the monument, the deity from Sucidava was interpreted as a psychopompos god42 • Thus, the funeral attributes of Cernunnos, well known in Gallia, attested also in Dacia by the inscription
from Alburnus Maior, are confirmed by the figurative monument from
Sucidava.
Epona43 is first _and foremost a patroness of horses 44 ; her Celtic
name is etimologically linked with the horses, and she invariably appears
riding side-saddle or in company with horses and/or foals. Her attributes are the same as the mothers -cornuacopiae, fruits and corn. R.
Magnen and E. Thevenot describe her as a specialist mother presiding
over Gaul's most important beastu. Th~ great majority of monuments
show Epona to have been worshipped in rural, domestic contexts 46 •
HO\vever, the fact that the Celtic horse-deity was female is significant.
Conveyanced, mostly, by the auxiliary troopsn recruited amo,ng the
Celts, the cult of Epona (the Celtic horse-goddess offered protection
both for the cavalryman himself and his horse) acknowledges a wide
spreading in the Empire, from Britannia to Dacia where it is attested
by six inscriptions and two unepigraphical reliefs.
The great majority (4) of Dacian înscriptions stems from Apulum 48,
being discovered in the consular governor's praetorium, more precisely
in the stables 49 • Here, as dedicants, are mentioned M. Aurelius Marcus50 ,
a(gens) v(ice) p(raesidis), who consecrates an altar to Epona Augusta pro
salute dd(ominorum)
nn(ostrorum) Galli et Volusiani; and Libella51 ,
superiumentarius, who devotes an altar to Epona Sancta to the health
of his master, the consular governor C. Iulius Septimius Castinus (AD
214/215 - 216).
11
C'oncerning tbe nurnerous significations of the head as pars prn toto, see
P. I .ambrechts, L'exaltation de la tete dans la pensee et l'art des Celtes, Bruges,
J 95-., passim. As Lambrechts so rightly points out here we may the concept of
r,)';urrection in the underworld, and the transJerence of regeneration from this
world to the otherworld.
42
S. Sanie, op. cit., p. 367.
" Lcxl\fyth, Ill, c. 1286-1293, s.v. Epona (Peter); RE,
VI, c. 228-243, s.v.
Epon11 ·(Keune); R. Magnen, E. Thevenot,
Epona, decsse gauioise des chevaux,
prot,·ctrice des Cavaliers, Bordeaux, 1953; P. Lambrechts in L'Antiquite Classique,
19, 1!150, p. 103-112.
H Horses, quite clearly, had a very special significance for the Celts. They
were revered for themselves in terms of fertility, sexual vigour, warfare, restige
a!~d for economic use.
◄~ R. Magnen, E. Thevenot, op. cit., p. 90.
6
'
.Jn a recent study about the Epona-cult (Epona: A Celt among the Romans,
in I.atomus, 38, 1979, fasc, 4, p. 817-837), K. Linduff is of the opinion that Epona
was specifically concerned with the craft of horse-breeding ancl was associakd
with the qua!ities of the domestic, pastured beast where tlw protection ancl
fl,:-tility of the horse itself is clearly emphasised on iconography, for instancc
where mares and foals are depicted.
" G. Wissowa, Re!igion und Kultu.~ der Ramer, Milnchen, l!.102, p. 77.
4
' CIL, III, 7750; B. Cserni, in ATE, XU, 1903 A. Stein, op. cit., p. 72 T. Piso, in ZPE, 50, 1983, p. 249; B. Cserni, in ATE, ~IV, 1908, p. 45 - A. Stein,
op. cit., ,p. 65; ineditecl, inscription, through Prof. 1I. Piso's kinclness.
4
~ Al. Diaconescu, I. Piso, in Actus du zer Collogue Roumano-Suisse (Deva,
21-2n octobre 1991), Cluj, 11993, p. 73.
50
I. Pisa, in Tituli, 4, 1982, p. 394; idem, in ZPE, 50, 1983, p. 249 sq.
51 B. Cserni, in ATE, XIV, 1908, p. 45 A. Stein, op. cit., p. 65.
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Augusta, Regina and Sancta, the epithets with the goddess is
honoured at Apulum, are specific to Epona and frequently meet in the
Roman world. It is also natural to associate Epona with the Campestres
deities on the inscription from Sarmizegetusa (cf. supra).
At Ilişua:; 2 , Epona is worshipped by the entire cavalry troop .-ala
Tungrorum Frontoniana- an analogous case with that of Pfi:iring53 , where
an entire unit put itself under the protection o~ the Campestres divinities.
The image (kultbild) of Epona is also well known in Dacia. Epona's
image represented on a unepigraphical relief from Tibiscum54 belongs to
the Greek-Roman iconographical type55 , alike the ex vota from Răz
boieni-Cetate5(; dedicated by Aurelius Occonius Quetianus.
Excepting M. Aurelius Marcus -higher character of equestrian rank-,
the dedicants belong to the fervent worshippers of Epona: a cavalry
troop; a legionary centurio, exerc. eq. sing.,· a slave, superiumentarius etc.
The syncretist deity of Batavian origin, Hercules Magusanus 51 , the
soldiers' protector, was mainly worshipped in Germania Inferior (12
inscriptions) 5~. Outside its birth place, Hercules Magusanus is attested
only by six inscriptions, among which two come from Dacia.
Deus lnvictus Hercules Magusanus worshipped at Ciumăfaia 50 , illustrates one of the most rare, strictly speaking, syncretism known in
Dacia. Hercules Magusanus gets, in this singular case the epitheton Deus
lnvictus ,vhich seems to indicate a contamînation with Mithras60 • The
dedicant, P. Aelius Maximus, influential character in Napoca -ex Jivir
quinquennalis et flamen, become sacerdos Arae Augusti coronatus Daciarum III ·and decurio coloniae at Apulum or Potaissa61 - might be considered one of the most fervent worshippers of the Germanic deities in
Dacia. This unusual predilection might be explained62 by the fact that
P. Aelius Maximus in the time of the equestrian militiae, somewhere
on the Lower Rhine, approached himself to the Germanic deities (Hercules Magusanus, Gesahenae) worshipping them even after he returned
to Dacia.
From the castrnm of Gherla63 comes the second epigraphical evidence
of Hercules Ma~usanus, honoured by Aurelius Tato, stator alae Il Panno:;~ CIL, III, 788 - V. Wollmann, in Germania, 53, 1975, p. 168.
CIL, XIII, 7725.
D. Isac, I. Stratan, in Banatica, IT, 1973, p. 122 sq.
F. Drexe', in HerRGK, H, 1922 (1923). p. 38; Ramer am Rhein, Koln, 19(i7,
p. 1G2, Kat. A !-!2, Tafe-1 •U.
:;(: C. B[1'.uţă, in SCIVA, 41, J, 1990, p. 83-85.
5
'. RE, VIII, c. 611, s.v. J-fercules Magusanus (Haug); RE,
XV, c. 521, s.v.
]Hagusanus (Ileichelheim); Lex.\/yth, J/2, c. 3018-3020, s.v. J-fercules Magu.,anu.~
(Pet1,r).
;;i- M. Jacz_,·nowska, in Arheoloski Vestnik, 26, 1977, p. 412-120.
:;~ A. Bucla.Y, i~ Dolg, II, HHl, p. 266-268, no. 6 - ArchAnz, 1912, p. 5~9 A/SC, V, 1944-ID-18, p. 227 - Germania, 53, 197·5, p. 173 - AnnEp, 1977, 702: Th.'o
Inv:clo Herculi / l\lagusano / pro salute sua et suorum / P(ublius) Ael(ius) ~laximus a mil(itiis) / v(otum) s,(olvit) l(ibl"ns) m(Prito).
GO M. Bărbu!Pscu, in ActaMN, XIV, 1978, p. 231. Concerning the dedicant, ~-l'l'
idem. Interferenţe spirituale ... , p. 15-1, no. 13.
61 I. Piso, in Potaissa, H, 1980, p. '127.
r. 2 M. Mac1·ea. in AJSC, V, 19-14-1948, p. 231 sq.
r. 3 A/SC, V, 19-14-19-18, p. 232 Germania•, 53, 1975, p. 172 - AnnEp, 19î7,
501: Herculi Magusano / Aur(PliUs) Tato st- / ator al(a)e LI / Pann(oniorum)
v1otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
5a
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niorum. In this case, it seems that we have to do with a faithful believer
of his homeland god.
Mars Canmlus 64 a warrior-deity originated in the land of the
Remi 6 ;; - is known only by a few inscriptions 66 from the zones popu1ated by Remi and Treveri, to which three epigraphs 67 , discovered in
Britannia, Dacia and Rome, are added.
\Vhat the Romans may have met in Celtic lands are tribal protector-gods with a war-role. In some cases Celtic epithets describe a war/
victory or a kingly function for the native Mars; thus Caturix means
'·Master of fighting", Camulus - "powerful", Segomo - "victorious",
Rigisamus "greatest king" and Albiorix - "~ing of the world" 68 •
Other Mars-epithets describe non-warlike aspects of the cult. However,
sometimes Mars becomes very strange in a Celtic context. For instance,
in Gaul the Roman war-god Mars became transformed to become a pe·aceful healer 60 , and the Celtic Mars is often associated with sacred waters.
Lastly, in Gaul Mars too had a fertility role 70 , probably from his original
Italian function as an agricultural and storm-god.
At Sarmizegetusa 71 , Mars Camulus appears associated with Invictus
Mithras, Mercurius and Rosmerta. If the worshipp of Mars Camulus in
the company of some other deitics of the same origin (Mercurius and
Rosmerta) is very natural, one can't say the same about the occurrance
of Mithras on the monument from Sarmizegetusa. Here, as at Ciumă
faia, the presence of Mithras in association with Celto-Germanic deities
might be explained by the pressure of the Oriental cults, reality alsp
illustrated by the "orientalizing" taste of the epoch 7'.?.
It is important, also, to observe that the monument from Snrmizegetusa 'is the unique epigraphical evidence of the couple MercuriusRosmerta - worshipped almost exclusively among the Treveri of the
Moselle area - outside its native-place. The Roman fertility, prosperity
facet to Mercurius' cult may have struck a chord in Celtic belif7 3 • Mercurius possesses a Celtic ·apouse, Rosmerta - "The Good Purveyor'' - ,
who enhances Mercurius' Celtic fertility-function; she adopts his attributes of caduceus and purse. Rosmerta - a version of the Celtic fertility
v4 LexMyth, I/1, c. 850, s.v. Camulus (Steuding); J. Lindsay, in Latomus, :w,
1961, p. 731-743. Concerning the Gallo~Roman Mars, see P. Lambrechts, ContrilJUUuns a l'etude des divinites celtiqucs, Bruges, 1942 p. 126-131, J.12-H.'> and
E Tilevenot, Sur les traces des Mars celtiques (entre Loire ct Mont-Blc:nt), Bruges,
]')0:j.
6j H.
Merten, in Tricrer Zcitschrift, 48, 1995, p. 99. Concerning the Treveri
sp~eading into the Roman world, see J. Krier,
Dic Trevcrer ausserhalb ihrer
Cwi!CTs, Trier, 1981.
66 CIL, XIH, 8671; OIL, XIII, 8701 ILS, 235; CILL. XIII, 11El8.
s; CIL, Vl,l, 1103 - RIB, 2166; CIL, VI, 46 - ILS, 4632.
f 8 P. M. Duval, Les dieux de la Gaulc\ Paris, 119!>3, p. 71.
r.~ l\I. Green, op. cit., p. I:'i8.
70 Idem, op. cit., p. 36 and 98.
71 H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Ulpia Traiana Augusto Dacica Sannizerwtusa, BuC'UrP~ti, 198-l, p. 181: Irivicto / MithraP / .:t\Iarti Camulo / Marcuri o / RosmcrtaP Q(uintus) Axius Aelianus v(ir) e(gregius) / proc(urator) Au!.((usti) Ioni(us).
7
" 1\1. Bărbu'.escu, Interferenţe spirituale ... , p. 13-l, 180.
"' 3 Concerning thP Gallo-Roman Mercurius, Sl'e P. Vimbrf'chts, Contributions ..•
11fH2), p. 121-125, 135-142, 148-156 and P.M. Duval, op. cit., p. 69-71, 110.
Co!1C'crning the Treveran couple Mercurius-Rosmerta, see C. Bemont, op. cit., p. 132.
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goddess - frequently appears with a basket of fruit or Mercurius' purse
and it is apparent that the trading function of the Roman god is here
adapted to a Celtic context. Likewise, the association between Mercurius
and the Mothers goddesses, for instance at Cirencester or in the Rhineland, is significant. This link with Mercurius makes sense in the context
of his role as commercial/prosperity god and it is a small step from
there to see him as adopted by the Celts as a general god of well-being.
During the Roman period the Celtic Mother Goddesses (Deae Matres,
Matrae, Matronae)î 4 - whose role was essentially concerned with procreation, well-being and prosperity - occurs in the shape of protectresses
of individuals, families and even of whole communities. The Deae
Matres - personification of the idea of maternity - ensured the fertility
and prosperity. Good and generous, this well-wishing goddesses can be
invoked in any situation. The triple 75 Mothers or Deae Matres I Matronae
were worshipped as domestic, private deities, as is evidenced in Pannonia7i; by quantities of pipe-clay and lead figurines. The iconography of
the three Mothers gives us valuable information ·as to how they were
looked upon by their devotees. The commonest attributes are chidreu,
baskets of fruit, cornuacopiae, dogs, loaves, fish, paterae and other symbols of human or earthly prosperity. Images of a goddess associated with
life and abundance are physical manifestations of a community endeavouring to control the behaviour of the seasons and to appease the forces
who imposed the cycle of life and death. The Deae Matres had a complex
and variated series of roles. All Celtic female deities were associated with
the reproductive cycle and prosperity 77 • Life ·and death, war, maternity,
good-luck and prosperity all come within their sphere of responsability.
In the Celtic lands the triple Mothers had as principal sphere the maternity and prosperity. Likewise the underworld is indicat.ed by the
sepulchral context of seme mothers and perhaps the animal-symbolism
of the dog 78 and the crow. But the main image projected îs that of the
fecundity and well-being of human beings, beasts and the earth. The
Matres cult is especially interesting because of its evidence for the
popularity of a relatively homogeneous and widespread Celtic cult.
lnscriptions demonstrate that the cult was popular throughout the
Roman period and devotees of the mother-goddesses were setting up
altars from the time of Caligula (AD 37-41) to that of Gordian (AD
238-244). Perhaps of most interest is that the cult appealed noti only
to women but to soldiers, merchants and even Roman officials.
The pantheon of Dacia comprises both Celtic Matronae (Domina.e)
and Germanic 79 ones (Gesahenae).
;~ LeJ:Jfyth, II/2, c. 2!64-2-H!J, s.v. Matres, Matronae, Matrae (lhm); RE, XIV.

c. 221:J-2230, s.v. .'1atres (Heichelheim); Matronen und verwandte Gottheiten, în
Beihefle cler Bonner .!ahrbiicher, 44, 1987, p. 1-254.

;; Triplism as a basic phenomenon of Celtic re'.igion is discussed in detail
b_v :\I. Green, op. cit., p. 208-211.
;r, 1\1. Szabo, op. cit., p. 65 sq.
-~ B. W. Cunliffe, The Celtic World, 1979, p. 74.
78 But the dogi may also represent healing as in the classical imagery of
AE'M'Ulapius.
7ri The Hhineland mother-~oddesses are distinguished by the number and
outlandish nature - of their epithets.
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At Apulum 80 the Dominae deities are shown as protecting a craftsman, that being one of the Matronae's proper shape. The devotee, Mestrius Martinus, pictor, belonged, doubtless, to the "elite" of the artistscraftsmen, as long ·as he offered himself to set up pecunia sua a fanum
having as destination the cult of the Dominue.
The 1\Jatronae Gesahenaes 1 appears frequently on thc Lower Rhine
where are somelimes associated with the Ettrahenae 8'.!. The monument
from Napoca~:i reveals P. Aelius Maximus' predilection for the Germanic
cleities, presenting us, in thc same time, the entire career of the dedicant.
The Quadriviae~ 4 belong to the sphere of the Celtic protecting deities
of the roads and travel!ers. The dedications for these "policewomen"
named Biviae, Triviae and Quadriviae arc, usually, small altars set up
at thc road-crossings, a custom perpetuated in the Middle Ages.
In Dacia the great majority of the dedications come from Apulum
where the Quadriviae deities are worshipped by L. Gallius Caminas 8\
decurio coloniae Sarmizegetusae, Flavia Pulchra 86 and Cornelia Daphnis 87 .
The devotee from Sarmizegetusa, T. Claudius Anicetus 88 is the unique
augustalis lmown among the believers of the divinities protectirig roadcrossings. Finally, an altar which might nat come from Dacia is consecrated to Trivis Qiwdrivis~!J.
Derivating from an epitheton of the Matronae, S1tieviae 90 are collective deities having more "specializated" attributions!IJ.
A~ Apulum!''.! the Suleviae deities are honoured by Flavius Attalus, a
libert11s \'. ho wears a Celtic cognomen. Likewise, Titus Iulius, lapidarius,
consecrated a monument to the same divinities naming them with the
epithet Montanae -Sul(evis) Mont(anis) 93 • From the description of the
bl• CIL, III, 1005: Mestrius l\fartinus I pictor constituit / pro sa'.ute sua et /
!-.llorum / fanum Dominar(um).
81
1\1. Schonfeld, op. cit., p. 106; G. Neumann, in .\fotronen und verwandte
Cottheiten, 1987, p. 116.
'~ ,:-:·1L, XIII, 7890, 7895.
3
~
M. Macn•a, in AISC, V, 1944-1948, p. 249-254 - AnnEp, 1971, 395 - I.
P;so, in Potr.issa, lI, HJBO, p. 125-127: G e sa he ni s pro I se
e t
sui s
Piub!ius) i\el(ius) Maxi- / mus I Ivi r q(uin)q(uennalis) et fla- / m e n co l(oniae)
J\'" a p(ocensis) a mi!iti(i)s / sa cer d os
arae Aug(usti) n(ostri) / cor o n a t(us)
Da <:(iarum) III dPc(urio) col{oniae) / ..... s.
81
LexMyth, IV, c. 1-7, s.v. Quadriviae (Ihm); G. Wissowa, op. cit., p. 148;
P.-:\1 Duval, op. cit., p. 56.
8
:, lnditt>d inscription, through Prof. 'I. Piso's kindness.
&G CIL, III, 1140: Quadri- / vi(i)s sacr(um) / Fl(avia) Pulchra / pro se et su(is)
/ ,·(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
~. E. Zeflc>anu, in Apulum, IT, 1943-1945, p. 101: Quadru- / vi(i)s aram /
Conwlia / Daphnis / v(otum) s(olvit) l(ibente) a(nimo) m{erito).
H~ CIL, III, lH0 IDR, UI/2, 330: Quadrid(is) / Cl(audius) Anice- / tus
ai;g(u<;ta'is) c(oloniae) / Sarmiz(egetusae) / rnetrop(olis) / ex voto.
bn CIL, JIT, 8045, (Daci<le incertae): Philistio / Trivis / Quadr(ivis) / v(otum)
s1o!vit) l(ibens) m(erito).
no LcxMyth, IV, c. 1592-IG00, s.v. Sulevia<' (lhm): S. Gutenbrunner, Die germmti~clwn Gotternamen der antiken Inschi-iften, Halle, 1936, p. 19; P.-M. Duval,
OJJ. cit., p. 56.
91 On the other hancl, the Suleviae are linked with healing and the sun, cr.
1\1. Grr.en, op. cit., p. 155.
92 •C'IL, III, 1156; Sule(viis) / Fl(avius) J\tta- / lus votum / l(ibens) s(olvit).
flJ CIL. III, 1601: Sul(eyis)
Mont(anis) / T(itus) TuUtt<; lapid(nrius) Y(otum)
l(ibPr.s) s(o 1 ,·it).
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relief which attends the inscription we find out that there were reprezented two feminine figures, one of them carving 9 ~. In this case, the
Suleviae occur in the shape of geniuses of the carvers9 ~. An analogous
situation can be met in Britannia where the most fervent worshipper of
the Suleviae was the sculptor Sulinus!'fi, son of Brucetus who set up
shrines to .the Suleviae in BJ.th and Cirenchestcr.

Thus, presently in Dacia are attested 13 Celtic and Celto-Germanic cleities
on the basis of 27 monuments (24 epigraphical and 3 figurative). With one single
exceplion (the unepigraphical aitar from Sucidava), all these monuments was
found in the Carpathian Dacia as follows: Apulum (11), Sarmizegetusa (7), Napoca
(1), Ciumăfaia (1), Gherla (1), Iliuşa (1), Răboieni-Cetate (1), Alburnus Maior (1),
Tibiscum (1), Dacia incertae (1).
In Dacia, the devotees of the Celto-Germanic deities belong to all social strata Most of them (6) belong to the equestrian order, three of them being characters
of higher rank -C. Sempronius Urbanus, Q. Axius Aelianus and M. Aurelius Marcus. Among the dedicants we find soldiers -M. Calventius Viator and Aurelius
Tato; at Ilişua, the religious act is carry out in the name of the entire troop
(ala Tungrorum). In two of the cases, artists-craftsmen (Mestrius Martinus, pictor; Titus Iulius, lapidarius) and liberti (Flavius Attalus, T. Claudius Anicetus) are
attested among the worshippers of the Celtic deities. Only once, among the de\'otees a slave appears -J ,ibella. superiumentarius. Finally, at Apulum the women
- Sextia Augustina, Flavia Pulchra and Co,nelia Daphnis - occur as dedicants.
Although there aren·t in Dacia too numerous evidences of the Celto-Germanic
beliel\. the different position of the Trajanic province, placed at the cross-roads
of the spiritual influences coming both from the Occident and the Orient, is
reflected by some of lhe particularities of these cults in Carpatian Dacia. For
instance, Hercules Magusanus on the altar from Ciumăfaia is named Deus Jnvictus a<; a consequence of a contamination with Mithras. We believe that is clearly
framing the measure into which the antique religiosity was possible to be moulded
con<;idering thel territorial and ethnical configurations.
Finally, the question of the Galatian divinities97 remains yet unclear IOiVI Hussumarus, IOM Bussurigius and IOM Tavianus known from six dedications, out of which five come from Apulum and one from Napoca. It js important, also, to observe that these Yotive inscriptions frequently set up thcunique written testimonies of the respective deity in the Empire: the case of
Bussumarus and Tavioanus; Bussurigius is attested by a inscription in Galatia and
one in Dacia. We don't know in what measure these deities kept their oTiginal nature - as long as the devotees attested in Dacia wear, all of them, Creek-Oriental
names -, but it was found out that the Gauls from Asia Minor preserved ance~tral
institutions and spoke a language related to the dialect of the Treveri 98 •
However, the presence of the Celto-Germanic gods, as well as 1.he Celtic
anthroponimes, the auxiliar units which wear a Celtic or Germanic ethnicon
and the elements of the material culture, clearly frame uut the Celto-Germanic
ethno-cultural horizon in Roman Dacia.
ADIUAN HUSAR

'" CIL, III. p. 1015.

,,:, l\l. l\1a<Tea, op. cit., p. 259.
0
c EE, IX, 998 RIB, 105 (Corinium Dobunnorum); CIL, VII, 37 R!B,
l.' l ( .1 quae Sulis).
r, 7 Al. Popa, I. Berciu, in In memoriam Constantini Daicoviciu, 19i-1, p. 315324.
,,s D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950, p. 453 sq.

UNE ENCLUME D'ORFEVRERIE DE L'EPOQUE DE LATENE
TROUVEE AUX PORTES DE FER DU DANUBE'

„Dans les objets de parure en metal
se reflete non seulement l'habilite
technique des artisans daces, mais
aussi leur talent artistique".
( H. Daicoviciu, Dadi, Bucureşti, 196.=i,
p. 151)

Dans les annees '70, dans la litterature archeo~ogique, ont etc publie~
dcux obje~s en bronze, trouves a la fois en Transylvanie, dans la loca1itc
Arc.leu (Pl. I/2a-b) (Mărghitan 1976, p. 18, fig. 2) et t1 Belgrade „Karaburma" (Pl. I/4a-b, 5-7), (Todorovic': 1972, Pl. XXXIV /4, Tombe 113).
Quinze ans aprcs, un troisieme objet similaire a etc decouvert dans la
fortification dace de Divici (Fig. Il3a-c), sur la rive gauche du Danube,
aux Portes de Fer (gui s'appelle en serbe Djerdap et en allemand Eisernestor; information aimable due a M. Gumc'i (voir aussi Gumă - LucaSăcărin 1987). Si toutes ces .trois pieces ont ete co.nfcctionnees en bronze
par coulage, :une quatrieme, similaire, confeotionnee en pierre Fig. 111
r1--b, d'apres le dessin de I. Pongracz), a cte trouvee aussi sur le ri,ve
droite du Danube, dans la zone des cataractes aussi. Cette derniere
picce appartient ,\ la collection Pongracz. qui est parvenue au commenrement du XX-eme siecle au Musee du Banat, Timişoara. Je suis obli~e
de preciser jci que Ies objels qui sont reunis avec application dans celte
rollection par I. Pongracz (un douanicr d'Orşova), sont en grande par.tie
des trouvailles fortuites de Serbie de nord-est.
Toutes ces quatre pieces sont une siorte de petites enclumes d'ornvrerie, qui rappelle la forme schematique d'une mandrine (Daumas
1965, II, p. 626- --627, fig. 287). Les orfevreries daces o.nt utilise des
bigornes, qui ont beaucoup de simili-tudes, meme au XVIII-eme siecle
(IJcwmas 1965, II, p. 626, fig. 286, d'apres L'Encyclopedie Frarn;:ais, t.
VIlI). Les dimensions reduites de toutes ces quatre pieces donnent l'indication qu'elles ont ete utilisees seulement pour Ies peti.tes objets de
parure en metaux tres maleables, c'est a dire l'argent, l'or ou l'et.ain.
• A 1.'occasion de la presentation de cette communication, EugC'n Jaroslavschi
a !'.:gnalc l.\,xistC"nce encore des trois enclumes en bronze clP meme typ<', ckrnuvc•rtcs ii CostP5ti (deux l'Xemplaires) et a Gr{1dhtea Muncdului. Deux d'entrP l'!!Ps
(cl'l!cs de Costeşti ct de Grădiştea Muncelului) se trouvent dans l'exposition clu
l\lU"l'l; National d'histoire de la Transilvanie ele Cluj-Napoca d
elles sont en
tout ressemb'.antl's aux exemplaires ele Divici et de Bc>ograd - Karaburma. Le
1rois;&me <•xemp!aire se trouve au Musce de Deva l't ii <•st fragmentaire, sa partie
ar:t:vi· ctant rornoue.
Jc remercie a monsieur Eugen Iaros!avschi pour ses airnables inform:itions.

96

FLORIN

MEDELEŢ

La piece en pierre de la collection Pongracz soutient une fois de plus
cette affirmation.
Dans la Dacie preromaine ont ete trouvees plusieurs bigornes et
d'autre outils d'orfevre (Medeleţ 1993 a). Entre cettes decouver.tes, l'atelier, ,,d'orfevrerie" de Pecica, dans la proximite du nord du Banat, sur
la rive droite de Mureş, est bien connu, par plusieurs publications (Daicoviciu 1965; Crişan 1969 a; Crişan 1978 c; Glodariu 1974, etc.). La
supposition gue cet atelier a ete en fonction jusgu'â la co.nguete romaine
(le commencement du II-eme siocle apres J.-C.), vient en contradiction
avec beaucoup de pieces en metal et en verre, gui ont ete trouvees sur
cette place. La premiere publicatio.n (Crişan 1969 a) et la deuxieme
(Crişan 1978 c) presentent des differences notebles, specialement au sujet
des objets ceramigues. Beaucoup d'objets en metal (des fibules, des
~ttaches en bronze) et aw,si des fragments de coupes en verre datent du
premier siecle avant J.-C. Le poinc;on en bronze pour frapper Ies monnaies .n'a pas ete utilise pour le monnayage d'imitation des deniers republicains romains (Crişan 1969 a), mais pour Ies monnaies daces du
type Toc - Chereluş, plus ancieRnes (fin du II-eme siede av. J.-C. commencement du I-er siecle av. J.C.) (Stoicovici-Win1der Hl71; Crişan
1978 c).

Le second probleme important au sujet de !'atelier de Pecica est
de definir ces produits. Les grandes dimensions des enclumes, qui pesent
plus de six kilos, fournissent !'argument qu'il ne s'agit pas des ob'jets
en argent ou en or. L'analyse chimigue d'un creuset de cet atelier a
decele seulement des restes de bronze. Enfin, le mou1age en terre cui,te,
de forme parallelepipedique, trouve dans l'atelier, permet le coulage d'une
pit'ce en bronze, utilisee pour confectionner des mors (Werner 1983; idem
1984; idem, 1985). Jusqu'a present, je connais un fragment de mors en
bronze de Căpâlna (fig. II/6a-b). Du meme type - la variante III dans
la dassification de I. Glodariu, E. Iaroslavschi (1979} -- sont Ies pieces
en fer de Răcătău (Pl. II/4) (Brudiu - Căpitanu - Harţuchc> - Ursachc
19i7. Pl. IX, nr. 111 J et de Buridava - Ocniţa (Pl. II/5a-b) (Berciu 1981,
Pl. 91/18, avec d'incrustations en argent). L'exemplaire de Căp,îlna et
Duridava a des dimensions qui different sensible de ce!le'> de deux pieccs
ele Răcătău et du demi-produit de Pecica.
J'ai eu la possibilite de dessiner, dans le depot de la Facul\e de
philosophie de Belgrade, gn1ce a l'amabilite du prof. Branko Gavela, un
mors en -bronze, gui a ete trouve a Zidovar - Oresac (c.lans le Banat
yougoslave, sur la vallee inferieure de Caraş, non loin d1J Danube). Le
pieC'e en bronze de Zidovar, oi:1 se ,trouve une dava dacique, cs,t le 1~0duit fini de !'atelier de Pecica, par son materie1, par le procede te:·lrnigu2
du <·oulage (comme la piece de Căpttlna, deja mentionnee), et aussi par
la forme et la dimension. Par sa forme et ses dimensions, la picce de
Zidovar est tres proche de celle de la deuxieme piece de Răcătău (Brudiu
-Căpitanu-Harţuche Ursache. 1977, Pl. IX, nr. 111).
La forme de ces mors fait part;e de la categorie des mors avc2
la haillon libre, gui a ete etablie par W.M. WernL•r (Frc>ibev.:egliche
i\lundstilck; Werner 1985, p. 465 --466).
1
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Une autre piece en fer, trouvee a Zidovar, qui a ete reconstituee
par D. Bozie (1984, fig. 2) a ete definie „de type dace" (Werner 1983;
Werner 1984) (Fig. II/7).
Le fragment de mors de Ti.lişca (Fig. 11/8) (Lupu 1989, Pl. 24111)
furnise des indications precieuses au sujet de l'utilisation pra:tique des
mors av:e.c deux boucles, comme <:elles de Pecica et Zidovar. La piece
en fer de Răcătău est datee au I-er siede av. J.C„ Voila donc qu'une
autre piece de l'a:telier de Pecica est probablement plus ancienne que la
fin du I-er siede apres J.C„
Finalement, les petites enclumes d'Ardeu, Karaburma, Divici et celle
de la collection Pongracz sont des ourt:ils d'orfevrerie, aussi comme les
pii•ces d'autre type trouvees a Surcea (Fettich 1953; Szekely 1954, p.
:!--14, 27---28; Popescu 1972, p. 16-17; Mărghitan 1976, p. 54-55, Pl.
XXXIX, XL), Piatra Craiv:i (Moga 1979, p. 516- --517, Pl. III), Căpâlna
(Glodariu Moga 1989, fig. 80/1-5, Tilişca (Lupu 1989, p. 40-52,
Pl. 18/9), Costeşti (Pârvan 1926, p. 493; Daicoviciu 1960, p. 277), Cetăţeni (Vulpe 1966, p. 39), Ocniţa (Berciu 1981, Pl. 9111-7, fosse 19)
(voir aussi: Glodariu - laroslavschi 1979, p. 96---101, fig. 54).
11 est tres vra:ssemblable que l'atelier de Pecica, avec ces grandes
~nc1umes (voir Plinius Vet., Nat. Hist., VII, 195; XXXIV, 41) a ete un
atelier qui fabriquait des objets en bronze. En ce qui concerne les
fragments ceramiques datables au I-er siecle apres J.-C., il a la possibilite
qu'ils fassent partie de la couche superieure dadque, boulversee par fes
travaux agr:coles ou par les enterrements dates au commencement du
Moyen Age.
Le probleme des artisans itinerants (Childe 1966, p. 159-160) ,et
de leur circulation (Popescu 1951, p. 41; Daicoviciu 1960, p. 325; Gara.fonin 1960/c, p. 201; Horedt 1973 c, p. 143-144; Horedt 1974 a, p. 69;
Gloduriu 1974, p. 68 -69; Crişan 1978/c, p. 177; Turcu 1979, p. 46;
Daicoviciu 1980, p. 431 etc.) reste ouvert, mais plusieurs decouvertes
archeologiques comme Pârjoaie (Culică 1967, p. 677 - 685; Berciu 1969,
p. 97- 98, 149-150; Berciu 1974/b, p. 165- -166; Crişan. 1986, p. 240),
Oprişor (Stângă 1992; Babeş 1993) et d'autres presentes ci-dessus et ailleurs
(Medeleţ 19931a), sont des indications, je crois claires, de leur existence.
11 est trcs probable que les artisans du sud du Danube, q11i ont
travaille dans le milieu scordisque et thrace, jusqu'a la fin du II-eme
siccle av. J.-C., eussent „emigre", en partie, au nord du Danube, en
plusieurs rcprises, en commen<;ant av2c le debut du I-er siecle av. J.-C„
Les petites enclumes presentees ici sont une preuve pour cette hypothesc. mais pas la seul~. Dans cette idee, la nationalite de ces ar.tisans
a µeu d'importance, Meme quand est tres visible - et je pense a quelques
objets de parure -en argent d'epoque du Lt D, trouves en Banat, dans la
futun• Pannonia et dans la Peninsule Balcanique -- l'existence de vraies
familles d'artisans, qui ont perpetue pendant des siecles quelques itypes
de parures ou de ceramique (une suggestion a ce sujet. a Alexandrescu,
1988, p. 117). Mais toutes ces hypotheses de trav.aille depassent le sujet
de ces pages.
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Fig. 1. I ) Enchune en pierre. L a zone d e Portes de Fer c u Danubc, sur Ia rh·e droit e

Coli• ction Pongracz.
2) 2a -b) Euclnme en bronze . Anle u, dcp. ue Hunedoara (apud Mcl rghitcm 7976. p . 18, fig 2) .
3a-b-c) Euclwnc en brouze. J,a cit ade l e d ac que de Divici . Fouil !r s M . Gun ă.

4a-b) Enclume c11 bronze . La n ecropole scord ·ique d e Karaburma , a Belgrade . Tom bc I 3 .•
(a pucl T odorovil 1972, PI . XXX I V / '/)
5 - 7) Objets et poin~ons en bronze . Mobilier funeraile du tomle d' arts:m ( 11 3 ) de K araburma

O'

Fig. 2 . I) Moulage ceramique monova lve, pour coulage des objct s cu bronzc . T,'at e!ier de
Pecica (apud C rişan 1969/a, p. 95, Pl. 1 / 1- 5 = 11 /8; Cr işa11 19,Sc, p. 8 5, Pi . 117 / 1- 7 ,
116/ 1-5 ).
2 ) Piece qui a ete coulee dans le moul age de Pl. II / I (apud Cri; an 1969n, p . 95, Pt. l / 11 =
= Crişan 1978c, p . 85 , Pt. 117/7). Dimcm ions : !0,4 X 1,6 X 2,6 cm.
3 ) Mors en hronze . Ordia c „Zidov a.r".
4) Mor s en fer. R ă căt ă u (a pud Giodarill - foros/a. vschi 19i9, fig . 73/ 29 ).
5a-b ) Mor s en fer avec incrustations u1 argcn t. Bur ida ya - Orn iţa (apull B ercit: 1981 , Pl .
91 / 18) . L = 17 ,7 cm.
6a-b) Mors en bronze. Căpâ ! n a (apud Clod ariu -- J'vloga 19S9, fi g. 92/6 ).
7 ) Mors en fer. Ore§a c „Zidovar" (apud Bozie 1984, fi g. 2).
8 ) l\fors en fer fragmentaire, avec l e syst eme d 'utilisation dc.s bouclc.s . Tilişca (apud Lupu
1989, Pt. 24/ 11} .

CIVIL ARCHITECTURE AND HABITAT DURING LATENE DIN
THE DEPRESSION OF ŞIMLEU

The present study tries to bring into discussion older and more
recent dicoveries which were roade in ithe western half of Sălaj county
(map 111 ), zone known under ithe name of The Depression of Şimleu.
Being very well-outlined fr,om a geographical point of view, the depression is marked by geologica! formations, which had blocked the access
wilhin it (we are referring at Meseş ancl Plopiş mountains, the knoll OE
Şimleu and the hills of Sălaj. (map 2)1.
The main passes of entrance in the depression, all being situated
along the streams of some rivers, were obs,tructed, during ithe Dacian
epoch, by the building of some fortresses having a s,trict mhlitary-strategical purpose: (Marca, Stârciu, Tusa, Moigrad-Poguior, Şimleu). Besides
their military role, the above-mentioned fortresses were surely used
for supervising the salt trade thait went across those regions since prehistory (map. 2).
Just exactly because of these reasons, in ithe regions treked by the
superior and middle flow of Crasna and Barcău, specifically in the Depression of Şimleu, there had been constituted, very probably during a
classical dacian epoch, a tribal union that had its nucleus in the complex
of dwellings and fortresses situated on the knoll of Şimelu, a microsystem
very rigurousily jointed. (map. 1/1).
The archeological investigations, systematically made during the last
ten years, allow us to support the upper sitatements and also to substantially complete the former inquiries involving ithis zone, within the
Ist century B.C. - the Ist century A.D.
Regarding mostly the military aspects, which are casier to he invesligated, the older studies and accounts, neverrtheless, brought significant contributions to the repertorieration of this kind of discoveries
made in this zone, and also to approach more sensible aspects of this
problem of the spirituality. We are obviously reffering to researches that
had been roade on the Knoll of Moigrad, between 1958-1959, where
there was identified a Dacian necropolis for cremation, taking info consideration the statements of the researchers of those times2 •
The focus of the spedalists' attention especially on such aspects,
those regarding the mmtary architecture and on the discoveries of iDacian
treasuries containing coins and spangJes (map. 2) has pennitted the neglection of some other samples of local Dacian civilization that didn't
I. Mac, P. D. Iclu, in Geografia României, IV, 1992, p. 39-47.
M. Macrea, D. Frotase, M. Rusu, in Materiale, Viii, 1960, p. 361-391; l\I.
l\Iacrea, M. Rusu, I. Mitrofan, in Materiale, VJ;JIJ, 1962, p. 486--504.
1
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lack in importance. We are thinking of the civil architeoture, issue which
\Vc are going to investigate in the foUowing Hnes.
As it is already known, the main regions that contain Latene D.
<liscoveries from the Depression of Şimelu, which gained an int,ense
t·onsideration from specialists are: Marca-,.Cetate"-systematically invesiigated3 by S. Dumitraşcu and V. Lucăcel in 1972, Moigrad- Knoll,
searched between 1958-1959 by a group 1ead by the lamented M. Macrea\ and then by a staff which was coordinated by Al. V. Matei from
H.AM.Z. (The Hist•ory and Art Museum from Zalău), during 1984-19945 .
The third place is Şimleu Silvaniei, which was also systematically investigated by archeologists, starting from 1992 and being still and yearly
under the attention of the specialists, since ,then, in the regions „Cetate"
and „Observator", mainly of a group fromed by dr. M. Rusu, I. Bejinariu and the undersigned.
However, the previous inquiries from Şimleu-Silvaniei, insufficiently carried on by M. Moga 6 (1949) and Al. V. Matei (1978) - Uliul cel
Mic and Observator7 have stood ,out the ne2essity of a fu11-sized approa2h
of t.his ensemble of dwel1ings and Dacian fortresses which were identifi-ed
on the complex if hills from the Knoll of Şimleu.
As a result of so many years of fruHful discoveries concerning the
dassical Dadan civilization on the Depressi,on of Şimleu (map. 2), some
micromonographs of every archeological sit are compulsory to ce used,
the only ediled being the one referring to the Dacian fortress from Marca,
which was published 20 years ago 8 .
Henc-e, the gradual approach of every detail of the local Dacian civilizat.ion becomes a necessity so as to make possible ,the elaboration of
the monographs.
Such a detail is the civil architecture 9 , which is the most widespread and diverse, at the same time being the least studied one.
For thi-s forward step, we took into discussi,on some localities on whose
teritories ,there are regions containing such discoveries. It's the Knoll
of Moigrad we are referring at (map. 3), then Şimieu Silvaniei with the
Knol! of Şiml-eu (map. 112; 1/3; 4; 5) and Marca with „Cetate".
In the followings, we'll make a presentation of this type of discoveries
thaL concerns the civil Dacian architecture, starting with the Knoll of
:!\'Ioigrad.
Known in the historical literature of this speciality, due to some discoverics that had a strong ritual character that had initially been
inlerpreted as funeral monuments, the Knoll ,of Moigrad more and more
outicns >to us as a great f'.)rtified Dacian settlement, withhin whkh- as
in !;ome others' cases . - there can be also identified unquestionable
" S. Dumitrescu, V. Luc[1cl'l, CctC'tea dacică ele la Marca, Zalău, 1974.
1 SPe tlw 2nd notl• from abovP.
" Al. V. !\latei, in Acla.1\,1/', X. l'ISG, p. 126-128; Al. V. Matei, C. Stoica, in
.,\··te!.\TP, XII, El88, p. 158-HiO; H. Pop, in ActaMP, XVII, 1993, p. 91-105; in
,1(':oMP, XVIII, to bP soon printPd.
i; M. Momi, in SCiV, 1. Hl~O. p. 1:11-1'33.
" Al. V. Matc>i, in Acta,11P, Ul. 1979, p. 17-20.
~ SPc tlw 3rd note from abovc>.
"· See the micromonographs: I. Glodariu, Arhitectura dacilor civilă şi militară,
Ch1j-N"apoca, 1983; D. Antonescu, Introducere în arhitectura dacilor, Bucureşti, 1984.
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ritual complexes, adjoining the numerous elements which are specific for
a civil settlement.
Therefore, starting from 1958, there had been dicovered 213 holes,
43 fireplaces, 6 deepenel dwellings, 7 ovens and 17 so-called „ceramica!
platforms". It is quite possible that some worse-preserved ovens, due
to some special conditions, had been counted as fkeplaces, but this
faot won't fundamentally change the dates of the problem. Another
detail that deserves to be mentioned is the fact that from among the
213 Dacian holes already discovered, at least 30 an~ holes of heavy stanchions, for which we express our serious attitude of reserve regarding
the upper-mentioned chronological assignment.
As far as the so-called „ceramica! platforms" are concerned, wc stanJ
for their identification with shallow dwellings. These ceramica! platforms
indude in their stock broken vessels, burned and unburned rough cast of
wall bumed and unburned bones as well as some other things specific
for everyday life (hardware, objects for polishing, g•rinders and so on).
Their form is irregular. They often surpose a fireplace and, more frequently, hole:;, 10 • Such being the case, we consider them as shallow
dwellings built on wood beams, because of their high level of vukanie
rock, which îs specific for the Knoll of Moigrad. These beams hav•~ left
behind no archeological traces that could have been detected.
The older researchers macle investigations which involved especially
the eastern and south-eastern part of the plateau, between 1958-1959,
that was over 1 km. în perimeter and a suirface of 7 hectares, being on an
maximal altitude of 514 meters (map. 3).
Generally, the deepened dwellings from the Knoll of Moigrad have
a circular plan and they penetrate the •rock from ~bout 30--40 cm. till
70 cm. The roff is macle up of two slopes and it is supported by stanchions situated within this construction, which deepens even for 0,6 m
under the inner levei of stepping. It varîes from 2 to 3,5 m in diameter.
None of this type of dwellings has an inner fireplace. On1y în one case
the fireplace was found, but it was situated next to the dwelling, specifically under a penthouse. (1993).
This sort of dwellings has in its stock pottery, bones, small tools
and stones which had fallen !rom ithe roof very probably made of straw
(or thatch). Only once (1990), it happened to be noticed a superposition
of a hole by such a deepened dwelling, and, for time being, this type
of construction was found only along the eastern, southern and nothern
parts of the region, more exposed to the winds.
At Marca, in „Cetate", within a fortress mainly having a military
role, which blocked up the access to the Depression of Şimleu, from the
\.Vestern side, on Barcău stream (map. 2), there was discovered a hut-like
building meant to be dwelt by standinp; garrison which was st8tioned
there. The discoverers which have published the results of the digging
in 1974, didn't give us enough details on the building-plan and on its
10 The superposed holes may have a cultic charader · destin ed for the lc1sting
of the construction or they were simple holes for provisions huilt und<>r the rlwelling. hence being protected from n1infalls; see instances at Căţelu Nou /V I.Rc1hu,
in C.11B, I, 1963, p. 27-28; idem, in CAB, II, 1965, p. 56; M. Macrea, I. Glodariu,
Asezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1976, p. 23--24.
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system of constmction. We don't know anything but the respective
construction had a fireplace, that it was floored with olay appliied directly on the mica-schist of the hillock, ithat H had a stock rich mostly
in pottery, and that this undeepened hut made ,of wood and clay was
distroyed by setling on fire 11 •
A recent sounding having little proportions, has diiscovered an older
slag~ of this construction which wasn't set on fire, its clayed floor being
maintained unalterred, directly on the rock12 . Some other new ex.aminations would provide extra information on the tyipe, the role and the inner
organization of such a building.
Simleu-Silvaniei attained to be known in the historical liiterature of
this ;peciality due to the Vth century-treasuries of glod objects, discovered within its territory in 1797, 1889 and later, because of the coming
'.)Ut of at least 5-6 Dacian treasuries of silver coins and spangles 13 •
This fact as well as the local archeological .investigations, detennined
t he realisation of soundings, examinations, on some areas situated în the
northern part of the town, namely on the Knoll of Şimelu.
The first place is „Uliul cel Mare" where 5-7 ritual holes, having
a stock :rich in silver and bronze spangles, weapons, 1tools and pottery
were discovered between 1945-1947 14 .
As a result, M. Moga made a sounding on the western side of the Knoll,
in 1949, and he finally discoverd a detached dweUing, two graves and
two holes without leaving further details15 .
In 1978, Al. V. Matei from H.A.M.Z. made six checking seotions o:ll
thc upper-mentioned place, identifying 4 holes, and a dwelling disposed
on a bowed slope (30°-40°), having the filoor (ithe part si·tuated on the
v::i.llcy) partially supported by wood stanchions. We are not given other
details about the plan and its precarious state of pI'leservation did not
probably make possible further investigations in this respect.
We are also informed that, on „lTTiul ,cel Mic", during a classical
Dacian epoch, a small settlement exi6ted, being innately fortified because
of some craggy slopes• 6
The civil Dacian settlement, hypothetically identified by S. Dumitraşcu with the ancient Dacidava- mentioned by Ptolemeu 17- is semicircularly around and at the base of the „Cetate" hHl1 8, which is nothing
else but a branch that very much advanced to the southern part of the
Knoll of Şimleu (map. 112). Many plaoes of this civil sebtlement came
into sight, little by little, making it visible on a pretty large surface (due
1'

S.

Dumitraşcu,

V.

Lucăcel,

quoted works, p. 8, 10; I. Glodariu, Arhitec-

tura . .. , p. 2-1-25.
12 Sounding-s madc> in 1992, the results being shared on the occasion of the
year\v session o[ H.A.M.Z. - November, 1993.
13 Al. V. Matei, quoted works p. 17-20, 23-25, 27-31, 38-40; E. Chirilă, Al.
V. Matei, in ActaM P, X, 1989, p. 95-118.
11 Z. Szekely, Materia·le din campania de săpături arheologice din 1949, Bucureşti, 1951, p. 43-74.
1~ M. Moga, quotC'd work, p. 131-135.
16 See the 7th note from above.
17 S. Dumitraşcu, in Crisia, 1, 1971, p. 39-46.
tk H. Pop, în ActaMP, XVI, 1992, p. 129-138.
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to the firreplaces, ovens, terraces, having traces of deepened or shallow
dwellings, ritual or dustholes, etc).
The former civil Dacian settlement was superposed, during the last
c:entury, by -three modern roads whose lenght is over 1,5 km. On the
both sides of these roads there can be still noticed terraces arranged in
Dacian epoch, most of them being covered by slidings.
IT'he large siurlace on which the old Dacian settlment lies, make us to
consider it as a numerous communirty, which is, however, hard to be
judged in the present stage of investigation.
"Cetate" Hill, on which and at whose bottom the civil Dacian settlement had been deve1oped, became the first target of the project of the
systematic archeological inquiry that have started in 1992 and that hints
at the exhaustive investigation of the main archeologic sits from the
Knoll of Şimleu.
Reffering striotly at the aspects that regard the civil Dacian architectUTe,
we are to remember the main discoveries of this kind that had been
done on "Cetate" region, during the last three years.
1992, Ist section: an oval Dacian fortress made of ground and wood was
identified around the superior mamelon of the hill, having 805(60 m
in diameter. The stockade is simple, having a fosse in front of it and a
rounds-road covered by a roof and laid on the stockade in the externai
side, and on a wood beam, in the inner side, which is situated at a
dlstance of 4 metres from the stockade.
Beneath this roof, it also appeared an oven endowed with a dusthole
that had probably been used by the standing garrison of the fortress.
The wood beam from behind the stockade isn't thicker than 10-15 m
and it goes deeper into the sterile soil till 15-20 cm (map. 5).
Besides this fortress, there had been discovered, between 19921994, a part of a settlement used for being dwelt of for other every-day
activities, which was siituated on the saddle of the hill, that links it wirth
the rest of the Knoll. We are reffering at a building which deepens in
the sterile soil till 50-60 cm and which has a partially investigated side
of over 11 m (map 4). The padding of this building (L/92) superposes
three holes (a ritual hole, a truncated-cone one used for provisions and
a dusthole).
One of the corners of this construction was discovered in the southern part where it has three stanchions of 0,15-0,2 m in diameter and
go deep into the sterile rtill 0,2-0,5 m. From the hole surface of the
upper-described construction there were investigated 20 m 2 , without
rn,ticing any division. The padding does not contain many ceramical materials. Some fragments from a damaged fireplace's rough cast were
als discovered. This arrangement is stuated on the southern edge of the
linking saddle.
In 1993, there was alsa partially investigated a terrace situated
in the north--eastern part of the upper-mentioned fortress, next to its
externai side, arranged on the slope of the hiH. The terriace was incompletely distroyed by the building of a road, from it being preserved
about 190 m 2 •
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Due to the diggings made on the autumn of 1993 19 , about 72 m2
from the preserved surface of the terrace were discovered, being noticed
a series of stages within its 'Dacian a1Tangement (map. 113 ).
1st stage: it w:as preserved a fireplace (V1 ) and a few ceramica! fragments form a shallow dwelling.
2nd stage: it is built up a dwelling (L 1) which cuts this fireplace and
which is •of 2,7-3,4 m in diameter and which goes deep into
the sterile soil of the place till 0,5 m. The dwelling has a
central stanchion.
3rd stage: the teI'race is extended to the hill and a divided large construction is raised (L 2 ). There are also identified two rooms,
each having a fi.replace (V 2 , V3 , V 4), One of them ha.s a very
rich stock which contains pottery, iron and silver on bronze
pieces. On the fireplace there are realcinated seeds of horse
bean and millet. The stock dates this stage as being happened
at the middle of the Ist century AD. The setting on fire of
this construction brings with itself 1a re . . arrangement of the
fireplace from the room rich in archeological materials (V3).
The building system of the dwelling is fit for the existent
type ofi ,relief. From the sloping side there is a wood beam
endowed, here and there, with stanchions, being buried in
a foose having 20-30 cm în width, and dug in the rock tiH
30-40 cm. The stnachions go deeper till, 0,5-0,6 m.
The 1ength of the preserved base is of 8 m.
4th stage: the terrace gets narrower and another dwelling with a buried
beam is buHt up (L3), which cuts the former a!'rangement and
whose corner appears in the archeological digging. This
dwelling has also an inner dusthole dug into the mica-schist
(Gu)-

5th stage: a re-arrangement of the terace brings with itself the digging
of some deepened dwellings, which are quasipolygonal and
have stanchions ,in theiir corners (L 4 , L 5 ).
6th stage: the 80 X 60 m in diameter oval fortress made of wood and
ground is built up, having a covered rounds road. The ground
and rock taken out after the digging if the fosse are thrown
over the earHer uncovered ;terrace.
7th stage: the fortiress is disarranged (probably when the walls on the
Jlnking saddle are formed which extend the protected habitable area). Over the oval Dacian fortress. made of weed and
ground there is built a large oven (1,8-2 m in diameter).
dicoviered during the 1992 investig,ations.
On the spring of 1994, the archeological investigations are started
again on the Unking saddle, being sounded the two walls with fosse that
cuts the saddle and the zone behind the walls (map. 4).
On a terrace siotuated on the northern board of the sadd.le, there is
identified a dwelling (L/94), whose plan we still cannot define, the
1" The results were comunicated at the XXVIiI!lrth National Session of Archeological Accounts, Satu
Mare, 12th-15th of May, 1994, published in the
Cronicle of Archaeological Researches - 1993 Invcstigations, p. 64.
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digging having on1y a sounding character. The dwe1ling is realised by
,traightening the slope where it roade a dingle having 30 -40 cm in
depth. The dwelling was explored on a 4 m surf1ace and it is endowed
with a fireplace. Ceramica! materi,als were discovered in the padding.
During the summer of this year, the archeological researches on
the maximal height (597) of Şimleu-Silvaniei Hillock hav,e started. Here
the trace:. of Dacian fortresses were identified, which re-use the older
Hallstattiene arrangements. Wi,thin the Dacian fortress, there was noticed a group of holes for provisions which - - as the time passed
became dustholes. The only existing Dacian dwelling is situated at ahout
30 m for from this group. The dwelling is a shallow one, uncompletely
discovered. It \Vas bulit directly on the rock and it is also polished. The
fireplace is arranged in the mica-schist. The stock is rather poor.
The upper enumeration of the main discoverings that may be placed
în the category of the civil Dacian arch:-tecture, finnally gives us a
group of about 34 dwellings (map. 6). Among these, 11 are deepened
ones, the rest being shallow dwellings.
Therefore, I -- -- the way-of-building oriterion which was applied,
offers an image of the more frequent types of dwellings which seem to
be specific for the i'l1vestigated zone (map. 6).
A. The deepened dwelling cathegory, that is represented by those
re1evant samples from Moigriad and Şimleu. This sort of dwelling
is also divided info three subgroups:
1) circular dwellings with central stanchion (hence, having a
conic roof), that were discovered i-n one ca:se ,at Şimleu „Cetate" - - 1993.
2) circular dwellings with two diametrically opposed stanchions,
having a twofolded roof and being of.ten met only at Moigrad
- - 4 instances~6 •
3) quadrilateral deepened dwellings with stanchions at their corners, represented by one case, at Moigrad, in 1984, where such
a dwelling, having the sides of 4,10X3,5 m, and goes deep in
the rock till 30-40 cm. This subtype may also be seen at
Şimleu
- the civil settlement and "Observator" - (1994)2 2 .
B. The shallow dwe!ling category, which may also be parted in1o
four subgroups, depending on their buiJding system:
1) dwellings built on a slope, partially suspended on stanchions.
It's the construdion from Şimleu "Uliul oei Mic" (1978) wc
are reffering at.
2) dwellings direoHy built on the soil, having their base supported
by wood beams or (and) stanchions. There are the instances
from Marca and Moigrad (1958-1959, 1988, 1991, 1994), from
Şimleu the civil settlement and "Observator" - (1994 22 .
So, there are at least 18 exemples.
3) dwellings with total or half buried wood beams as those d:~
covered at Şimleu "Cetate" (1993). This sort of building system
I. Glodariu, F1.. Costea, Aşezar<'a dacică de la Şercaia (in manuscripl).
Analogies at Slimnic, I. G'oclariu, Aşeziri dacice şi daco-romane la Slimnic,
Bur:ureşti, 1984, p. 20, :lu, 27, 35-36, images no. 6, î, 20, 26, 35-41, H.
22 I. Glodariu, Arhitectura.. . , p. 15-17.
20

21
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was used because of the arrangements made an slopes, in
a smooth rock as the mica-schist. There were discovered two
such dwellings, one being divided 23 (map. 113 ).
4) "dwellings" or settlements situated on stockades, having a
covered rounds-way as that one discover~d at Şimleu "Cetate··
in 1992-1993 (map. 5).
II. In accordance with the character of the investigated archeological
sit, there can be also noticed another division of the above-enumeratccl
instances:
1) in fortresses we can find them at Marca and Şimleu "Cetate"
(2 examples), in 1992-1993.
2) in fortif ied settlements: at Moigrad and Şimleu, specifically
on "Cetate" and "Observator" (29 dwellings).
3) in unfortified settlements -- as the instance from Şimleu the civil Dacian settlement from the ter.ritory of the town
and "Uliul cel Mic" situated on the Knoll of Şimleu.
III. Another typology can ce made in accordance with the position
of lhe complex within the local sort of relief; •therefore, we found:
1) dwellings situated on heights: at Moigrad, Marca, Şimelu "Cetate", "Observator", "Uliul cel Mi~" (the great majority of
them).
2) dwellings situated on plains: the only exa'mple being the
civil settlement found on the territory of Şimleu.
The number (doubled) of the shallow dwellings which are specific
for hilly or mountaneous places is not accidentally greater, the geograpical determinism leaving its impact on the architectonical conception
of the Dacian communi ties from the Depression of Şimleu. It is true
that, from among the dwellings situated on plains, only the one from
Şimleu could be be.Uer delimited and investigated by shallow inquiries 24 ,
but even in this case the shallow dwellings arranged on terraces ma.de
on the slopes of the hill are predominant. However, they are situated
by constant debit streams. Such sources of water, having a constant
debit must have also exis,ted in the fortified settlements' instance (or
the fortified residence's one), from the Kno11 of Moigrad 25 , from Şimleu
"Cetate" and "Observa1or" 26 , without whom the existence of a community
situated on such heights can not be justified, but because of certain
mili tary-strategical reasons.
Regarding these three instances, there was noticed the existenc-e of
a !:'ystematization conception of the settlement meant to intensively use
the fortified area and to offer the best living condition during war or
peace times. Hence, at Şimleu "Cetate", a succession of arrangements of
the same terrace was observed, so that it, made possible the usage, at a
maximal efficiency, of every square metre ·of the building place (map.
1

28

2:
2,;

Idem, p. 17-19.
H. Pop, quoted works.

The source of water which supplied the Roman cistern built on the
Knoll, surely had a constant debit even before the Roman conquest, Al. V. Matei,
in ActaMP, X, 1986, p. 126-128.
26 The Knoll of Moigrad is even now rich in sources of water situated near
the zones fortified during the Dacien epoch.
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113). In the same zone, on the linking saddle and behind the protecting
walls, there was found a group of archeological complexes which were
situated on the both sides of the highest zone of ,the saddle, probably
used as a way of access from the exterior, across the settlement to the
superior mamelon (map. 4).
Such an outlook was formulated regarding the same region from
Şimleu "Observator", where there is a Dacian foi,tress situated on
a
ltigher altitude. Beside this fortress having a strict military role (maybe
one of sheltering), there is another one which lies on a larger surface,
arranged on stretched and straight zones within whose perimeter there
werc built dwellings, workshops and holes, .the last two being grouped
at a certain distance from the zone of the dwellings.
A visible opinion on a systematization of the buildings ,vithin the
perimeter of the settlement, may be also taken from the inv.estigations
macle on the Knoll of Moigrad (map. 3).
The surface used during the Dacian epoch represcnts only t\vo thirds
frorn the whole area of the plateau of the knoll, which measures
70.000 m 2 • Therefore, the 45.000 m~ used during 200 years before the
Roman conquest are mostly represented by the bordei s of the plateau,
which were sheltered from the winds due to a climinished altitude, compared with the top oi the hill.
From the 70.000 m 2 of the platform, there were systematically investigated only about 2,300 m 2 (3,20/o), starting with 1958. In rt:hese
2,:wo m 2 , there were found 213 holes (38 of them are having stanchions),
43 flreplaces, 7 ovens, 6 deepened dweUings and 17 shallowed ones.
An cstimation on the whole surface that could have been dweH 45,000 m 2 - would give figures hard to be accepted: 3,580 holes, 841
fireplaces, 136 ovens, 117 deepened dwellings and 332 shallow dwellings.
The proportion dwellings -~ holes would be 1 dwelling/ holes, an unusual situation for a Latene D s,ettlement2 7 • If we took into discussion
a six members family we would get a community of, 1700 inhabitants,
on condition that all the dwellings were -contemporary, which i s impossible from the very beginning.
The actual of the investigations does not allow us, for the timP
hein:::;, to draw a final conclusion, due rt:o the sounding-character of the
archeological inquiries concerning beth the archeological sit from the
KnoJI of Moigrad - where there are necessary to be made exhaustive
diggings on representative microzones - and the fortresses and settlements from Şimleu-Si.lvaniei.
Even if there were made sensible progresses in the search of these
regions and in the debates of the upper-discussed i•ssue, the con::Jusions
are not and can not be final, without the investigation and the search
of the unfortified civil Dacian settlements, unsuficiently known, not only
from the Depression of Şimleu.
As it oould be notked, the civil Dadan architecture from those few
known zones situated in the Depression of Şimleu do not make an
1

2' We must include in our estimates the fact that from among t1:e 213 holcs,
the 30 ones having stanchions being substracted, there stiH remain 183 from which
numernus cnough arc the holes wit:1 an unquestionable ritual character.
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exception regarding the already acknowledged typologies 23 • However,
there are small and rare exceptions which may nat be considered as
lacking in importance, that can alsa be placed among this sort of discoveries from the investigated zone.
HOREA POP

î1NNEX I -

THE LIST OF THE LOCALITIES CONTA/NING DACIAN
DISCOVERIES FROM SALAJ COUNTY•

1. BADAr::!IN
:!. CEHEI

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

CRASNA
CUCEU
DOBA MARE
DOMNIN
FETINDIA
GALPAIA
HOROATU CRASNEI
LOMPlRT
MARCA
MARIN
MESEŞENII DE SUS
MJRŞID

MOIGRAD
NUŞFALA U
ORTELEC
PER'CEI
PETHINDU
PORŢ

21.
22.
23.
24.
25.
2fi.
27.
28.
29.
30.

RASTOCI
RECEA
ROGNA
ROMANAŞI

RUGINOASA
SARIMAŞAG

SÂMPE11RU ALMAŞULUI
STANA
STÂNA
STÂRCIU
:ll. ŞIMLEU SILVANIEI
:12. TUSA
33. UGRUŢIU
3-t V,\LEA CIURENILOR
35. V ADURELE
36. VÂRŞOLT
37. VOIVODENI
:m. ZALAU
:J9. ZALHA
-!O. ZAUAN

I. G'.odariu, quoted works.
• ln accordance with Al. V. Matei, in ActaMP, III, 1979. p. 11-40 and ActaMP,
X, 1986, p. 95 - 117 with the undersigned's subsequent comp 1.etion. The numbers
correspond to those from map 2.
2~

3

'

L5

-·-

2

o

•1m
LL+
l'OSSl

Map 1. I•t image: The pos;tion of Sălaj countyon the map of Romania; the hlack point rt>presc11ts thc Dcpns,ion of Şimhu.
imagine: The plan of Şimleu-Silvaniei town and of a part from the Knoll of Şimleu. The strc~,cd Jim· nprurnls th,· outl Ies of thc ch-it
Dacian settlement frnm the bottom of "Cetate" hill, and the b!ack point represents lhe D;1ci:,11 fnrlrus arralli:«l 011 lhc su1x:Iior rnamdon of lhe hi li.
3rd image: Şimleu Silvaniei, "Cetate", 1993, cassctte I from tcrrace I, plan. (L
<lwelling, Y -~ fircplacc, G = hole).
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Map 2. Sălaj COW1ty with the discoveries from the Dacian epoch. I: fortres!'es; 2: tre~sm ies; 3: isoJated discoYerics; 4: settlemcnt~; 5: the
ancient way of the sa)t(see annex
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1lDDENDA AUX „POINTS DE REPERE POUR LA CHRONOLOGIE

DES CITADELLES ET DES ETABLISSEMrENTS DACIQUES 'DES
MONTS D'ORAŞTIE*

Les recherches archeologiques effectuees dans la zone des Monts
continuent a enrichir le „fonds" documentaire de la region
environnant la capitale des Daces, fournissant continuellement des nouveautes - tant6t integrales, tant6t pamielles ou de nuances - concernant Ies elements composants des sites abordes par Ies fouiHes, d'une
part, et l'echelonnement dans le rtemps de 1'activite constructive des
Daces, d'autre part. Attendu que, pour ce qui est de la pubHcation monographique des trouvailles daciques et romaines, la situation n'a presque
pas change par rapport a celle d'il y a 20 ans 1 environ, ceHe etude n'a
elle non plus „la pretention de resoudr,e le probleme complexe de la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăştie.
Elle se se propose oomme seul but, beaucoup plus modeste, d'offrir .. .cc:1
aussi d'autres points de repere pour Ies recherches a venir et de faire
connaître Ies constatations auxquelles ont donne lieu Ies anciennes fouilles archeologiques et Ies investigations plus recentes.
En ce qui concerne ces dernieres, elles ont ete beaucoup plus restreintes qu'auparavant, precisement au profit de l'achevement ou de
l'approfondissement de la recherche des objectifs vises par Ies fouHles
plus anciennes, soit demeurees inachevees, soi,t n'ayant beneficie que
d'observations non concluantes. En tant que tel, de la serie de sites traites
dans la premiere etude, trois seulement sont vises a present, a savoir:
Costeşti-Cetăţuie, Costeş,ti--Blidaru ert surtout Sarmizegetusa (Colline de
Grădişte). Pour faciliter l'examen des resultats des fouilles plus recentes,
Ies trois sites seront traites dans l'ordre mentionne.
d'Orăştie

Costeşti-Cetăţuie

En ce qui concerne :la citadelle erigee sur le mamelon „Cetăţuia",
qui ~e dresse au sud de la localite actuelle, Ies recherches Ies plus
recentes ont complete Ies elements fortifies avec une autre construction
• Voir l'article au titre mentionne chez H. Daicoviciu, I. Glodariu, dans
ActaMN, XIII, 1976, p. 71-80. La commemoration de 10 ans apres la disparition

de> Hadrian Daicoviciu m'a pousse a reprendre ce sujet, en y faisant des additions,
· ,arce qu'il s'agit d'un des sujets issus de la collaboration a travers des annees
1vec l'illustre disparu.
1 De la serie des monographies consacrees aux citadellcs et aux etablissements
laciques des Monts d'Orăştie a paru un seul volume, le premier (H. Daicoviciu,
Jt. Ferenczi, I. Glodariu, Cetăţi şi aşezări dacice in sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti,

1989).
2

H. Daicoviciu, I. Glodariu, op. cit., p. 71.
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defensive et ont apporte des modifications de detail des phases de construction de la citadelle.
a) C'est deja lors des fouilles effectuees par C. Daicoviciu et Oct.
Flocc: dans Ies annees 1943-1944 qu'a ete precise Je trace de la route
untique sur le tronc;on situe t\ proximite de la citadelle. Elle gravissait
en pente douce le versant est du mamelon et tournait ensuite vers l'ouest
pour rejoindre la depression entre Cetă·ţuie et Ciomţa. Au sud-sudouest de la tour-habitat 3 la routc antique a ete amenagee dans le
cic~fil<_'.., ayant a sa gauche (vers la vallee) un ramblai continu, marque
sur le plan etabli par C. Daicoviciu par deux lignes presque paralleles 3 •
Les fouilles effe.ctuees en 1986 ont demontre que le ramb1ai mentionne constitue en fait un tronc;on d'un autre vallum de defense epousan:, la forme d'un fer a cheval. Certaines portions - telles que celles
de la ravine au sud-est et de la depression - - ont glisse integralement
dans la vaUee (en regard de la ravine) ou bien ont ete aplaties (dans la
depression ou a proximite de celle-ci). Il est certain que la longueur
conservee du vallum est de 281, 50 m; dans J'antiquite il ne depassait pas
338 a 340 m, parce que aux deux extremites il se termine en pentes
abruptes. Comme la terre necessaire au manteau du vallum a ete prise
a la pente ascendante, le valum paraît avoir un fosse interieur, mais
celui-ci n'existe que sur le versant est, ot:1 la roche native a ete excavee
et nivelee pour la route antique. Hormis les details concernant la technique de construction du vallum, se trouvant a present en dehors du
sujet, il convient d'ajouter que dans une des tr,ois sections tracees
transversalement sur le vallum il a ete decouvert deux fragments cerarniques datables a la fin du II-e siecle av. J.Ch. ou au commencement
du siecle suivant et, sous la couche d'herbe meme, un fragment ceramique datable des XJ:1-e - XIII-e siecles. De la sorte, la datation
du vc:llum ets soit la meme que celle des fragments ceramiques daciques,
soit immediatement uil.terieure.
b) En remontant vers le plateau de la citadelle, !'element de fortification suivant est le soi-disant „vaHum rouge", dont Ies phases de construction etablies jusqu'aux investigations realisees en 1993 etaient: I le
vallum a palissade dou:ble sur le faîte, qui etait circulaire, detruit durant
la µ,-emiere guerre entre Decebale et Trajan et II la refection precipitee,
e la veille de la guerre des annees 105-106, du vallum aux decomhres
provenant des constructions incendiees dans le courant de la premiere
guerre, mais sans palissade 4 •
Les constatations occasionnees par J.es fouilles effectuees en 1993
peuvent etre resumees de la fac;on suivante pour ce qrui interesse dans
ce contexte. Le vallum circulaire de la premiere phase avait sur son
sommet une palissade simple ayant Ies pHiers plantes a la distance de
3,15- 3,30 m, relies en longueur par des troncs fendus. Il represente la
oremiere phase de construction de cet element de fortification. Dans la
II-e phase, le manteau du vallum a ete coupe horizontalement afin
d'obtenir une plate-forme sur laquelle a ete amenagee une construction
semblable a une pa-lissade complexe, formee de la plate-forme situee a
3

Dans C. Daicoviciu ,Al. Ferenczi,

Aşezările

dacice din

Munţii Orăştiei,

fig, 5.
4

Idem, op.

cit., p. 15-16; cf. H. Daicoviciu, I. Glodariu, op. cit., p. 72.
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sa base, ayant resulte du decoupement du manteau du vallum anterieur,
plaq uee de grosses planches; sur la face exterieure ,et interieure se trouvainte deux palissades simples, tandis que l'espace qui les separai-t avait
ete rempli de terre et de pierre menue. Cette palissade a ete incendiee
au -cours des combats qui ont eu lieu pendant la premiere guerre ,entre Decebale et Trajan. Durant la III-e phase, apres que fut ajuste ce
qui restait de la palissade complexe, sur pres de la moitie de sa grosseur
et vers l'interieur, une autre palissade complexe faite de terre et de bois,
pl us haute, a ete elevee. Cette fois, Ies attaches entre le parement en
bois exterieur et celui se trouvant a l'interieur, Ies deux en bois plaques
avec de la glaise, sont â la fois transversales sur la largeur de la palissade
et comportent des fiches et des contre-fiches qui ont donne naissance â
des <'.assettes interieures rernplies de terre brulee provenant de decombres,
y compris du materiei ancheologique, en particulier de la ceramique.
C'est egalement alors que, sur la câte sud de la plaissade complexe il
y a ete adosse une construction, probablement un depât, qui contenait
entre autres des vases avec des cereales carbonisees et un sesterce emis
par Domitien en 95-96 apres J.Ch';_
c) Les verifications f.aites aux bastions et a la muraille d'en2einte
ont fourni des renseignements cornplementaires aux constatations anterieures, dont quelques-unes ont ete publiees 6 • A ,la lurniere des dernieres
recherches, l'echelonnement des travaux de construction serait le suivant: 1) l'erection des bastions I -IV; 2) l'union des bastions I III â la
muraille d'enceinte et la construction des contreforts et 3) la refection des
bastions II-III, le renoncernent au bastion I par-dessus duquel passait
la palissade complexe de la derniere phase, la refection et ·l'allongernent
des e:ontreforts, le blocage du portail situe â câte du bastion II. Ces
trois categories de travaux de construction, envisagees comme etap~ de
construction, se reduisent â deux, la premiere comprenant la construction
des bastions et leur jonction avec la muraille d'enceinte munie de contrerorts et la seconde consistant en la refection de5 deux bastions, de
ia muraille d'enceinte, des contreforts et du blo2age du portai!.
Pour ce qui est de la chronologie des travaux de construction, nous
nous maintenons, en ce qui concerne Ia premiere etape, a natre opinion
avancee auparavant, c'est-â-dire â leur datation durant le regne de Bi.lrâbisl a7, sinon seulement apres l'an 55 apres J.Ch., soit, durant et
apr("; la conquete des villes grecques situees sur la rive occid2ntale
du Pont-Euxin par Burebista. Il est cependant malaise de preciser combien de temps ont dure ces travaux. La circonstance que dans la terre
de remplissage, entre Ie parement d'un contrefort et la paroi de rocher
resulte apres l'excavation de celui-ci dans le but de faire de la place
au C(Jntrefort, on ait trauve quelques fragments des parois d'une jarre
rou~e ne doit pas nous porter â dater l'erection du contrefort â la fin
du I-er siecle apres J.Ch., parce que, tel qu'on le verra, par la suite,
il a t'·te refait ulterieurement. En plus, il faut preciser que la technique
de construction des bastions et de la muraille de courtine est hellenis1

" JUC, II, 206,415 (Roma, 95-96 apres J.Ch.).
,; A. Sion, dans RMI, 2, 1985, p. 3-12.
7
H. Daicoviciu, I. Glodariu, l.c.
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tique, avec des boutisses. C'est selon la meme technique qu'a ete construit le mur de protection de la terrasse ou est emplace le sanotuaire
intra vallum 8 •

De toute evidence, ces elements de foMification ont subi eux aussi
des degâts au cours des hostilites de la guerre de 101-102 et de toute
fac;on ils devaient etre demanteles au moins en partie, conformement aux
stipulations de la paix de l'an 1029 • Dans ces oonditions, la refection hâtive des bastions II-III, du mur de courtine et des contreforts ne pouvait
avoir etet realisee que la veille de la deuxieme g;uerre contre Trajan. Les
dimensions en longueur de certains contrefol'ts qui, enrtre autres, soutenaient aussi la route de ronde pourraient a la rigueur indiquer un
surelevement du mur de courtine. A l'appue de la datation a ce moment
de la refection des bastions mentionnes et du mur de courtine vient la
tlecouverte dans l'espace separant le parement exterieur de la muraille
nord-ouest du bastion II du parement exterieur du mur d'enceinte 10 d'une
lucerna fragmentaire, romaine, datable dans la seconde moitie ou la fin
du 1--er siecle apres J.Ch.
d) Deux phases de construction on ete oonstatees aussi aux tourshabi tat 1-2 sur le plateau de la citadelle, la deuxieme etant ulterieure
{t la construction de l'esca1ier monumental qui jouxte la tour-habitat
2 11 • Cette phase s'est soldee par l'agrandissement de chaque tour sur un
cote. Neanmoins, Ies materiaux decouverts ne se pretent pas a des
datations dans des limites restreintes, de sorte que, implicitement, il
est impossible de preciser quand des travaux se sont deroules.
En corroborant les const,ations ci-desseus avec Ies materiaux archeologiques decouverts dans la citadelle de Cetăţuie - material\.lx dont
l'etude est achevee - on peut conclure que la periode d',existence de
la fortification ne depasse pas la fin du II-e siecle apres J.Ch. - le
commencement du siecle suivant et l'an 106, si bien que c'est dans cet
intervalle que s'inscrivent touts les phases de construction. Voici quel
pourraint etre leur echelonnement:
- I-ere phase: construction du vaLlum exterieur en forme de fer
a cheval et du vallum circulaire d1Jrant la periode comprise entre la
fin du II-e siecle / le debut du I-er siecle av. J.Ch. et ~•expe.dition pontique de Burebis-ta (vers l'an 55 av. J.Ch.);
- II-e phase: construction de la premiere palissade complexe (de
la muraille en bois et en terre) sur le trace du vallum circulaire, des
Las!ions I-IV, du mur de courtine, de la premiere phase des tourshabilat, de la muraille de terrasse mentionnee et, probablemnt, des tuors
isolees au dehors de la citadelle ainsi que, bien sur, de l'escalier monumental, Ie fout a dommencer de l'an 55 av. J.Ch. et sans que l'on puisse
preciser quand exactement ont ete acheves ces >travaux;
--- III-e phase: construction de la deuxieme phase de la palissade
complexe. implicitement renoncemant a la refection du bastion I, refection des bastions II-III, de la muraille d'enceinte et des contreforts.
trav,1ux effectues dans l'intervalle entre Ies deux guerres contre Trajan.
J. Glodariu, dans NF:H, VI, 1, 1980, p. 41-42.
Cassius Dio, LXVIII, 9, 5.
10 Encore inedit (fouilles 1986).
11 A. Sion, op. cit., p. 4-6.
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En outre, on dispose cette fois d'indices beaucoup plus precis permettant
de placer dans le temps les travaux evoques.
Conformement aux previsions du traite de paix de l'an 102, concernant les fortifications de Decebale, leur demantelement a probablement
commence peu apres et a ete contr6le par un detachement de la JVe
legion Flavia Felix 12 , cantonne c\ Sarmizegetussa13 , dans la capitale de
DecebaleH. Dans ces circonstances, Ies travaux de refection n'ont pu
<'tre realises qu'apres que les conditions du traite de paix de l'an 102
ont de satisfaites et apres Je retrait du detachement romain de la zone,
soit, probablemen1:, dans l'intervalle situe entre l'an 103 et la premiere
moi1ie de l'an 105.
En revenant aux autres elements composants de la fortification
non mclus jusqu'a present dans les phases d-<lesseus, il est a mentionner
qui la II-e phase des tours-habitat peut etre datee durant la II-e phase
de fortification de la citadel:le (plutot) ou la III-e. La palissade qui entourc le plateau superieur ainsi que celles qui cernent les tours-habitat
peuvent etre datees seulemnt durant les phases JiI et TU.
1

Costeşti-Blidaru

Les fouilles archeologiques ont vise deux points, situes tous les deux
dans le complexe de 1a citadelle edifiee sur le mamelon Elidam, a savoir
.. Pietroasa lui Solomon" et 1a citadelle proprement dite 15 .
ia) Dans „Pie-troasa lui Solomon", situee a un km environ de la
citadelle, sur le plateau anthropogene qui s'y trouve, il a ete decouvert
deux niveaux d'habitat. Le premier contenait les restes de constructions
civiles, y compris un atelier metallurgique, dont ne se sont conserves
qup des scories de fer et de la terre brulee sur le terrain nivele en vue
de l'edification de la construction du niveau II. Le materie! archeologique
peu nombreux qui y a ete decouvert date de la scconde moitie du I-er
si&cle av.J.Ch., eventuellemcnt du debut du siecle suivant. Le second
niveau consistait en un sanctuaire quadriLatere avec des plinthes en calcaire, integralernent demantele par Ies proprietaires de l'endroit pendant
les labourages annuels. Il ne s'est conserve qu'une plinthe entiere,
deplacee en un autre endroit, et des fragments de plinthes deranges par
le fer de la charrue. C'est eg,alement la que se trouvent Ies plinthes vues
par C. Daicoviciu 16 • La datation du niveau II, avec le sanctuaire quadrilatere, recouvre le I-er siecle apres J.Ch ..
b) Les recherches poursuivies dans la citadelle -- nous bornant ev1dernment aux constatations interessant uniquement ce contexte - se
sont soldees seulement par une remarque de detail concernant l'echelon12
13

Cassius Dio, l.c.
C. D.ai-coviciu, TransAnt 2 , p. 92; M. MacrPa, dans Sargetia, II, HJ-ll, p. H:l14-1; C. Daicoviciu et coli., dans SCIV, II, 1, 1951, p. 103; C. Daicoviciu, dans SC/V,
IV, :l-4, 1953, p. 548; I. Glodariu, dans ActaMN, II, 1965, p. 121-124, 128-130,
132.
11
A present ii est certain que 1.a detachement de la legion IV Fbvia Iel1x
a stationne a Sarmizegetusa a la fois immediatement aprt·s la premiere guerre
dacique et aussi aprf•s la deuxieme guerre - voir ci-aprcs Sarmizegetusa - Dealul

Grădistii.

i:,

Les recherches ont ete effectuees en 1965.
... , p. 48.

10 Aşezările
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nement des travaux de fortification. Sur tous Ies plans de la citadelle,
gui ont ete publiesi, on observe ~ur le c{>te ouesit du bastion I (celui
d'entree dans la citadelle I) une interrup'tion. A partir de la, sur la
direction du bastion VI - initialement isole, tel gu'on le sait, puis inclus
dans la citadelle II - il a ete constate l'existence d'une excavation
massive, antigue, gui s'arrete brusguement dans le rocher dislogue initialement sur une portion considerable. C'est precisement cette excavation
cl.u rocher sur la direction du bastion VI gui demontre l'intention initiale
du constructeur d'unir par une muraille d'enceinte Ies dastions I et VI.
Le renoncement a ce projet n'a pu etre provogue gue par Ies grandes
difficultes gui s'opposaient a l'avance dans la roche en vue d'amenager
le lit du futur mur d'enceinte. Le detail mentionne impligue l'inclusion
de cette pliase de construction a la phase II de la citadelle. En conseguence, la chronologie generale de la citadelle reste la meme: la phasc
I inclut le debut des travaux au temps de Burebista, toujours: apres
la campagne contre Ies villes grecgues, ce pour guoi plaide le plan hellenistigue de la fortification. Le fait gue, en depit du plan hellenistigue,
la technigue de construction des murailles est dacique et non hellenistique
pLaide en faveur de la poursuite des travaux aussi apres Burebis.ta 17 .
L'eXJtension de la citadelle, soit en fait la construction de la citadelle II,
est tardive, datable plutât dans La seconde moitie, sinon vers la fin du
I-er siecle apres J.Ch .. C'est alors gu'a ete construite aussi la citerne,
gui respecte au pied de la lettre Ies preceptes de Vitruve 18 , probablement
par des ouvriers romains.

Sarmizegetusa-Dealul

Grădiştii

a) La dtadelle. Des recherches anterieures s'etait degagee la conclusion selon laguelle „la g,rande citadelle erigee sur Dealul Grădiştii est
une construction relativement nouvelle, construite en vue d'y abriter la
population et d'y organiser une derniere resistance" tormulee par C.
Daicoviciu 19 et acceptee presgue integralement par Ies autres chercheurs.
C'est de la meme fa~on gu'ont ete acceptees aussi Ies deux phases suivantes
de la citadelle: une refection dacigue realisee a la hâte a la veille de la
deuxieme guerre contre Trajan et une deuxieme refection, cette fois
romaine, apres l'an 10620 . On savait aussi depuis ce moment gu'a cote
du portail ouest de la citadelle existait un centre d'habita.t an,terieur a
la fortification 21 •
Les observations et Ies constatations ayant resulte des fouilles effectuees dans la citadelle ellltre 1984 et 1994 modifient du tout au tout la
vision d'ensemble et de detail sur la citadelle de la capitale des Daces.
Sans insister sur tous Ies elements nouveaux fournis par Ies recherches
17

I. Glodariu, dans NtH, VI, l, 1980, p. 43.
Vitruvius, VIII, î.
19
Dans SCJV, VI, 1-2, 1955, p. 231.
20
I. Glodariu, dans Acta.1\.fN, 11, Hlti5, p. 121-133 (avec la bib'iographil');
H. Daicoviciu, I. G!odariu, op. cit., p. î5.
21
C. Daicoviciu et coll., dans SC/V, IV, 1-2, 1953, p. 174.
18
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en question et en nous b-Ornant a ne resumer que ccux qui se rattiachent
au sujet qui nous occupe, ils consisteraient en ce qui suit 22 :
1. A proximite du portai! ouest de la cit3delle il a ete decouvert
Ies\ vestiges d'un habitat dacique (le meme qui a ete signale en 1953),
incendie en 106 et presque entierement detruit Iors de l'erection de la
muraille romaine.
2. Sur le câte sud de la citadelle, non loin du por.tai! oriente dans
la mcme direction, sous le mur romain et l'amenagement en vue de sa
construction, ont cte decouverts deux autres niveaux: dans le premier
on a decouwrt Ies vestig0s de !'atelier monetaire de la capitale des Daces,
ou se trouvaient, entre autres, trois moules pour l'estampage des monnaies - deux copiant des deniers romains republicains et un autre un
un denier de Tibere - . et dans le deuxieme un atelier de forge romain23 •
L'atelier monetaire a fonctionne jusqu'a la deuxieme guerre contre Trajan,
et }'atelier de forge romain durant la periode entre la conquete de Sarmizegetusa et l'extension de la fortification par le detachement de la IV-e
legion Flavia felix 2 ·1.
3. Au sud de l'atelier monetaire, au meme niveau, a ete decouvert
un pavage fait de debris de caloaire s'etendant sur toute l'epaisseur de
la ml'raille romaine sur laquelle se itrouvait une monnaie dacique de
t.ype Hunedoara et une drachme de Dyrrhachium. Les recherches en ce
point ne sont pa5 achevees. Ce qui importe dans J'ordre d'idees qui
nous occupe est le fait que par-dessus le pavage devait etre continue le
nivellement consistant en vue de l'amenagemenit du lit de la muraille
romaine et, evidemment, de la muraille meme.
4. Sur le cote sud de la dtadelle dacique, entre le mur d'enceinte 25
et la palissade de devant lui, il a ete decouvert une citerne creusee dans
la roche native, construite entre Ies deux guerres contre Trajan, completement colmatee lors des travaux de terrassement reclames par l'extention de la fortification par Ies Romains. Une partie des materieux decouverts dans son rcmplissage a ete publiee2 6 •
5. Toujours sur le câte sud de la citadelle daciques, c'est-a-dire dans
le secteur le plus cxpose, a ete erigee une palissade double a semelle,
emplacee a quelques dizaines de metres en face de la muraille d'enceinte,
datant egalement de l'intervalle entre Ies deux guerres du debut du II-e
siecle apres J.Ch ..
6. Le trace de la muraille de la citadelle dacique suivait un autre
trace que celui de la muraille romaine visible a present. La muraille
d•enceintc de la citadelle construite par Ies Daces ne cernait que le
mamelon a la cote 1000, son cote sud se trouvant au commencement
memc de la pente remontant vers les terrasses et le pla,teau du mamelon27, en sorte que sa surfoce etait sensiblement plus restreinte (un peu
I. Giodariu, dans I. Glodariu, Eug. Iilroslavschi, Adl'iana Rusu, Cetăţi si
dacice în Munţii Orăştiei, 1988, p. 126-132; idem, dans ActaMN, 26-30, 1/1,
l989-l!W3, p. 19-25.
2
~ I. Glodariu, Eug. larnslavschi, Adriana Rusu, dans EphemNap, II, 1992, p.
5î-'18.
21 - 2 :, Infra, No. fi.
w Gabri!'la Ghe01·ghiu, dans Studii d,, istorie a Transilvaniei, Cluj, 199-l, p.
-13-45.
27
I. Glodariu, dans Cetâţi şi aşezări dacice în Munţii Orăştici, l.c.
22
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plus d'un hectare) quc celle de la citadelle visiblc aujourd'hui. Au terme
de la guerre de 101-102, conformement a la meme stipulation que celle
de la guerre de l'an 102 2', la muraille a ete partiellement demolie et
refaite a la veille de la deuxieme guerrc. Par la sudte, ~a m:unaille a
souffert Ies degâts dus au siege et â la chute de Sarmizegetusa et a ete
reconstruite par les Romains en vue de cantonner dans l'ancienne citadelle
daciquc la garnison romaine preposee a la surveillance de la zone environnante. Aux travaux de refection ont contribue des detachements
des legions IV Flavia felix, II Adiutrix et VI f'errata, mais dans La garnison a ete maintenu, tout comme apres la premiere guerre, un detachement de la IV-e legion Flavia felix 29 . Ce detachement a procede par
la suite a l'extension de la citadelle jusqu'aux dimensions qu'elle a de
nos jours. La pierre necessaire a la construction de la muraille d'enceinte
de la fortification elargie est celle qui a resuite du demantelement de
la muraille dacique du cote sud et de la zone sacree. Les memes militaires ont construit aussi le vallum en forme de croissant, qui commence
â cote du portail sud de la citadelle romaine, descend sur le versant de
l'eminence et s'arrete en bordure d'une profonde ravine.
b) La zone sacree. Les fouilles archeologiques de ce secteur ont ete
determinees soit par Ies t:ravaux de consolidation et de restauration partielle, soit par le besoin de verifier les constatations auxquelles ont abouti
Ies recherches anterieures, en sorte qu'elles ont vise t't la fois la terrasse
X et la terrasse XI.
Sur la terrasse X les fouilles et les verifications ont vise plusieurs
objectifs, et les constatations qui en decoulent consistent en ce qui suit:
1. Dans le prolongement vers le sud de la terrasse (dans la direction
du chemin pave qui descend de la citadelle), â 1 m et a 1,90 m en profondeur, il a ete decouvert trois murailles, construites dans la maniere
connue, mais beaucoup plus etroites. Le materie! decouvert a proximite
n'est pas concluant pour permettre une datation entre des limites relativement restreintes, mais il est â coup sur anterieur a l'amenagement
de la terrasse X telle qu'elle se presente de nos jours.
,
2. En-dessous du niveau actuel de la terrasse, dans le secteur sudest de celle-ci, il a ete decouvert un „depot" de blocs de calcaire, fac;onnes
sur tous leurs cotes - de sorte que tous ont la forme d'un parallelipipede
meme si leurs dimensions different - et empiles sous la iforme d'un
mur compact30 . La raison pour laquelle on a renonce a les utiliser, en les
recouvrant de terre de remplissage, demeure inconnue. Ils doivent avoir
etc contemporains des murs mentionnes auparavant.
3. Le mur qui protegeait la terrasse X vers la terrasse XI se trouve
a quelque 9 m vers l'ouest du sanctuaire a pilastres de calcaire; entre
lui et le sanctuaire de calcaire de la phase I se trouvai,t un edifice
daciquc contenant l'inventaire accoutume, qui a ete detruit par un
incendic devastateur. Le materiei date du 1-er siecle apres J.Ch. y compris et de fac;on preponderante. En d'autres termes, !'edifice dacique
cmplace entre le sanctuaire de la premiere phase et le mur de terrasse
~s Supra, note 9.
~~,
30

I. Glodariu, dans ActaMN, 26-30, I/1, 1989-1993, p. 24.
Decouverte faite en 1980 lors des travaux de restaura1ion realises

zegetusa.
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cote ouest a fonctionne aussi durant Ies travaux de construction du grand
c:anctuaire en andesite, reste inacheve en raison de la reprise des hostilites qui ont marque le debut de la seconde guerre contre Tr::ijan, au
II-e siccle apres J.Ch.. La circonstance que, au courant des fouilles
,m,terieures:, on a decouvert, au niveau du isanctuaire en calcaire, un
denier romain emis a l'an 71 av.J.Ch. 31 , ne signifie pas implicitement
quc le niveau concerne doit etre date au 1-er siecle av. J.Ch., puisque
dans !'atelier monetaire de Sarmizegetusa on battait, a la veille des guerres et pendant celles-ci, des copies fideles d'apres Ies dcniers romains
republicains 12 , mais la ceramique rudimentaire qui y a ete trouvee pt1ide
pour la datation du sanctuaire aussi au 1-er siecle av.J.Ch .. 11 a fonctionne
jusque vers la fin du 1-er siecle apres J.Ch., quand a etc.'- decidee la construction du sanctuaire f'n andesite demeure ina,cheve. La muraille situee
du c,5te de la terra<;Se IX et le bâtiment dacique emplace a l'ouest du
sanctu::iire en calcair(' ont continue a fonctionner avec leur destination
initiale.
4. Le parapet place vis-a-vis de la muraille regardant vers la terrass
IX, qui sel"ait contemporain du •sanctuaire cn andesite 1 \ n'existe pas.
Les rangees de blocs en calcaire et les debris d'andesitc presents a l'endroit
et disposees de fa~on „etagee", appartiennent au surhaussement de la
terrasse TX par les Romains, et elles etaient destinees a comolider la
terre de remplissage; le niveau dacique sur la terrasse IX, dans son
secteur sud, se trouve a plus de deux metres de profondeur par rapport
au nivcau romain.
5. A l'arriere (ouest) de la premiere rangee de blo~s de calcaire et de
debris d'andesite se trouvait une construction romaine ii deux pavements,
le premier en menue pierre de calcaire, le second en mosa·ique de marbre.
La construction a ete desaffectee et supprimee lors des travaux de surhausscment romain de la terrasse IX ct c'est alors aussi que l'on a construit le canal de calcaire situe a l'angle sud-ouest de la terr.asse. Tous
ces travaux se sont deroules a commencer de l'an 106 et ont ete interrompus en 117, quand la legion IV Flavia felix a ete retiree de Dacie3 \
ou pluti>t au commencement de la guerre de Trajan contre Ies Parthes,
a laquelle participa la legion.
Sur la terrasse XI, seules Ies investigations faites dans Ies secteurs
sud ct nord de celle-ci ont fourni de nouvelles donnees concrrnant
l'e2helonnement des constructioa de culte qui s'y trouvaient.
1. Dans le secteur sud, sous le niveau du sanctuaire aux 60 plinthes
en calcaire et sous le surhaussement de la terrasse en vue de la construction de cc sanctuain>, soit a 1,50 m plus bas, on en a decouvcrt un autre
dont lcs colonnes de bois s'appuyaient chacune sur trois:-qua,tre blocs en
c:ilcairc groupes. C'est alors quc fonctionnait aussi la tour adossee ,i la
~1 H. Daicoviciu, I. Glodariu. op. cit., p. i(i.
note 23.
" 3 H. Daicoviciu, I. Glodariu, l.c.
:ii Pou1· la legion IV Flavia felix, voir I. G!odariu, dans ActaMN, III, 1966,
p. 42D-.J.:'3 (= dan~ Acta of lhe fifth Epigraphic Congre.ţs, Cambridge, 1967, p.
32î-33G); D. Prota~e, dans ActaMN, IV, 1967, p. 47-68, les deux avec bibliographie.
:;a Supra,
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muriaille de terrasse de ce secteur35. En d'autres termes, la succession
des niveaux dans ce secteur de la temasse est la suivante: I le sanctuaire
aux blocs de caloaire a la base des colonnes, II le sanctuaire aux 60
plinthes en calcaire, III le sanctuaire a pilastres d'andesite, IV la construction romaine ulterieure a la conquete de Sarmizegetusa. Chaque fois
la terrasse a ete surhaussee pour les constructions des niveaux II et III,
et il a ete procede de la meme ,fai;on avec la muraille de soutenement
de la terrasse (la tour adossee a ete abandonnee apres la premiere phase).
Par malheur, les indices pour la chronologie absolue des qua1tre
niveaux de construcUon de ce secteur de la terrasse sont restes seulement
ceux deja connus, a savoir: le medaillon en terre glaise qui imite l'avers
d'un denier romain emis en 80 av.J.Ch. 36 et un as de l'empereur Claude,
emis a l'an 41 apres J.Ch. 37 , en plus du niveau romain date a commencer
de l'an 106. Mais dans le contexte en question ici le medaillon en glaise
ne peut pas etre utilise pour d:ater le II-e niveau de la terrasse, parce
qu'il pouvait avoir ete confectionne n'importe quand apres l'an 80 av.
J 1.Ch. €1!;, par voie de consequence., le debut meme de la phase II est
impossible a preciser; il se place a un moment donne apres l'emission
de la monnaie de laquelle s'est inspire 1l'artisan auteur du medaillon.
Ce gui est certain c'est seulement qu'apres l'an 41 apres J.Ch. (date de
l'emission de l'as de Claude decouvert dans le remplissage destine au
surhaussement de la terrasse en vue de la construction du l'xlnctuaire
a pilas,tres d'andesite de la phase III) 1e sanc;tuaire ~ 60 plin1thes de
calcaire a ete desaffecte. Le point de repere est important aussi pour la
datation generale des constructions d'andesite de la zone sacree de Sarmi-zegetusa.
2. Dans le secteur oppose de la terrasse (nord), une section pratiquee
transversalement, dans l'espace •separant le grand sanctuaire circulaire
et l'autel d'andesite, d'une part, et le petit sanctuaire circulaire et les
deux sanctuaires quadrilateres, d'autre part, a permis de decouvrir un
niveau de construction plus ancien, se trouvant a 2,60 m environ sous le
niveau des constructions en andesite, qui represente le premier niveau.
Sur l'horizontale, le premier niveau de ce point correspond d'ordinaire
au niveau du sanctuaire a 60 plinthes de calcaire du secteur sud de la
,terrasse. Sur ce niveau il a ete trouve un habitat dacique qui s'etendait
sous le grand sanotuaire circulaire, ou Ies fauilles ne pouvaient continuer
şans que soit supprime le sanctuaire evoque, ce qui n'etait pas acceptable,
puisque Ies moyens de refection du monument faisaient defaut. Le mate-riel decouvert dans la portion examinee de l'habitat date de la fin du
1--ff siecle av. J.Ch. et du debut du siecle suivant. Par consequent, a
l'epoque ou fonctionnait le sanctuaire a 60 plinthes, le secteur nord de
la terrasse possedait au moins une construction civile. Cet indice plaide
lui aussi pour que la construction d'andesite emplacee au II--e niveau
a; Mihaela Strâmbu, I. Glodariu, dans ActaMN, XVIII, rnst, p. 378-381; H.
Daicoviciu et coll., dans MCA, XIII, 1983, p. 233; H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I.
Giodariu, op. cit., p. 167-168; Adriana Rusu, dans I. Giodariu, K Iaro~lav<.chi,
Adriana Rusu, op. cit., p. 108 et Iig. 12.
a~ C. Daicoviciu, I. H. Crhan, dans Materiale, V, 1!)5'9, p. :lSti-:!97.
37
Idem, op. cit., p. 397.
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de la terrasse soit datce seulement a partir de la moitie du I-er siecle
apres J.Ch ..
En vertu de la documentation existante a present - qui doit etre
consideree comme un stade de la recherche, lequel sera cer.tainement
complete, augmente et corrige par Ies reoherches a venir - il est possible
de formuler quelques considerations generales relatives â la chronologie
du complexe de fortifications de la zone des Monts d'Orăştie et, plus
particulierement, de celles qui sont visees par Ies recherches Ies plus
recentes.
La citadelle de Costeşti-Cetăţuie et l'etablissement civil dont elle
etait !'acropole est certainement la plus ancienne de la zone. Ses debuts
doivent etre places quelque part entre le II-e siecle av.J.Ch. et le siecle
suivant. S'il existait alors, au sud de la citadelle, sur l'emplacement de
la future Sarmizegetusa, mont saint des Daces, ce Cogaionon mentionne
par Strabon:i\ est une probabilite gui demande .:1 etre prouvee et argumentee. Le seul sanctuaire de Sarmizegetusa decouvert jusqu'a present,
gui pourrait a la rigueur etre date alors est celui du niveau I du secteur
sud de la terrasse XI. Il semble plus probable que le futur emplacement
de Sarmizegetusa etait un lieu de priere, devenu Mont Sacre des Daces
apres l'an 82, quand Decenee accede au titre de grand-pretre. C'est
egalement dans la citadelle de Costeşti-Cetăţuie gu'est a localiser la residence de Burcbista durant tout son regne, alors gue le grand pretre
residait sur le mont Cogaionon, lieu gui deviendna la future Sarmizegetusa. C'est sous le rcgne de Burebista - et sans doute seulement apres
son expedition pontigue - qu'on ete construits Ies elements de fortification de type hellenistigue de la citadelle de Costeşti-Cetăţuie et c'est
alors aussi gu'ont ete elabores Ies projets et qu'a commence la construction des citadelles de Costeşti-Blidaru et de Luncani-Piatra Roşie, dont
la conception est egalement hellenistigue. En meme temps a pris naissance
sur le mont Cogaionon un etablissement civil, rattache particulierement
aux besoins du culte.
Mais guand a ete transferee la capitale de Costeşti-Cetăţuie a Sarmizegetusa, puisgue cctte derniere n'est pas mentionnee par Strabon mais,
plus tard, par Ptolemee, gui y ajoute l'epithete „royale"? 39 •
Tel gu'il est generalement admis sur la base des lacunaires renseignements gue fournissent Ies sources ecrites antigues, apres la mort de
Burebista, son vaste royaume a ete divise d'abord en quatre puis en
cing~ 0 , la capitale continuant a se maintenir dans Ies Monts d'On1.ştie,
oi:., la serie dc's rois daces est pour ainsi dire ininterrompue. Dfrenee,
successeur de Burebista, a cumule aussi le pouvoir politigue supreme et
Comosicus. qui lui succede, est i1 la fois roi, grand-pretre et juge supreme 41 ,
la derniere gualite derivant bien entendu de la premiere. En d'autres
termes, de Decenee a Comosicus, Ies rois daces ont cornule Ies trois
pouvoirs supremes et il faut y ajouter gue depuis lors et jusgu'au dernier
roi dace y compris on ne dispose d'aucun indice relatif a une L'vcntuelle
nouvelle separation de ces pouvoirs.
"' Strahon, VII, 3, 5.
'"' Strahon, III, 8, 4.
40 Strabon, VII, 3, 11.
H Iordanes, Getica, 73.
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Pour revenir aux annees qui ont suivi la disparition de Burebista,
disons que le transfert de la capitale a Sarmizegetusa s'est produit fort
probablement au temps de Decenee ou, au plus tard, sous Comosicus.
Les resultats des recherches effeotuees a Sarmizegetusa viennent ,\ l'appui
de cette hypothese tout d'abord parce qu'on ne saurait parler ci'un
developpement d'ampleur de Sarmizegetusa avant la seconde moitie du
I-er siecle av. J.Ch. et, en deuxieme lieu, parce que la citadellc m{·me
de l'endroit, de par son plan et son systeme de construction cks mursic._
est egalement i1 dater au plus tot â commencer de la meme epoque. Soit
dit entrc parentheses, la citadelle, tout comme toutes les autres citadelles
daciques, n'a pas ete con<;ue pour abriter au besoin la population ciYilc
c.le l'etablissement civil, mais strictement pour les besoins de la garnison.
Le veritable epanouissement de Sarmizegetusa ct son developpement
jusqu'au stade atteint a la veille des guerres qui ont eclate au commcncement du II-e siecle apres, J.Ch. ont eu lieu surtout au I-cr siecle apres
J.Ch. et, plus specialement, dans sa deuxieme moitie, quand s'est mc1nifestee aussi l'extension des citadelles de Blidaru et Piatra Roşie. A l'issue
de la victoire romaine â l'an 106, excepte Sarmizegetusa, toutes Ies citadelles de la zone ont ete detruites, tandis que dans l'ancienne capitale
des Daces Ies Romains ont procede t\ la construction des objectifs des
lors bien connus.
IOAN GI.ODATnt ·

42
Les murs ont ete construits entii„rement dans la te::hnique clacique. c·e,t-adire sans boutisses (murs de type murus Dacicus), et le plan ~·adapte ,\ la fornK'
du terrain, !.ans angles, tours ni bastions.
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CONDUITS ET CITERNES D'EAU CREZ LES DACES IES MONTS
D'ORAŞTIE

Un des elements cssentiels, strictement necessaire a l'existence d'un
etablissement humain, guelle gue soit l'epogue envissagee -- a ete et
demeure l'eau, dont la presence dans une mesure plus ou moins importante rend possible l'apparition et, par voie de consequence, l'epanouiss«:>ment des communautes humaines.
Dans le cas des habitats situes dans Ies plaines et, notamment, le
long des rivieres, la solution du probleme de l'eau a ete tres simple, les
habiitats ayant ete construits a proximite de sources suffisamment importantes comme debit pour satisf.aire Ies besoins de la communaute entiere.
En revanche, dans le cas des fortifications erigees dans la zone de montagne, freguemment meme sur des sommets domainants, il etait malaise
d'assurer le necessaire en eau, attendu gue lcs sources apparaissent a
une cote plus basse ct souve111t a une distance assez importante 1 .
11 en va de meme des habitats places sur des terrasses anthropogenes,
ou le ravitaillement en cau soulevait des difficultes du fait que, freguemment, il etait impossible d'amenager de telles terrasses a proximite
de la source d'eau, Ies emplacements gui se pretaient it ces amenagemcnts
se trouvant a une distance plus petite ou plus grande 2 •
L'inexistence de sources permanentes d'eau a l'interieur des citadelles dacigues des Monts d'Orăştie a d'ailleurs ete leur point le plus
faible, Ies scenes gui figurent sur la Colonne trajane evoqual"lt le dramatisme de la dis;tribution des dcrnieres rescrves d'eau, ces dernieres une
fois epuisees, toutc resistance devenant impossible 3•
Le souci des Daces de s'assurer le necessaire en eau, a la fois dans
le cas des etablissements compacts et dans celui des habitats disperses
le long du ruisseau Grădişte, est evident, ce dont font foi et Ies recherches archeologigues entreprises dans la zone, et des decouvertes occasionnellcs gui n'ont pas ete poussees plus loin par la suite. Et, si l'on tient
compte du fait guc le chiffre des terrasses anthropogenes non investiguees est nettement superieur a celui des terrasses investiguees (ne
1

Concernant les types d'habitats daciques, voir I.

dacilor militară şi civilă, Cluj, 1983.

Glodariu,

Arhitectura

2
La ou Ia source d'eau etait suffisamment importante apparaissaient autour
d'elle beaucoup plus d'habitations, veritables insulae comportant aussi des ateliers
et des dependances. C'est le cas a „Feţele Albe", :i „Tău" ou a „Căprăreaţa'", dans
les environs de la citadelle de Sarmizegetusa regia.
3
Les scenes CXX-CXXI de la Colonne trajane, in.terpretees initialement
comme representant le suicide en masse des defenseurs de Sarmizegetusa, sont
en realite des images evoquant la distribution des dernieres reserves d'eau d'un
vase. Voir C. Cichorius, Die Reliefs der Trajansăule, Berlin-Leipzig, 1896-1900;
C. Daicoviciu et_ H. Daicoviciu, Columna lui Traian, Bucureşti, 1968; R. Vulpe,
Columna lui Trazan. Monumentul etnogenezei românilor, Bucureşti, 1988.
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sera1t-ce qu'au moyen de sondages), il y ,a lieu de s'attendre â une augmentation substantielle des decouvertes de cette nature â l'avenir.
Neanrnoins, meme tel qu'il se presente, le nombre des decouvertes
que l'on connaît est remarquable et denote la preoccupation des Daces de
s'assurer le necessaire en eau pota:ble dans. leurs habitats proches ou
eliognes de la capitale .
.Le point le plus eloigne de Sarmizegetusa regia se trouve sur l'aire
du village Ocolişul Mic et port.e la nom de „Fântâna Pobradului" ou
,,La Fântâna" 4• Ici, sur une terrasse arti.ficielle, longue de 150 a 180 m
et J.arge de 60 â 70 m, ont ete trouves de nombreux elements d'un conduit en terre cuite, der.ange, qui alimentait des habitations daciques, tel
qu'en temoignent les vestiges oeramiques et Ies bloc de pierre fa<;onnee
decouverts dans la zone.
Sur le plateau Faerag, entre la citadelle erigee sur Cetăţuie et celle
de Blidaru, il y avait trois tours quadrilateres dont la partie inferieure
etait constituee de blocs de calcaire et l'etiage de bois colle avec da la
terre glaise, toutes ayant la toiture en tuiles5 • A proximite de ces tours
se trouvent six larges terrasses, amenagees, et revelant des traces d'habitat. Dans le but d'assurer Ies besoins en eau des habitants des lieux,
on avait capte l'eau d'un ruisseau dont la source se trouve exactement
sous la depression de Blidaru, a une distance de quelque centaines de
metres. Par cndroits, tout le lon,g du trace, il a ete decele des tronc;ons
de conduH, un <l'eux en longueur de 8 m environ, en amont de la depression du Faerag, un autre non loin du sentier qui monte vers Poiana
Perţii sa partie la plus importante se trouvant in situ. D'autres fragments de conduits en terre cuite on ete decouverts, ne position secondaire,
a proximite d'unc .autre construction monumentale, la tour de Poiana
Perţii 13 •

Nous approchant de Sarmizegctus, signalons, sur la rive gauche du
ruisseau Scurtele, un afflucnt de droite du ruisseau Grădiştea, en deux
endroits differents, des tuyaux en terre cuite appartenant sans aucun
doute â un aqueduc 7 •
Sur la colline Măgureanul 8 , qui fait suite a la colline Muncelul dans
l'asccnsion vers Muncel, se trouvent, alignees sur Ies deux cot$ de la
hauteur, un grand nombre de terrasses anthropogenes qui revelent des
traces d'habitat dacique, plus nombreuses meme que Ies preuves d'habitat moderne. Un peu plus haut du lieu dit „Dealul lui Rujoi" et avant
la ramification vers la ma.ison du garde forestier, en face de l'habitat
dacique mis au jour, se trouve une source qui a ete captee par Ies Daces,
ce dont temoignent les tuyaux en terre cuite orientes nord-sud et decouverts in situ.
A envirom 600 m plus haut se rtrouve le point „La Arsuri", endroit
au-dessous duqud prcnd sa source le ruisseau Arsuri ou ruisseau de
ţ C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, Aşeză,·ile dacice din Munţii Orăştiei, 1951, p. 7;
H. Daicoviciu, dans ActaMN, I, 19G4, p. 113.
3
C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, op. cit., p. 23-24, fig. 16.
" Idem, p. 26.
7
I. G!odariu, Eug. Iaroslavschi, Adriana Rusu, Cetăţi şi aJezări dacice in
.'Hunţ ii Orclştiei, Bucureşti, 1988, p. 72.
0 Idem, p. î3.
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Hârban, ou ont e~ decouvert.s d'autres conduits en terre cuite qui appartiennent probablement aussi au systeme d'adduction susmentionne9 •
A partir du centre du vîllage Grădiştea de Munt.e, sur la droite de
la vallee Anineşului, coininence l'ascension sur la cote ensoleillee, riche
en larges terrasses, habitees dans l'antiquite et aujourd'hui aussi, des
Vârtoape 10 • Sur une de ces terrasses, un peu en contrebas, derriere 1a
maison du villageois Gh. · Crişan, il a ete decouvert plusieurs elements
d'-un conduit en terre cuite, gui a puetre suivi 11 sur un parcours de
plus 400 m. Les elements du conduit om une longueur de 51 cm environ
et le diametre de 9,65 cm, retreci a l'une des extr '.:-mites afin de rendrc
possible l'aboutement a !'element suivant. En deux points du trace: il a
ete decouvert des elements en terre cuite jouant le role de regards de
visite en cas de colma,tage du conduit ct d'evacuation de l'eau en cas
d'incident, la pression pouvant detruire l'installation. Ces ele:nents
avaient la forme de pots un peu plus etroits au fond, aux parois epaisscs
et, placees face a face, une proeminence au diametre plus grand que l'extremite etroite du conduit et une autre qui pouvait penetrer dans l'extremite plus grosse d'un tuyau. De cette fa~on, le raccord avec le tron<;on se realisait parfaitement et evitait Ies pertes d'eau. La hauteur de
la piece est de 25 cm., le diametre de l'embouchure de 17,5 cm et le
fond de 13 cm. Jusque recemment, le conduit a fonctionne au long de
plusieurs generations, etant utilise pour l'adduction de l'eau a la ferme
paysanne de l'endroit12•
A Feţele Albe, plusieurs habitations et un atelier etaient alimentes
en eau au moyen de conduits en terre cuite dont le point de 'depart
etait situe sur deux terrasses plus hautes. C'est la qu'abouti,s5ait une
deviation, realisee, expres, du cours d'un ruisseau existant encore de
nos jours, dirigee d'aborcl par un caniveau horde de dalles en micaschiste
local, collees a l'aide de terre gLaise, puis sur un fosse creuse eXJ)rL'S
dans la roche native et, finalement, captee et transportee par des conduits de glaise calcinee. Une rarnification du conduit alimentait !'atelier
ceramique. Le long du trace entier, Ies conduits etaient proteges par dL'S
dalles en micaschiste, placees lateralement et par-dessus Ies conduits.
1

C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, op. cit., p. 43.
Idem, p. 30.
11 A proximite, au point appele „Groapă"., sous „Dealul lui Cocoş", ont ete
decouverts Ies elements en terre cuite d'un systeme de chauffage specifigue aux
Romains. Le fait n'est pas inaccouturne, puisgue Ies traces d'habitat de „Sub
cununi", signalees des la 6e decennie (voir C. Daicoviciu, Al.. Ferenczi, op. cit., p.
30), consistant non seulement en ruines mais aussi d'inscriptions, de monnaies,
etc., representent un temoignage peremptoire du stationnement en ces lieux des
Romains. De par une erreur regrettable, lors de la parution du guide des citadelles
et des etablissements dacigues des Monts d'Orăştie, nous y placions aussi le conduit
dacigue decouvert derriere la maison de Gh. Crişan (voir I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, op. cit., p. "75). ·
121 Actuellement, un tres . petit trom;on a ete transfere au musee d'Orăştie,
tandis gue la plus grande partie du conduit; en trc-s bon etat, se conserve „in
situ" .
.A proximite, dans la direotion de „Dealul lui Cocoş", ont ete identifies Ies
elements d'un autre conduit, gui n'ont pas encore ete etudies, dont nous supposons
avoir ete destines â l'alimentation en eau d'autres terrasses anthropogenes gui etaient
amenagees.
0

10
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L'eau necessaire aux constructions de la III-e terrasse, la plus etendue
ele „Şesul cu br{mză", provenait d'un ruisseau, d.isparu aujourd'hui, et
coulait par des tuyaux de conduit gui tl'aversaient un mur, interrompu
c!Xpres a cet endroit pour rendre possible leur passage en amont, les
tuyaux etant protege par des blocs places perpendiculairement sur la
direction du mur 11 •
A Sarmizegetusa, tout comme dans la voisinage, a Feţele Albe, on
a affaire a un centre d'habitat compact s'etendant sur une superficie
comiderable de terrasses anthropogenes au nombre de plus de deux
ccnts, dont seule la sixieme partie a ete investiguee (il est vrai gu'il
s'agit des plus grandes, situees ă la partie superieure et moyenne de la
colline). Le necessaire en cau des habitations et des ateliers de ces terrasses etait assure par trois grandes sources, dont deux sont a „Tău" et
la troisieme dans la zone s:acree, toutes sous la cote de la crete la plus
proche.
Les autres habitations, plus modestes, situees sur Ies pentes sud de
l'eminence 14, etaient alimentees soit par des conduits gui n'ont pas encore
ete depistes, soit par d'autres sources, ou ne possedaient pas de telles
installations.
A „Tău" ont ete captees deux sources au debit important et leurs
eaux ont ete dirigees a travers deux conduits vers un grand tonneaudecanteur confectionne de douves en bois fixees au moyen de trois
cercles du mf:>me materiei. La plus grande parti,e de ce tonneau, a la
capacite de 3000 litres environ est conservee au musee de Cluj'"·
Les tuyaux en terre cuite penetr,ajent dans le tonneau de la direc!t:ion nord et est a sa partie superieure~ A travers les parois suci/ du
decantcur, a un niveau inferieur aux embouchures des tuyaux, mais plus
haut que le fond du tonneau, sortait un tuyau en plomb pourvu ă l'interieur d'un tamis destine a retenir Ies eventuelles impuretes ayant echappe
au decantage. A partir de ce tuyau, le conduit eta.i.t compose d'elements
en terre cuite semblables a ceux precedemrnents decrits, mais ayant
un diametre moindre. Dans le marecage aotuel de „Tău" on a decouvert
aussi Ies caniveaux d'ecoulement en bois de spain et les planches gui
protegeaient le conduit de tous les cotes a la fois contre Ies chocs et
le gf'l.
A une distance de 18 m du decanteur, le conduit etait pourvu d'un
element en terre cuite, ayant la forme de la lettre T renversee, auguel
on a attribue un râle de respirateur emplace avant la ramification vers
Ies habit.ations et Ies ateliers de la zone, situes sur Ies terrasses1 inferieures. En ce gui nous concerne, nous croyons gue celui-ci jouait le
cit., p. 145.
Dans l'etablissement civil de Sarmizegetusa regia il a ete constat.e qu'ă
la partie supedeure de la colline, sur Ies terrasses Ies plus .grandes et ă l'inventai:-e le plus riche, se trouvaient aussi Ies amenagements domestiques Ies plus ·
nombreux, tandis que, a mesure que Ies terrasses descendaient, Ies etablissements
qui Y etaient construits devenaient toujours plus comme dimensions et inventaire.
C'est ce gui a conduit a l'opinion qu'il s'agit d'un exemple de stratification sur la
verticale des habitants Ies plus aises (noblesse, clerge) habitant en haut (voir Eug.
Iaroslavschi, dans Le Monde thracc, ue Congres Intcrnational de Thracologie,
Milano, 1982, p. 112.
15
C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, op. cit., p. 33, fig. 20.
13

1~

I. G!odariu, E. Iaroslavschi, Adriana Rusu, op.
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role de sortie de refoulement, d'autant plus necessaire que le calibre
des conduits sur ce ltroni;on ~st en-dessous du calibre accoutume qt:e
l'on retrouve dans le reste des installations et que, par consequent, le
danger de deterioration du aux pressions etait plus grand.
La deuxieme installation de captage de l'eau potable, detruite par
malheur an grande partie a la suite de divers travaux effectues au siecle
dernier et qui ont mis le terrain sens dessus dessous, a ete realisee a
la source de la zone sacree. Les conduits, installes sur une couche impermeable en glaise foulee, amenagee a dessein, se dirigeaient vers les
sanctuaires eriges a l'est de la source au debit riche et constant au long
de l'annee. Il est a mentionner que la meme source a servi aussi durant
l'occupation de Sarmizegetusa par les Romains, qui ont utilise deux
grandes dalles d'andes~te, provenant d'un monument dacique, en vue d'y
creuser, sans trop se soucier de l'execution, des canivcaux qui ont ete
tapisses avec du plomb par la suite. La source continue a etre utilisee
de nos jours.
C'est egalement a Sarmizegetusa regia qu'a ete decouvert, il y a 7
ans, un conduit compose de tuyaux en terre cuite de dimensions beaucoup
plus grandes, semblables a ceux qu'utilisaient les Romains. L'endroit oi:,
le conduit a ete sectionne, a proximite des thermcs romains, ainsi que
l'orientation du sens d'ecoulement vers ceux-ci, nous autorise ~1 affirmer
qu'il date de la periode qui suit immediatement l'an 106.
La source d'eau qui ravitaillait le conduit se trouvait probablement
a la base de !'acropole sur laquelle se dressait la citadelle dacique. Cette
supposition demande a etrc confirmee par des recherches archeologiques,
attendu quc la zone marecageuse a vegetation specifique qui s'etend a
proximite du portail est de la citadelle masquc, selon natre opition, Ies
vestiges de l'installation de captage de l'eau.
Alors que cette citerne n'est que supposee, une autre en revanche,
de dimensions considerables, creusec dans le micaschiste local, ayant le
fond et Ies parois tapisses de poutres et recouverte au debut de vegetaux,
puis de tuiles, a fonctionne assurement a la fois a l'epoque dacique et
romaine, a petite distance et egalement a la base de l'acropole, du câte
du portail ouest de la citadelle.
L'eau qu'elle contenait etait aussi bien pluviale, collectee par des
canaux tapisses de plaques en micaschiste provcnant des pentes de la
colline, que phreatique.
En dehors des canaux collecteurs et de distribution des eaux pluviales, il convient de mentionner aussi l'existence des canaux de drainage
executes en blocs de calcaire, fai;onnes avec grand soin et qui s'etendent
sur de grandes distances dans la zone sacree, dont Ies terrasses gigantesques devaient etre protegees des infiltrations d'eau qui auraient mine
leur resistance et leur stabilite.
Dans la fortification situee sur „Cetăţuia" a Costeşti, l'eau pluviale
etait captee sur le plateau superieur et dirigee vers deux citernes creusees
dans la roche a unc cote un peu plus basse.
Il est evident que ces deux citernes, de dimensions reduites et dont
le remplissage dependait des caprices du temps, etaient insuffisantes pour
assurer le necessaire en eau d'une population trop nombreuse et pour
une duree plus longue (telle que la periode des sieges).
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Une citerne au veritable sens du mot a ete decouverte a une distance
relativement grande de la citadelle, sur la vallee Chişetoarei, affluent
de Grădiştea, sur une petite terrasse. Elle a ete creusee dans la roche
jusqu'a plus de 3 m de profondeur. Le puits guadrilatere, aux: cotes de
3,05 x 2,95 m a l'interieur, etalt revetu de solives epaisses en bois de
chene, fixees a leurs deux bouts dans les solides poutres d'angle, prevues sur Ies deux câtes de cannelures ou s'inseraient Ies solives. Afin
d'eviter l'ecroulement, Ies murs etaient renforces de guatre solives transversales. Sur le cote ouest il .y avait une ouverture et un bloc de pierre
servant de seuil. Sur le fond de la citerne ont ete trouves des restes
ceramiques dacigues, un vase de ,terre presque entier et deux en bronze,
dissimules surement par ceux gui tiraient l'eau. Le toit etait en echandoles de bois de spain, guelgues fragments s'etant conserves sur le fond
de la citerne. L'humidite du sol environnant a rendu possbile la conservation relativement bonne de la citerne, gui se trouve a present a
Cluj1 6•
Une des construotions les plus interessantes, unigue dans le monde
daciquei, s,e trouve en contrebas de la tour No. 5 de 'la citadelle de
Blidaru, sur Ies pentes de la colline, au-dehors des murailles. II s'agit
de la citerne gui assurait le necessaire en eau, indispensable notamment
en cas de siege. Bien entendu gu'il eut ete ideal gue la citerne se trouvât
~1 l'interieur de la citadelle, ce gui n'etait guere possible en raison de
la cote plus basse de la source gui l'alimentait par un conduit.
La citerne, mesurant a l'interieur 8 x 6,20 m, comportait, depuis le
plancher jusgu'ou commern;ait la voute, une hauteur de 4 m, ce gui
revient a dire gu'elle pouvait contenir l'impressionant volume de 200 m 3
(200.000 1) d'eau.
Les c6tes longs etaient doubles, le mur interieur constituant le
support de la voutc ma~onnee en blocs de oa:lcaire fa<;onnes. Le p1ancher
consistait initialement en une couche epaisse de melange de mortier,
cendre et charbon de bois. 11 y a. ete ajoute par la suite une couche de
pierres et de morceaux de tuiles gui a ete recouverte d'une couche de
opus signinum. Les parois interieures etaient egalement reveties d'un
epais crepi consistant en chaux, sable et debris de brigues (opus signinum). Quand ce revetement es.t devenu permeable, la citerne entiere a
et.e reconstruite a l'int.erieur et recouverte de couches successives de crepi,
la derniere etant a nouveau opus sgininum, assurant son impermeabilite.
II s'agit d'un systeme de construction bien connu dans le monde romain,
recomande par Vitruve, fait qui justifie la conclusion gue l'installation
a ete realisee par un specialiste ou sous la surveillance d'un specialiste
vcnu de l'Empire romain 17 .
Quand exactcment est venu en Dacie ce specialiste, connaisseur de
l'oeuvre de Vitruve, est difficile a etablir avec exactitude, mais il est fort
probable que la citerne est une creation tardive datant de la derniere
1{;

Idem, p. 2-1-25, fig. 17.
,N'ayant pas encore ete investigue au moment de la parution du travail
signe par C. Daicoviciu et Al. Ferenczi, cet ouvrage a pu etre confondu ă premiere
vue avec une construction romaine, precisement en raison des similitudes de
construction (voir. C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, op. cit., p. 26). Une description
detaillee de la citerne et le dessin, voir chez I. Glodariu, Arhitectura dacilor civilă
şi militară, Cluj-Napoca, 1983, p. 37-38, fig. 21/4-5.
17.'
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phasc de l'existence libre de l'Etat dace - fin du I-ier siecle iapres
J.Ch. - ,1y,1nt ,ete construite en meme temps que la II-e citadelle de
Blidaru.
Quant â la construction des aqueducs en terre cuite, on constate en
les etudiant (par malheur, en partie seulement, dans la limite des tron<;ons qui se sont conserves ou des portions mises au jour) une foule de
similitudes frappant~s entre les prescriptions de l'architecte rornain et les
realites des Monts d'Orăştie.
Il s'agit avant tout de la maniere dont ont ete realises les tuyaux.
Vitruvc rccommandait „que l'on fasse des rt:uyaux en terre cuite aux
parois cpaisses d'au moins deux doigts, mais en sorte que ces tuyaux
aient a une des extremites des levres qui s'emboîtent Ies unes dans Ies
autres 18 . Les tuyaux decouverts aux endroits mentionnes ont pour la
plupart une epaisseur des parois variant entre 20 et 26 mm, la forme
etant celle decrite.
En outre, le souci du nivellcment rccommande par Vitruve est respecte au pied de h lettre. On ignore si au calcul des pentes, les Daces
se sont servis des instruments preconises par l'architecte romain (les
dioptres, les empennes nivelantes 19 , etc.), mais le fait est qu'ils ont trouve
une inclinaison pareille a celle prescrite, aussi petite que possible afin
d'eviter lcs pressiom excessives qui auraient pu conduire .:1 des deteriora tions indesirables.
Les ,trous d'homme et de refoulement des conduits viennent completer et apporter un plus de surete au fonctionnement de l'aqueduc.
Pour ce qui est du liant utilise a l'aboutement des tuyaux, on constate un ecart aux recommandations de Vitruve, la glaise etant preferee
(se trouvant i1 portee) a la chaux petrie avec de l'huile, plus couteuse
et difficile a procurer. Il est â remarquer cependant que ce changement
n'a pas diminue les qualites des installations; la preuve en este le conduit
qui se trouve a proximite de la colline de Cocoş, qui fonctionnait encore
il y a quelques annees.
Voici une autre recommandation faite par Vitruve: ,,L'eau doit etre
lcîchee dans les conduits lentement et avec moderation, a partir de la
source; en outre, aux coudes ou aux changements de direction, l'effort
auquel est soumis le conduit doit etre compense par des joints ou des
contrcpoids".
Nous ne pouvons que regretter une fois de plus qu'aucun des conduits mentionnees n'ait ete mis au jour en entier afin que l'on puisse
constater de quellc maniere les Daces avaient solutionne les problemes
soulcves par Ies courbes. Par bonheur, nous disposons, conserves „in
situ", au moins deux tron<;ons d'une longueur considerable, si bien que
les verifications pourront etre realisees a l'avenir. En attendant, la
decouverte du tonneau-decanteur au „Tăul" de Sarmizegetusa ayant son
orifice d'ecoulement â une certaine hauteur au-dessus du fond, constHue,
croyons-nous, une preuve que La recommandation que „l'eau doit etre
lâchee dans les conduits lentement et avec mo<leration" n'a pas ete
ignorec.
18

Vitruvius, Despre

19

Ibidem.

arhitectură,

VIII, chap. 6, p. 351-352,
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En ce qui concerne la qualite de l'eau transportee par Ies tuyaux en
terre par rapport a celle se trouvan:t en cantact avec le plomb, le,;
Romains et Ies Daces etaient prevenus par l'illustre Vitruve: ,,Les conduits
en terre cuite possedent Ies qualites suivantes: en premier Iieu, s'il ~
produit une avarie, quiconque peut y pallier. En outre, l'eau est beaucoup plus salubre dans des tuyaux en terre cui,te que dans des tuyaux
de plomb). . . Ainsi, ii scmble tres peu indique que l'eau s~it amenee
dans des tuyaux en plomb, si l'on a la chance de tomber sur une eau
salubre. Que son gout soit meilleur quand elle est amenee dans des
conduits de terre cuite nous est prouve par notre experience quotidienne,
puisque tous, meme ceux qui ont des tables ornees de vases d'argent,
se servent de vases cn terre en vue de conserver le gout."
On affirme generalement que l'antiquite ne connaissait pas le principe
des vascs communicants, ce qui a oblige Ies Romains a recourir a la
construction de ponts gigantesques a plusieurs niveaux franchissant Ies
vallees Ies plus profondes, dans le but de se creer des pentes continues.
A une Iecture attentive de l'oeuvre de Vitruve on se rend pourtant
compte que cette affirmation n'est qu'a demi vraie.
Il est vrai que Ies Romains ont recouru a ces construe1tions qui
reclamaient d'enormes efforts, mais ce n'est pas parce qu'ils ignoraient
la propriet<e des eaux de s'elever dans un conduit jusqu'a la cote de la
source. Ils connaissaient cette propriete - Vitruve l'appclle la loi du
nivellement - mais ne detenaient pas Ies moyens techniques leur permettant d'endiguer Ies gigantesques pressions creees dans Ies courbures,
notamment dans Ies conduits d'adduction qui alimentaient des villes ayant
un grand nombre d'habitants.
Avant Ies Romains, Ies Grecs avaient reussi ~1 cn:•er des aqueducs
a contre-pente tres petite mais presque insignifiante 20 • Les Romains etaient
soucieux de prendre certaines mesures de precaution, en calant Ies conduits dans de grands blocs de pierre au commencement et a Ia fin de
Ia partie courbee (Vitruve l'appelle „ventre").
Les investigations a venir se devront egalement de verifier la traversee des legeres deprcssions jalonnant le trace des aqueducs daciques.
Nous presumons que dans· ce cas aussi seront revelees des ressemblances
dans la solution de ce probleme par Ies Romains et par Ies Daces.
Les remarques dont nous avons fait efat, ainsi que d'autres, de detail,
sur lesquelles nous n'insisterons pas ici, nous permettent d'affirmer que
dans 1c., cas des conduits et des citernes aussi Ies Daces ont mis a profit
Ies conseils, sinon meme le travail effectif de specialistes provenant de
l'Empire romain.
20 „L'application pratique de l'hydrostatique a rendu possible l'adduction ele
l'eau dans Ies villes, notamment â Pergam.e et â Rome, ou un aqueduc construit
â !'an 312 av.J.Ch. franchissait seize tunnels, realisation remarquable des savants
de l'epoque. Bien que le principe du siphon ff.tt connu a Alexandrie, tel qu'en
temoigne l'ouvrage de Heron l'Ancien, Ies ingenieurs romains ne l'ont jamais
utilise a large echelle. Ils preferaient edifier ces admirables aqueducs qui fournissent
une preuve edificatrice des dons des architectes romains dans la construction des
arcs et d'autres elements d'architecture, herites de !'Orient de l'âge du bronze"
(G. Childe, De la preistorie la istorie, Bucureşti, 1967, p. 229).
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Pour conclure, nous tenons a souligner enoore une fois l'importance
toute particuliere de ces travaux ingenieux, que l'on rencontre seulement
a l'interieur des frontieres de l'Empire romain et gui attcstent le haut
standard de vie qu'avaient atteint les Daces ainsi que le niveau eleve
de civilisation auquel ils avaient accede a la veille des conflits avec
Rome.
EUGEN IAROSLAVSCHI

REMARQUES SUR LE MUR DE LA CITADELLE DACE
DE PIATRA CRAIVII

Sur !'habitat et la citadelle dace de Piatra Crăivii (communc de
dep. Alba) on trouve, dans la litterature de chez nous et de
l'etranger (publiee par Ies auteurs des premieres decouvertes, n.n.) une
bibliographie riche 1 que nous considerons comme le point de depart pour
une monographie necessaire du site, d'apres le modele de celle apparue
deja concernant quelques uns des habitats et des citadelles daces 2•
Situee â environ 20 km au Nord du municipe d'Alba Iulia, la station
archeologique de Piatra Crăivii etait connue, pendant plus de trois
siecles d'existence dace, comme un centre religieux, _spirituel approuve
par trois sanctuaires3 aux alignements de tambours, comme un habitat
civil developpe sur les terrasses artificielles des pieds du massif rochcux
ct encore, non pas en dernier lieu., comme une fortification de la categoric „des citadelles independantes"4, ayant un râle bien distinct dans le
systeme de defense de la Dacie du ier siecle ap. J.-C. (et de celui suivant)
et, specialement, comme un veritable „bastion" dans la zone d'acces
vers la region miniere des Carpates Occidentaux.
La station a e.te identifiee comme appa:rtenant au peuple des Apoules,
dont le nom a ete le point de depart dans la derivation du toponymique
A
De tous Ies aspects que l'analyse d'un habitat ou d'une citadellc
incombe, en ce cas de ceux de Piatra Crăivii, nous avons choisi, pour Ies
lignes suivantes, un aspect lie directement au theme de cette reunion,
c'est-â-dire celui de l'unicite ou, plus precisement, celui de la particularite de ce mur d'enceintc de la fortification de la zone de sud-ouest de
la Transylvanie, aspect mis en relief des le moment, de la decouverte
faite par Ies regrettes I. Berciu, Al. Popa et H. Daicoviciu.
Dans le journal du premier on trouve specifiquement exprime: ,/1
la fin de la campagne de fouilles de 1962, apres avoir excave un fosse
le long du câte Nord du massif, entre le mur du castre feodal 5 et le bord
Cricău,

1 I. Berciu, Al. Popa, H. Daicoviciu, dans Celticum, XII, 1966, p. 115-146; I.
Berciu, V. Moga, dans Crisia, I, 1972, p. 68-71; V. Moga, dans Studii dacice,
Cluj, 1980, p. 103-116.
2 Voir, entre autres, les volumes dedies ă des citadelles du sud-ouest de la
Transylvanie: N. Lupu, Tilişca, Bucarest, 1989; I. Glodariu, V. Moga, La Citadelle
dace de Cclpâlna, Bucarest, 1989.
3
Des traces du troisicme sanotuaire ont ete decouvertes â l'occasion des excavations de verification de Piatra CrăivLi, juillet 1988„ entreprises par I. Glodariu,
V. Moga, et, ă l'epoque, Ies etudiants G. Florea, A. Rustoiu, A. Ursuţiu.
1
I. Glodariu, L'architecture civile et militaire des Daces, Cluj-Napoca, 1983,
p. 75-111.
5 Gh. Anghel, Fortifications medievales de pierre des siccles XII-XVI, Cluj,
1986, p. 147-153.
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abrupt du rocher, on a decouvcrt, le 25 juillet, Ies premiers blocs de
l'enceinte". Ensuite, quelques sondages ont permis de preciser la forme
rectangulaire de l'enceinte ayant Ies dimensions de 67x36 m. Le mur
a eu, a l'origine, l'epaisseur d'environ 3 m, Ies blocs qui ont servi a sa
construction (tailles sur place, n.n.) sont ranges sur un lit d'attente resuite
du nivellement du sol.
Detruit en grande partie a cause des ecroulements du terrain ct,
probablement, a cause des travaux de l'epoque feodale, le trajet de la
courtine n'a ete suivi et observe que sur de petitcs distanccs. Ainsi, aux
coins Nord ct Nord-ouest du plateau superieur ont ete trouves in situ
des blocs disloques, epars sur une longueur de 7 et respectivement 13 m.
Dans la partie Sud, au-dcssus du mur dace on a place l'enceinte medievale (Xllle siccle), tandis que, au cote Est, a cause de la pente abrupte,
la fortification artificielle etait suppleee par celle naturelle. Les blocs
surpris du point de vue archeologiquc representaient la parement interieur
du mur. L'espace d'cntrc Ies parements etait fixe par des poutres et des
crochets en bois, disposes de maniere transversale et longitudinale, le
materie! de remplissage etant compose de terre et de pierres. La modali-te de construction du mur est, comme nous l'avons deja dit, unique dans
l'architecture militairc des Daces (pl. 1).
Par endroits, C:1 la distance de 1,5 m correspondant a trois longueurs
d'une assise horisontale, il y avait des poteaux Verticaux en pierrc
(l,20 x 28 x 0,36 m) fiches dans le lit d'attente. Au-dessus des blocs
horisontaux et des poteaux verticaux, le mur continuait par une suprastructure en briques ou par une suprastructure en bois, mais cette supposition doit etre interpretee comme une hypothese tout simplement, parce
que aucun des materiaux de construction mentionnes n'a ete signale par
ceux qui avaiant fait la decouverte.
Jusqu'a la parution de l'ouvrage de I. Glodariu, dedie specialement
a l'architecture civile et militaire des Daces6 on ne connaissait aucune
analogie concernant la technique de construction du mur de Piatra Crăivii.
L'auteur cite evoque une construction semblable, au-<lela des confins de
la Dacie, a l'ouest de la Sicile, a Entella sur Monte Castellazzo (Poggioreale)7. 11 s'agit d'un edifice qui date de l'epoque hellenistique, dont le
mur fait de blocs tailles irregulierement a, par endroits, des poteaux
verticaux en pierrc ayant la hauteur egale a celle du mur proprement
dit. (fig. 1).
En nous occupant, il y a quelqucs annees, de l'habitat et de la citadclle de Piatra Crăivii 8 , et en discutant, a notre tour, de la particularite
du mur local, nous avons rencontre une autre construction semblable,
mais cctte fois-d dans le milieu celtique. Ainsi, a Crcglingen-Finsterlohr
I. Glodariu, op. cit., passim.
; V. Tusa, dam Posebna Izdania, XXIV, Sarajevo, 19i5, p. 291-292; I. Glodariu, 1/architecture .. . , p. 125. Nous exprimons ici, encore une fois, la gratitude
envers le professeur W1iversitaire I. Glodariu qui a mis, avec beaucoup de promptitude, â natre disposition la fotocopie de l'article sur !'analogie avec le milieu
hellenistique. Au moment de natre exposee, la collcgue A. Rustoiu nous a communique le fait qu'il a vu des murs semblables ă Egnatia, dans le rnidi ele l'Italie,
dans un habitat date Jer siecle ap. J.-C. Nous le remercie.
8 V. Moga, De Apulum d Alba Iulia, les fortifications de la ville, Bucarest,
1987, p. 30-45.
i;
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(dans le Baden-Wtirtemberg) dans un oppidum des siecles II-I av. J.-C.
le parement exterieur du mur (semblable a celui d'Entella, n.n.) est compose des memes blocs tailles irregulierement, ayant des poteaux en bois
places a distances egales et verticalement0 (pl. II).
Entre temps, nous avons eu l'occasion de consulter le catalogue „Forteresses celtiques en Wallonie" 10 paru a Bruxelles en 1988, dans lequel
on peut rencontrer des murs semblables dont les blocs horisontaux en
pierre non fa<;onnee alternent, a des intervalles egaux, avec des poteaux
en bois disposes verticalement. Dans ce cas-ci, la suprastructure du mur
continuait par un entrelacement de verges renforcees par de la terre.
On en fait l'illustration par des exemples de l'Angleterre (Hollingburg),
de l'Allemagne (Altburg), de Belgique (Chatelet, Berismenil) - la maniere du connu murus Gallicus, repandue sur une aire tres large (fig. 2)
Ayant maintenant plusieurs exemples, on peut noser la question qui
s'impose, c'est-a-dire quelle zone du monde antique a ete l'inspiratrice
de la maniere de construction qui donne au mur de Piatra Crăivii sa
particularite, d'autant plus que dans l'inventaire de cet habitat on rencontre des produits d'importation hellenistiques et des materiaux d'influence celtique sure. En ce qui nous concerne, nous sommes enclins ,\
croire que l'influence est venue plut6t du monde celtique qui, a son tour,
a eu pour modele la maniere edilitaire hellenistique. Les influences extcrnes cxercitees sur l'architecture des Daces, comme d'ailleurs dans
d'autres domaines de leur civilisation originale, de la phase d'apogee,
classique de ceux-ci, sont tres bien connues pour lcs mentionner ici, la
reprise faite par Ies Daces apoules d'une technique insolite dans la realisation du mur de leur fortification etant une confirmation des plus eloquentes.
VASILE MOGA

u F. Maier, Gli oppida celtici (II-I secoli av. C.), dans le catalogue de l'expo~ition I Celti, Bompiani, 1991, p, 410-425.
10 Voir Archeologicum Belgii Speculum, XIV, 1988.
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. e) . murits galUc11s.
Fig. 2 . B ~rism eni 1 (Belg 1qu

Pt . I. Craiva (Roum ani e ) : munts dacicn s .

Pl . II. Creglingen - Finsterlohr (Allemagne ): muru.s ce/tic1-is.

tJBER EINE TONFORM VON BARBOŞI MIT DER DARSTELLUNG
EINER ESELKOPFIGEN MENSCHLICHEN GESTALT
Beitrăge

zur Kenntnis des frilhen Christenturn in der Provinz Moesia
Inferior

In einer Aufsatz iiber die Romanitat în der Siidmoldau (genauer gesagt în Siiden der Moldau, die das nordliche Grenzgebiet der Pr.ovinz Moesia Inferior bildete), veroffentlichte S. Sanie eine Tonform, auf der eine
Gestalt mit menschlichem Korper und dem Kopf eines Esels dargestellt
ist (Sanie 1981, S. 106-107, Taf. 22/9, 22 bis/4). Der Verfasser flihrte
mehrere Deutungsmoglichkeiten der Darstellung an, ohne sich flir eine
davon zu entscheiden: a. sie scheint eine satyrische Karikatur alexandrinischen Type zu sein; b. sie scheint mit dem Kult des ăgyptischen Gottes
Seth in Verbindung zu stehen; c. sie scheint mit dem judischen Kult des
Esels in Verbindung zu stehen; d. sie scheint sich auf eine phrygische
Gottheit zu beziehen; e. sie konnte „eine der Karikaturen gegen dcn
jiidischen oder christlichen Glauben" sein.
Ich mochte bei dieser letzten Hypothese verbleiben und die Argumente dafilr oder dagegen zu betrachten. Demnach, ausgehend von der
Voraussetzung, dass sich das Stlick auf den christlichen Glauben bezieht,
werde ich versuchen, es în die Epoche und deren geistlichen Leben cinzugliedern.
Vor aliem werde ich kurz die Vorstellung des Sti.ickes aufnehmen
(Sanie 1981, S. 106): Form aus gebrannten Ton: in Gestalt einer rechteckigen Platte; Ausmasse 10,7 x 7,3 x 1,10 cm; die Ecken sind abgerundet;
die kurzen Seiten haben an den Enden je einen ausgehohlten Teil, um die
Form zu halten wenn das Positiv herausgenommen wird; în der Mitte
des Rechtecks wird eine stehende Gestalt mit menschlichen Korper
dargestellt; Eselkopf nach links; die Arme hangen am Korper hinab: die
Beine sind leicht entfernt; anscheinend keine Hufe dcr Korperobcrteil ist
nicht bedeckt; dcr Teil von der Taille abwărts ist mit einer Art kurzem Rock bekleidet. Abb. 1
Die umgebende heidnische Welt reagierte auf den christlichen Glauben in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Von den ersten Manifesticrungen des Christlichen Glaubens bzw. von Beginn seincr Verbrcitung
ausserhalb der jiidischen Welt wurden die Christen seitcns der orthodoxen Juden und der konservativen Heiden einer Reihe von psychomoralischen Verfolgungen unterworfen, die manchmal dcn Ausdruck von
„Pogromen" annahmen (Leclercq 1924; Leclercq 1938). Seinerseits hat
der ausdriicklich religiose romische St:aat gegen die Christen systematische
-verfolgungen gerichtet, meistens mit lokalem Charakter oder auf gewisse
soziale Gruppen beschrănkt, es fehlten aber auch nicht solche allgemeinen Charakters (Ledercq 1938; Vogt- Last 1954).
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Paralell jcdoch zu den Verfolgungen gegen die menschlichen Wesen
(Hinrichtungen, Kampfe mit Tieren in der Arenas usw.) fand stăndig auch
eine Verfolgung geistiger Art statt. Anfangs wurde das Christentum
in der rămischen historischen Literatur „grăsslicher Aberglauben"
betrachte:t (Tacitus, Annales, 1XV, 44) und sogar als Gefahr filr die
Menschenheit genannt (odium humani generis); es wurde auch als „atheistische Religion" bezeichnet (Suetonius, Domitianus, 10, 15), nati.irlich
im Vergleich zu jenen, die an die Gătter glaubten. Es fehlten ·auch
andere Bezeichnungen nicht, so jene als „erneuerer" mit „ji.idischen
Brauchen" usw. Als Ergebnis dieser Betrachtungen und Anklagen es
konnte gegen sie die lex crimae religionis angewendet werden (Suetonius,
Nero, 16,3; Barnea 1984, S. 32-50).
Ausser diesen Urteilen, die gefăhrliche Folgen hatten, wurden die
Christen auch \vegen ihrer rituellen Praktiken verhăhnt, in Verbindung
mit welchen die absonderlichsten Geri.ichte und Verleumdungen in Umlauf gesetzt \VUrdcn (Leclercq 1924). 'In den. ersten- zwei Jahrhundertc>n
des Christcntums war eine der meistverbreiteten Verleumdungen jene,
dass die Christen einen Gott mit Eselskopf anbeteten.
Der erste, in. chronologischer Reihenfolge, der dies erwăhnte, war
Apion von Alexandria (vgl. DACL, I, 2, 1924, 2041). Der zweite war
Tacitus (Historiae, V, IV). Beide beziehen sich jedoch auf die Juden,
offensichtlich wegen der Verwechselung, die anfănglich în heidnischen
Kreisen (wenigstens bis zum ji.idischen Krieg des Vespasianus) zwischen
Christcn und Juden bestand. Dieselbe Verleumdung wird danach von
Apuleius erwahnt (Metamorphoses, IX, 14). Am Ende des 2.Jhs und zu
Beginn des 3. Jh.n. Chr. wird sie auch von Tertullianus, einen der Văter
der Kirche, erwăhnt (Ad nationes, I, 11,1). Er wuste, dass Tacitus behauptet hatte, die christlichen Glăubigen beteten einen Gott mit Eselskopf:
„nam ut et quidam, somniastis caput asinum esse Deum nostrum, hanc
Cornelius Tacitus suscipionem eius modus inseruit", ader „nec tantum in
hoc nomine rei desertae communis religionis, sed superductae monstruosae superstitionis". Diese Version kannte auch ein anderer Apologet des
fri.ihen Christentums, Minucius Felix (Octavius, 9,3). Er schrieb wie folgt:
„audio eos (Christiani) turpissime pecudis caput asini consecmtum inepta
persuasioni venerari". Dieselbe Gestalt bei Minucius Felix warf dcn
Christen vor, dass sie sich zum Gotzenbild die „crucis ligna" wăhlten.
Ebenfalls Tertullianus erzăhlt uns etwas von besonderen Intcressc
(Ad nationes, I, 14, 1), und zwar, dass ein apostaten Jude (der seinen
Glaube aufgegeben hatte), der als bestiarius im Amphitheater von Kartago, diente-, durch die Strassen mit einen iBild ging, auf dem einc
Gestalt mit Eselkopf dargestellt war, mit der Toga bekleidet, mit Hufen
und mit eine Buch unter dem Arm. Unter der Darstellung stand beschrieben: ,,Deus Christianorum = onokoetes". Hier der Text: ,,picturam in
nos proposuit sub ista prescriptione: Onokoetes. Is erat auribus cantherinis, in toga, con libro, altera pedo ungulato". Das Kommentiar der Geschichtsschreiber Tertullianus ist einmalig în sich: ,,Et credidit vulgus ...
iudeo" ! ! Die Tatsache, dass Tertullianus den Ausdruck onokoetes mit
Deus Christianorum ilbersetzt hat, zeugt vom Alter der Verleumdung.
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Der grosse Feind der Christen, Celsus, zeigte, ebenfalls im 3. Jh. n.
Chr. dass, nach der Meinung vieler (Heiden), die Christen einen Gott mit
Eselskopf anbeteten (Origenes, Contra Celsum, VI, 30) .
. Diese Texte, die aus sehr verschiedenen und voneinender entfernten
Orten stammen, zeigen, wie verbreitet die Ve.r:leumdung in der von uns
betrachteten Zeit war. Aber die literarische Oberlieferung ist nicht die
einzige, die die Weitlăufigkeit der antichristlichen Verleumdung ,viederspiegelt. Hinzu tritt eine Reihe von Inschriften.
In Pompeji, im Atrium des Hauses No. 22, gibt es auf einer Wand
die Inschrift: ,,mullus hic muscello docet" (Leclercq 1924, S. 2047, Abb.
588). In Rom, auf dem Palatin, ein einer ri::imischen Wohnung (spăter
von den Archăologen domus Gelotianus benannt) wurde im vorigen
Jahrhundert auf einer Wand eine Reihe von Darstellungen und eingeritzten Texten entdeckt. Darunter befand sich eine gekreuzigte (auf einen
Kreuz in der Form des Buchstaben T) Gestalt mit menschlichen Korper
und dem Kopf eines Esels. Daneben., etwas tiefer, eine .andere Gestalt
in der typisch fri.ihchristlichen Gebethaltung; liber und unter den Bildern ein griechischer Text „Alexamenos 'cebete Theon"; noch tiefer ein
anderer, lateinischer Text: ,,Alexamenos fidelis" (Garucci 1856; Martigny
1865, S. 95; Leclercq 1914, S. 3050-3051; Kaufmann 1917, S. 301; Leclercq
1924, S. 2041-2042; Sulzberger 1926, S. 388; Oppelt 1966, S. 564-565).
Die Darstellung und die griechische Inschrift wurden- glaubt man- von
einem Heiden gezeichnet, einem Bekannten des Alexamenos, der wusste,
dass dieser Christ ist und der glaubte, dass er einen eselki::ipfigen Gott
anbetet, den man kegreuzigt hatte. Die lateinische Inschrift, nimmt man
an, wurde von Alexamenos selbst geschrieben, der somit seine Stellung
als Christ verteidigte.
Ăhnliche Darstellungen wurden auch auf einigen Ringsteinen identifiziert (jedenfalls ist das Thema dasselbe). Auf einer Gemme von Pompeji erscheint eine Gestalt in der troga, mit menschlichen Ki::irper und
dem Kopf eines Esels, behuft, der zwei Kinder lehrt (Leclercq 1924, S.
2045-2046, Abb. 586) Abb. 3/1. Auf einigen Gemmen, die in den Kreisen
der christlichen Gnostiker in Umlauf waren (eine der ersten Ketzereien
des fruhen Christentums) erscheinen Gestalten mit Eselskopf (Leclercq
1936, S. 2158, Anm. 6, Abb.9049). Ab. 3/2-3. Laut demselben grossen
Feind der Christen, Celsus (vgl. Origenes, Contra Celsum, I, VI, Kap.
XXXVII = PG, XI, 1352-1353; Leclerocq 1936), hatte diese eselki::ipfige
Gestalt im Diagramm der protochristlichen Sekte der Ophiten (= Gnostiker) den siebenten Platz inne.
Die Gestalt mit menschliohem Ki::irper und Eselskopf, mit der Toga
bekleidet, erscheint auch auf einen gegossenen Tonplatte (die also auch
das Negativ, die Matrizze, hatte), die in Neapolis (Italien) entdeckt
wurde. Die Gestalt sitzt auf einem Lehererstuhl und lehrt mehrere Kinder
(Ledercq 1924, S. 2047-2046, Abb.587). Abb. 4. M. Sulzberger (Sulzberger 1926, S. 390), erwăhnt sogar einen agyptischen Papyrus, wo Jesus
Christus mirt Anoubis identifiziert wird (ebenfalls unter der Gestalt eines
Esels dargestellt).
Dieser Spott, der in verschiedenen Formen, auf verschiedenen Gebrauchsgegenstănden, in verschiedenen Gebieten des Ri::imischen Reiches
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bezeugt wird, war so verbreitet, dass den Christen, zur Verhohung natilrlich, der Spitznamc asinarii verliehen wurde (Leolercq 1924, S. 2041).
Die Verleumdungen und die Verhohung der Christen horten auch
nach dem Anerkennen der christlichen Religion als erlaubt (313 n. Chr.)
nicht auf und auch nicht nach dem allgemcinen Vorgang der Christianisierung im 4. Jh. (Vorgang, der letztendlich zur Verwandlung des Christentums in Staatsreligion unter dem Kaiser Theodosius I filhrte). A
Alfoldi, der eine Reihe spatromische Inschriften aus Rom veroffentlicht
hat (Weihplătchen mit Neujahrswilnschen), ist der Meinung, dass manche
von ihnen in einer heidnischen Gruppe mit vollig antichristlicher Haltung entstanden. Auf manchen von ihnen war eine Eselin mlit ihren
Jungen dargestellt worden. Der Text zur Darstellung lautete: ,,D(ominus)
N(oster) I(ssus) (c)H(ristu{s) .... D(ei) F(ilius) (Alfoldi 1951, S. 61, Nr.
5; 92, Nr. 8). Genau in derselben Zeit mit den oben erwahnten heidnischen Votivtăfelchen, also zu Ende des 4. Jhdts., erwăhnt der Christlicher Schriftssteller Arnobius immer noch die Verleumdung mit dem
Esel-Gott, den die Christen anbeten. Er schreibt wie folgt: ,,Audire te
dicis, caput asinum nobis esse divinum. Quis tam stultus ut hoc credet?
Quis stultior ut hoc coli credat?" (Leclercq 1924, S. 2041).
Auch die orthodoxen, d.h. extrem recht jildischen Kreise waren solchen Verleumdungen nicht verschlossen geblieben. Raabi Josua nennt
Jesus Christus gelăufig „partus mullae" (Cecheli 1948, S. 155, ff).
M;oglicherweise wurzelt jedoch diese Verleumdung in der alteren
Tradition der Anbeutung des Esels, die zu dieser Zeit (also spăter als
das 1. Jh. n. Chr.) berei,ts ilberholt war. Denn man kann nicht libcrsehen, dass die Anbeutung des Esels im heidinschen Altertum bekannt
und sogar verbreitet war (Reich 1904; Bickermann 1927; Deons 1956).
Eines des Tieres, wodurch der agyptische Gott Seth dargestellt ,rnrde,
war der Esel (Roscher 1915, S. 774-775).
Ebenso notwendig ist es, die Verbindung zwischen der Verleumdung
bzw. der Tatsache, dass die christlichen Glăubigen eine Gestalt mit Eselkopf (oder den Esel selbst) anbeteten und Tatsache des Lebens Jesus zu
unterstreichen, die bereits frilh in der christlichen Ikonographie dargestellt wurden (der Esel neben der Krippe, in der Jasus geboren wurde,
der Einzug în Jerusalem auf einem Esel reitend, usw.).
Was kann man also bezilglich dcr Verleumdung der Christen feststellen: 1. sie ist alten Datums, aus vorchristlicher Zeit und kann eine wiederaufnahme im spater Altertum sein, eben wegen des Synkretismus einiger
Religionen mit dem Christentum; 2. die Verleumdung ging wahrscheinlich gleichzeitig von jildischen und griechisch-heidnischen Kreisen aus;
3. sie V('rbreitete sich schr rasch im ganzen Reich fast paraleli mit der
Verbreitung des christlichen Glaubens; 4. ihre Lebensdauer war lang, die
letzten Spuren der Verleumdung werden noch zu Ende des 4. Jhdts.
bezeugt. Es konnte nicht festgestellt werden, von welchem der heidnischen
Gruppen die Verlueumdung ausging, aber ich vermute, dass sie von den
Juden ausging, da sie die ersten waren die mit den Christen in Kontakt
gerieten und gleichzeitig in Konflikt wegen der „Dognem", Origenes
(Contra Celsum, I, III, 1 = PG, XI, 921) suggeriert dies. Er schreibt, dass
die Juden mit den Christen sehr lebendige StreitigkeLten haben." Es geht
um Christus und von diesen Streitigkeiten verblieb ein Sprichwort: ,,Leute,
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die wegen des Schattens eines Esels streiten". Es ist ebenfalls offensichtlich, dass eine solche Verleumdung rasch sowohl Anhănger als auch Vcrbreiter gefunden hat.
Aber was ger nicht, oder um nicht zu ilbertreiben, nicht genilgend
hervorgehoben wurde, sind einige Kennzeichen des friihen Christentums,
die aus den verleumdersischen Darstellungen und Beschreibungen in Verbindugn in Eselgestalt hervorgchen. Sie sind besonders wichtig und ich
,,·ilrde sagen, dass sie de christlichen Charakter solcher Stilcke unterstreichen.
In erster Reihe geht die Mission nervor - bzw. die Tătigkeit der
Verbreitung der christlichen Religion. Diese Mission ist deutlich 'und
verbindet sich mit der Katechese, d.h. dem Erlernen der christlichcn
Dogmen in den Darstellungen in denen der Esel Kinder lehrt, erwachsene
Personen lehrt, also in der Gestalt eines Lehrers. Abb. 3/1; 4.
In zweiter Reihe wird be\viesen, dass das Dogma des Opfers am
Kreuz bekannt war. Die Darstellung im Haus von Rom ist ein schr
kostbarer Beweis in diesem Sinne. Abb. 2.
In dritter Reihe kann das Zilhoren und die Teilnahme der Glaubigen
am Kult erschlossen werden. Sie wird deutlich von der Inschrift Alexamenos betet zum Gotte „widerspiegelt und ebenfalls in der Tcilnahme
der Kinder und Erwachsenen an der Katechese.
Diese drei Charakter/zilge (nebst anderen) waren von jenen, die zu
einer raschen Verbreitung der christlichen Religion fi.ihrten. Die Pr0digten aus dem Buche und nach dem (Heiligen) Buche schockierten sowohl
die Juden als auch die Heiden, aber dies es immer einheitlichere Buchsicherte eine gleichformige und sehr ilberzeugende Verbreitung der Dogmen.
Zurilck zur Platte von Barboşi konnen folgende Beobachtungen gemacht werden:
a. vom Standpunkt des Stilckes an sich (Matrizze) aus gibt es kein
Hindernis, um es als ein christiliches Stilck zu betrachten. Es gibt ;Analogien fi.ir die Verwendung von Matrizen zur Verweilfiiltigung solcher
Tătigkei ten.
b. vom Standpunkt der Darstellung aus gliedert sie sich in eine
allgcmeine Typologie ein, ,aber sie wirkt als Ausnahme durch einige
Kannzeichen fi.ir die Eingliederung !des Stilckes nicht wesentlich sind.
c. erstaunlicher ist, dass die Gestalt allein erscheint, und nicht von
eincm Text begleitet wird.
Die obigcn Kennzeichen erlauben also die Eingliederung des Stiickes
in die Reihe der verleumderischen Handlungen gegen die Christen. In
Barboşi wurden einige Stilcke identifiziert, die als sichere christliche
Hinweise galten und gelten: ein Anhănger in Kreuzform aus Perlmuttcr,
ein Topf mit (christlicher) Inschrift als Grafitti, eine Amphore mit gemalter Inschrift, ein Krezuchen (Amulett) (Sanie 1981, S. 219-222). Alle
zusammen bilden eine genilgende Basis Ilir die Vermutung, in Barboşi
habe es bereits im 2. Jh.n. Chr. eine christliche Gemeinschaf.t gegebcn.
Sofern sie existiert hat, scheint es mit natiirlich, dass diese christliche Gruppe die Aufmersamkeit der heidnischen religiosen Kreise auf
sich gezogen hat, die, dem Brauch entsprechend, sich beeilt habcn, gegen
die Christen Verleumdungen (oder wenigstens eine davon), die zur zeit
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gut bekannt waren. Mehr noch, die Tatsache, dass die Platte ein Mittel
zur Vervielfăltigung einer Darstellung ist, suggeriert, das die anrt:ichristliche Propaganda (falls wir annehmen, dass es so etwas gab) systematisch
durchgrfi.ihrt wurde.
In der Provinz Moesia Inferior hat die Dobrudscha, zu der auch Barboşi gehi:irte, heute i.iberraschenderweise sehr
wenige friihchristliche
Spuren aufzuweisen (Nicolae 1977 mit der gesamten Uteratur). Um dic
Wahrheit zu sagen, keine Arbeit hat sich bisher systematisch mit dem
fri.ihen Christentum in Moesia Inferior (bzw. Dobrudscha) befasst. Ausser
den bereits stereotypen Ăusserungen bezi.iglich der, ebenfolls hypothttischen, Predigten des heiligen Appostels Andress, gibt es hier fast keinerlei Daten, und jedenialls hat sie niemand gesamrnelt. Dies ki:innte eher
auf einen ri.ickstăndigen Forschungsstand zuri.ickzufi.ihren sein, denn aus
den geschriebenen und archăologischen Quellen vom Ende des 3. Jh.n.
Chr. aus der Gegend gehen sehr viele Mărtyrer fi.ir den Glauben hervor.
Nun bedeutet diese grosse Anzehl von 'Mărtyrern auch zahlreiche un<l
starke Gemeinschaften, in die der Glauben krăftig eindrungen ist und
alles seiner Ideologie unterordnet hat. Ohne sehr langwierige und sehr
kră.ftige christliche Vorlăufer liesse sicht der „Fanaitismus", der im Norden
der Dobrudscha, în der Năhe von Barboşi, Gemarteten fast nicht erklărcn.
Im 4. Jh.n. Chr. gibt es in Scythia Minor eine erstrangige kirchliche
Organisierung, die schriftliche, epigraphisch und archăologisch bezeugt
wird (Popescu 1976; Rădulescu 1977; Barnea 1979).
Ein Versuch der Ubersicht der fri.ihchristlichen Entdeckungen in
dcr Provinz Moesia Inferior (bis 313 n. Chr.) ergibt folgendes: Amuletten/Gli.icksbringer mit gnos.tisch-christlichen Darstellungen (Tomis, Dinogetia, Novae); eigentlich christliche Ringsteine (Tomis, Novae, unbekannte Fundort), Objekte des kirchlichen Inventars oder solche die zur
Vollfi.ihrung des Ritus notwendig waren (Novae, Prisovo), Anhănger
(Barboşi), christianisierte Gegenstănde (Tomis, Barboşi), Gebrauchgegenstănde, die durch Einritzung von Symbolen christianisiert wurden (Tomis,
Barboşi), Gebrauchgegenstănde, die mit gegossenen christlichen Symbolen
verziert waren (Barboşi, Drajna de Sus, Novae). Die lnforma,tion bezi.iglich dieser Entdeckungen wurden aus mehreren Quellen
bezogcn; sie werden das Thema einer gesonderten Untersuchung
bilden, die ausschliesslich dem fri.ihen Christentum in der Zeitspanne 46-313 n. Chr. in der Provinz Moesia Inferior gewidmet scin wird, besonders der Zustănde in der Dobrudscha. In einer
frliheren Zeit, in die sechsziger Jahre, betrachteten die Historiker, die
sich mit dem fri.ihen Chris,tentum in Moesia Inferior (namentlich in der
Dobrudscha) beschăftigten, dessen Anfonge als sehr dunkel (Barnea 1968)
und betrachteten diese Anfănge fast gar nicht. Es war viel gemiitlichen
(und ist es noch), sich mit den geschriebenen Quellen zur folgcnden
Epoche, des provin ziellen spăten Christentums, zu beschăftigcn ( Popescu
1976; Rădulescu 1977; Barnea 1979). Deshalb die von mir verwendeten
Daten wenig an der Zahl, jedoch werden die Forschungen zweifellos auch
andere aufdecken. Jedenfalls kann jet21t behauptet werden, dass es in einigen grossen Stădten und Militărzentren der Provinz Moesia Inferior
christlichen Gemeinschaften gab, oder ketzerische (gnostische) christliche
Gemeinschaften, die mit den Heiden zusammenlebten, die deren Tun
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und Treiben beobachteten. In einem solchen Zusammenhang kann das
Auftachten von antichristlichen Ăussenmgen keine Uberraschung darstellen.
Die ăhnlichste Darstellung derselbei,. 'Art scheint aus Viminacium
(Moesia Superior), heute Kostolac, zu stammen, einem ehemaligen Legionslager, Standorf filr die VII Claudia Legion. Aruf einen Ziegelstein wurde
ein Esel gezeichnet, darilber ·wurde der Name des Aurelius Corbinus
geschrieben (Vulic 1909, S. 168, No. 26, Abb. 117). Moglicherweise ist
die Bedeutung der Verbindung zwischen Name und Zeichnung folgende:
Aurelius Corbinus = Esel = Christ. Das Stiick kann aufgrund des Namens
Aurelius in die zweite Hălfte des 2. Jhs. und hauptsă,chlich ins 3. Jh.
n. Chr. datiert \Verden und befindet sich somit in einer sicheren christlichen Umgebung.
Das Stiick von Barboşi wurde von Entdecker nicht datiert. Aus den
Fundumstiinden konnten wir jedoch entnehmen, dass es ins 3. Jh.n.
Chr. datiert werden kann. Dieses Datum stellt auch in Barboşi einen Zeitpunkt dar, in dem das Dasein einer christlichen Gemeinschaft keine Ausnahme mehr wăre.
Die obigen Betrachtungen erlauben die Hypothese, dass es in Barboşi in 3. Jh.n. Chr. eine christliche Gemeinschaft gegeben hat. Das Dasein dieser Gemeinschaft wind sowohl von archăologischen Funden
christlichen Charakters, als such von Beweisen der Feinde dieser Religion.
NICOLAE GUDEA
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A IJ/J. I. Dk Tonp\attc vo:i B:1rboşi 111it <l~r Darstellung cler menschlichcn Gestalt mit Eselkopf
(Z:ichnw1g; nach Sal!ie 1981, Tai. 22 bis/4).
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Pompeji mit d··r mcnc-h!ichcn (;cstalt mit Eselkopf în Lchn,rhaltung
1Zdclmung; nach J,er/crrq 192-1, S. '.W-1:i, .·IIJ/1. 586) unei clic gnostischen Ophitcngcmmen
mi'. I>arstellung<n Yon ~Ienschcngtsta]t,·n 1i.it Esc!kopf 1_Z<ich11ung~n; nach !.l'C/cnq 1936,
,Jl,I,_ 3. Jli<.: c;c111nll' Yon

S. '.!1;';8_ .-IM. <JOII)).
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Abb . .f. Die

Tontăfelchen

/9
./

von Neap~I (Italien) mit der Gestalt mit Ese\skopf in T,ehrcrha\tung
(Zeichnung; nach Lec[ercq 1924, S. 2046, .-11,b. 587).
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A/Jh ..i. Kartc rler Provinz )Iocsia Inferior mit den wichtigsten Siecllungen und Wegcn. Das
Zcichen X markicrt den Ort cler Siecllung Ilarboşi.

COLOCVIUL VII

NAŢIONAL

DE ARHEO~IETHJE
(Cluj-Napoca, 2-:l iunie 1994)

DATE PETROARHEOLOGICE DIN STAŢIUNEA STARCEVO- CRIS
DE LA GURA BACIULUI
Staţiunea Starcevo-Criş de la Gura Baciului a suscitat interes şi vii
polemici în decursul anilor, drept pentru care s-au demarat noile cercetări cu caracter interdisciplinar, de studiere a întregului ecosistem, a
surselor de materii prime şi a vieţii economico-spirituale (vezi bibl.
Lazarovici - Maxim 1995).
în cadrul acestor cercetări pluridisciplinare s-au efectuat studii pedologice şi geologice, atât în zonă, cât şi pe văile colaterale, pentru a se
cunoaşte compoziţia liitologică, în vederea identificării rocilor locale, faţă
de cele de „import". Paralel, s-au studiat uneltele, armele şi ob~ectele
din piatră descoperite în săpăturile arheologice, constatându-se că cele
care erau folosite ca materiale de construcţii şi râşniţe, provin din apropierea aşezării.
Uneltele şi armele realizate în tehnica cioplirii sunt confecţionate din
obisidian (48,73%), opaluri cafenii (37,810/o), sau albe (3,360/o), calcedonii
cenuşii (9,24%) şi la sfârşitul locuirii, din corneene (0,80/o) şi cuarţite
(0,06o/1).
Aceste roci au fost special căutate pentru proprietăţile lor. Obsidianul se prelucrează cel mai uşor; prin percuţie moale se obţin piese foliacee, iar prin presiune rezultă lame şi se retuşează tăişul. Coeficientul
de tărie este de 9-11, iar duritatea de 6-7 (MOHS). Din ·obsidian s-au
obţinut piese componente pentru seceri (23,60/o), lame (19.3%), gratoare
(14,480/o), cuţite 9,650/o), răzuitoare (9,650/o) şi vârfuri (2,410/o). Resturile
de prelucrare (nuclee şi aşchii) sunt în proporţie de 19,310/o, ceea ce indică prelucrarea pieselor în staţiune. Piesele din obsidian sunt, în general, de aspect microlitic, multe piese, după deteriorare au fost refolosi.te,
ceea ce presupune economisirea materiilor prime „importate".
în complexele B2a, BI (fig. 1/10, 15) şi B9b, din primul nivel de
locuire, au fost descoperite doar piese din obsidian semitransparent.
Etapa următoare (SC IC-IIA) se caracterizează printr-o creştere numerică a pieselor şi prin diversificarea materiei prime, constatfmdu-sc o
pătrundere din zona sudică, când se aduc lamele din opal cafeniu cu
pete albe şi obsidian de tip Melos (fig. 1 /11 ). În cadrul onizontului SC
IIIB-IVA, sunt cunoscute pătrunde-rile CBA (calcoliticul balcano-anatolfan) şi creşterea numerică a pieselor din obsiclian de tip Melos; se
foloseşte, totodaUi, o sursă din Munţii Oaş-Tokay (Călineşti) (fig. 2/7);
se ,,exploatează" sursele loc.ale (silicol1tele cenuşii de Şardu). Folosirea
sursei din Munţii Oaş pare verosimilă şi prin prezenţa, la acest orizont
cronologic, a staţiunilor de la Homorod (Bader 1968), Galoşpetreu, Văşad,
Cubulcut şi Ciumeşti (Lazarovici 1984). N. Vlassa a ajuns aproape la
aceleaşi concluzii în urma săpăturilor din 1970, prezentând utilajul litic
pe nivele (Vlassa 1976; p. 206), Cele mai multe piese cioplite au fost
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descoperite io locuinţa P2la (22,30/o din totalul pieselor cioplite) unde
s-au identificat şi numeroase silicolite cenuşii (fig. 4/1-2, 4, 13), unele
foarte fin retuşate, fiind piese componente pentru seceri, altele având
un capăt ajustat pentru prinderea piesei într-un mâner.
Obsidianele cercetate şi din punct de vedere petrografic au fost grupate în trei categorii, pe baza culorii, macrostructurii şi a caracteristicilor
microscopice. În nivelul SC I a fost identificat un obsidian semitranspA.rent fumuriu (1.3 în ·tipologia Maxim) a cărui sursă rămâne necunoscută (fig. 17 /1-6, 26, 29), utilizat apoi şi în ultimul nivel de locuire.
Aspectul fumuriu este dat de prezenţa unor benzi mai închise la culoare
faţă de fondul rocii, în ansamblu paralele, neomogene ca intensitate coloristică între ele, variaţia de la fumuriu difuz la fumuriu compacti se
regăseşte şi în cadrul aceleaşi benzi. La mkroscop .acest ~idian relevă
textură fluidală reprezentată prin ben7Ji. alternante de sticlă incoloră,
săracă în cristale scheletice şi microbenzi ondulate (0,05 la 2 mm grosime), bogate în cristale scheLetice (sticlă slab brunie), a căror dimensiuni
se menţin în jurul valorii de 0,001 X 0,008 mm, mai rar ating 0,004 X·
X 0,04 mm. Accidental, se observă c~istale de felspat alcalin (maximum
0,2 X 0,3 mm) cu extincţie longitudinală sau neregulată, plagioclazi şi
biotit idiomorf (0,25 X 0,6 mm) cu microincluziuni de apatit şi minerale
radioactive conturate de aureole pleocroice. Semitransparenţa şi prezenţa
benzilor fumurii, paralele, permit identificarea macroscopică, ctt uşu
rinţă, a acestui obsidian. Relevantă este şi microstructura fluidală observată microscopic (pL 1/1).
Grupa a doua reprezentată de obs,idianul negru cu microbenzi cenuşii,
de tip Melos (1.7, 1.10, tipologia Maxim) a fost identificată încă din
timpul cercetărilor întreprinse de N. Vlassa (Vlassa 1965), şi mai apoi,
pe baza analogiilor tipologice se sugerează originea sudică (Vlassa 1976,
p 258). Roca (fig. 1/12, 14, 19-20; 2/5-6) are culoarea neagră spre
gri-închis, este formată dintr-o alt~rnanţă de benzi negre (cca. 1 mm
grosime) cu benzi cenuşii ('pl. 1/2). Prin a1terare supergenă rezultă la
suprafaţa rocii canalicule complicate (datorită, probabil, texturii benzilor sub 1 mm adâncime, parţi,al umplute cu o crustă microcristalină de
cuarţ şi subordonat calcit). Analizele prin fluorescenţă de raza X a identificat o mare cantitate de Fe (Bărăban 1995, Facultatea de Fizică Atomică, Cluj-Napoca).
Obsidianul din cea de a treia grupă, pe tip Călineşti-Oaş (fig. 1/7-8)
este o rocă de culoare neagră (1.6 tipologia Maxim), cu spărtură aşchioasă
concoidală; pe suprafeţele expuse la eroziune apar figuri reprezentând
cercuri sau semicercuri concentrice (1 mm-5 mm), alteori cercuri multiple, redând 1texturi inelare-concentrice, specifice. Microscopic se observă
o masă incoloră, izotropă (cu slabe recristalizări locale), traversată de
numeroase microfisuri cu dispunere neregulată,, rezultate sub efectul
răcirii. Această din urmă particularitate explică textura inelară-concen
trică rezultată prin eroziune. Sticla conţine cristalite orientate (cristale
scheletice de feldspaţi < 0,02·5 X 0,075 mm), microlite punctiforme de
magnetit, mai rar hematit, alteori microgranule (< 0,06 mm), sau baston.a-şe alungite (< 0,05 mm) orientate şi ele. Accidental, se observă la
microscop granule de plagioclazi (0,18 mm mărime) şi lamele de biottt
(0,04X0,15 mm). Masa vitroasă a obsidianului prezintă microstructură
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masivă, dar microlitele trădează caracterul orientat (pl. II). Spec:trul de
analize de fluorescenţă cu raxe X nu a relevat nici un element predominant, existând cam în aceleaşi proporţii atât Fe, Cu c,ît şi Mn / Bă.ră
ban 1995).
Opalurile descoperite au duritate pronunţată 5-5,5 (MOHS), sunt
de culoare cafenie cu pete albe (3.7 tipologia Maxim) (fig. 3/2, 5-6, 13),
brun-roş<:ate cu pete al'be (3.2) (fig. 3/3, 8-12, 14-16, 19) şi albe (fig. 3/1),
sau crem (fig. 3/18). Această rocă se pretează foarte bine la prelucrări
prin percuţie sau prin presiune, obţinându-se lame, cuţite, gratoare şi
piese componente excepţionale. Calitatea acestor roci poate fi ameliorată
prin încălzire (Tixier 1980, p. 15). Piesele sunt îngrijit retuşate prin
diferite tehnici şi au numeroase urme de folosire (fig. 3/7-9, 11); una
din piese are partea activă înroşită din cauza utilizării la secţionarea unei
sub&tanţe roşiatice (fig. 3/3). Unele piese au o formă curioas,\ fiind
pregătite pentru a fi montate întT-un mâner (fig. 3/ I 5-17 ), cu funcţio
nalitate necunoscută. PetTOgrafic aceste opaluri sunt silicolite (accidente
silicoase) asociate calcarelor mezozoice şi provin prin substituţia supergenă integrală şi locală a CaC01 cu S10 2 ; sursa o constituie resturile
organice silicioase din calcare, solubilizate, spre exemplu, spongieri. Opalul
este constituit dintr-o masă cripto-cristalină de SI0 2 , în care se recunosc
numeroase resturi organice de spongieri (secţionaţi transversal şi longitudinal). în mod cert, sursa opalurilor pătate din staţiunea de la Guria
Baciului (pl. III), este comună celor de la Silagiu (jud. Timiş) şi provin
din calcare mezozoice cu accidente silicioase (Boboş - Avram 1990, p.
149). Culoarea opalurilor, nuanţele cuprinse între gălbui şi brun roşcat,
se datorează conţinutului în oxizi de fier, iar- petele de culoare mai
deschisă, comparativ cu fondul rodi, reprezintă resturi organice substituite de silice (alge şi microorganisme). Aceste opaluri îşi fac apariţia
la Gura Baciului odată cu impulsul sudic de la începutul nivelului II şi
se dezvoltă in faza SC III.
Tot din grupa silicolitelor fac ,,parte resturile litice şi calcedoniile
negre cenuşii (14.1 tipologia Maxim), care provin din zona Şardu-Răstolţ
iBuciumi (Mârza - Meszâros 1987). Distanţa de la Gura Baciului până
la această sursă este de cca. 10 km şi a fost descoperită, probabil, în
vremea nivelului SC III şi exploatată în nivelul următor (Maxim Oltean - Lak6 1993 ).
Uneltele şlefuite sunt puţine la număr şi constau din topoare, în
general, de mici dimensiuni, de formă trapezoidală, unele descoperite în
bordeiul B23 (fZg. 5/1-3), din care primele două au fost refolosite după
deteriorare ca zdrobitoare (fig. 5/1) şi lustruitoare. Din locuinţa P21 provine un topor cu patină cafenie (acţiunea focului) şi o daltă cenuşie albicioasă fără urme de folosire (fig. 5/8).
în mai multe complexe de locuit s-a descoperit un număr mare de
zdrobitoare folosi,te, în genCTal, la râşnitul cerealelor şi a vopselelor
(fig. 6/3-8). O parte dintre aceste zdrobitoare provin din topoare deteriorate (fig. 6/8), sau reprezintă galeţi rotunjiţi (fig. 6/3). Din categoria
lustruitoarelor de ceramică fac parte câteva piese din roci cu dimensiuni diferite (fig. 5/4; 6/2). Gresiile folosi,te pentru confecţionarea uneltelor din os şi pentru ascuţitul topoarelor sunt numeroase, deseori având
:urme de ardere (fig. 6/1; 7/1, 5-6, 8). Gresiile, fiind uşor de modelat,

IOAN MĂRZI\ ~ ZOIA MAXIM

IGR

a~ fost rocile din care s-~u

confecţionat reprezentările

antropomorfe

(i 1g. 7/4, 7) sau zoomorfe (fig. 7 /3; 8/1). Pentru prima dată din neoliticul

ti_mpuriu

~vem

reprezentarea

unui cal

confecţionat

dintr-o

gresie

(1 19. 8/1). In staţiunea de la Gura Baciului s-au identificat şi oase de
cal (Orosz 1906, p. 341; Rusu 1994). Figurinele antropomorfe redau faţa
umană

prin mici intervenţii sculpturale la suprafaţa galeţilor sau a plăci
lor liti~c, pentru conturarea gurii, ochilor şi nărilor, roca fiind uşor ajustată (fig. 7/4; 8/2). Uneori „ochii" sunt redaţi prin perforare (fig. 7/7).
Un fragment de gresie fină are urmele unei „scrieri" ideografice
(fig. 7/3). Gresia cuarţitică din fig. 8/3 este modelată prin şlefuire, având
şirul de caneluri pe creştet, fără a se putea însă preciza funcţionalita
tea piesei.
Sub aspect petrografic piesele prelucrate prin şlefuire fac parte din
categoriile: roci sedimentare, metamorfice şi magmatice. Rocile sedimentare au, în general, caracter abraziv, modelator, iar celelaLte categorii
pot fi considerate roci percutante şi tăietoare datorită durităţii ridicate,
eventual structurii şi tex,turii lor. Din acestea din urmă, s-au confecţionat topoare, dălţi, zdrobitoare şi lustruitoare de mare fineţe (pentru
ceramică).

Din amfibolit (seria Biharia, sursa zona Someşul Rece) a fost realizat un topo (MNIT P.117554). Un alt ,topor refolosit ca lus.truitor (fig. 5/2)
este confecţionat din dolerit de culoare cenuşie închisă, cu textură masivă şi structură fină, cu desiminări de pirit şi pirotin granular (MNIT
P.118573). Observaţiile microscopice (pl. IV /1) au relevat structura dolerHică-int€rsetală, mediu gr.anulară, cu plagioclazii atingând 0,5 mm lungime şi 0,1-0,15 mm grosime., cu piroxen augitic care se interpune
spaţiilor dintre plagioclazi. Ca fenomene de transformare secundară se
recunoaşte zeolitizarca (cu dispunerea insulară a zeoliţilor fibro-radiali),
calcitizarcct şi epLdotizarea. Toporul descoperit în locuinţa B23 (MNIT
P.120933, fig. 5/1) este preparat dintr-un microdolerit de culoare cenuşie
închisă, cu textură masivă şi structură
(macroscopică)
omogenă fipă
granulară cu microgranule de pirit şi pirotin. Microscopic se observă
structura intersertală afanitică, având plagioclazii încrucişaţi, între care
se dispun microgranule de augit. Plagioclazii (labrador bazic - bytownit
acid) au, în general, dimensiuni sub 0,05-0,25 mm; sunt proaspeţi, iar
augitul are dimensiunile de cca. 0,08-0,,1 mm. Local apar zeoliţi concentraţi în cuiburi neconturate. Sursa acestor roci este pe Valea Mureşului; dificultatea accesului la sursă, sau a obţinerii materialului o sugercazd refolosirea uneltelor deteriorate (fig. 5 / 1-2 ).
Tot din Valea Mureşului (fără a se putea preciza cu certitudine
zona), provin şi dibazele din care s-au realizat topoare masive (MNIT
P.121186; fig. 5/5). A doua piesă a fost descoperită în complexul P20.
Diabazul este o rocă magmatică de culoare cenuşie închisă, cu textură
masivă şi structură granular-porfirică. Microscopic, evidenţiază o pastă
hialocristalină constituită dintr-o mezostază microlitică cu feldspaţi,
piroxeni şi magnetit, în care se dezvoltă fenocristale de plagiclază zonaţi!
parţial argilizaţi (0,4 X 2,2 mm, cristalele mai dezvoltate), hornblendă ş1
augit: este prezent olivinul, parţial, serpentinizat şi rar, biotitul. In calit:ite de minerale secundare se r,emarcă caolinit (pe suport de feldspaţi),
epidot (pe suport de minerale melanocrate), clorit şi calcit. Sub as-pect
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petrogenetic şi spaţial 1 roca se leagă de doleritele anterior descrise din
Bazinul Văii Mureş.
Toporul masiv, transformat în zdrobitor (MNIT P.121186), este un
diabaz de culoare cenuşie, cu x~nolite de cuarţit recristalizat. Microscopic, are o textură masivă şi o structură porfirică-faneritică, formatei
din microcristale din feldspaţi, microlite de piroxen şi hidrooxizi de fier,
care conţin fanerite de plagioclazi, maclaţi polisintetici (0,15 X 0,3 mm),
hipersten, cu cristale bine dezvoltate (1 X 2,5 mm), hornblendă brună,
frecvent transformată în oxizi de fier (limonit), constatându-se, totodată,
un fenomen de calcitizare şi limonitizare. Sursa acestei roci poate fi tot
Valea Mureşului.
Andezitul (fig. 6/4, MNIT P.U 7508), din care a fost preparat un
zdrobitor, este o rocă care poate fi prelucrată prin percuţie, obţinându-se
piese foliacee. Acest andezit cu hornblendă are culoarea cenuşie deschisă,
cu textură masivă. Microscopic (pl. JV/2), s-a relevat o structură porfirică cu pastă hialoniicrocristalină, cu textură subfluidală, marcată de
orientarea prismelor de hornblendă .. Fenocristalele sunt reprezentate prin
feldspaţi plagioclazi maclaţi polisintetic, cu structură zonală (0,5-1 mm,
cele mai dezvoltate) şi hornblendă brună (0,3 X 1,3 mm), slab resorbită
magmatic, dar relativ intens transformate supergen în hidrooxizi de
fier; alte fenomene de transformare secundară sunt calcitizarea şi limonitizarea. Compoziţia procentuală este redată de: plagioclazi fenocristale + pastă 680/o, hornblendă 250/o, calcit 20/o şi hidrooxizi de fier 50/o.
Această piesă a trecut prin foc, obţin{mdu-se o crustă brun-roşcată. Sursa
posibilă o presupunem a fi terasa (cariera) de la gura Văii Popeşti, sau
din albia pârâului Popeşti, afluent al Nadăşului. Această sursă se află
la numai 6-7 km nord-est de staţiune.
Tot din această sursă provine roca din care s-a obţinut piesa (fig. 5/7)
descoperită în bordeiul B32. Funcţionalitatea piesei nu a putut fi dedusă.
Roca din care este obţinută este un genis (galet din aluviuni).
Aflorimentul constituit din roci variate (calcare, conglomerate, gresii,
marne) de la intrarea în Cheile Baciului a fost cunoscut şi exploatat de
comunitatea de la Gura Baciului. Astfel, se exploatează gresiile care
sunt în blocuri decimetrice în partea superioară a aflorimentului. Aceste
gresii au proprietăţi diferite, după mărimea granulelor de cuarţ şi calitatea liantului. Gresiile de la Baciu sunt de culoare roşiatic[1 (fig. 7 /1 ),
datorită îmbibării cu hidroxizi de fier. Unele gresii descoperite în săpă
tură au culoarea roşiatică, deoarece au servit ca pietre de vatră. De
asemenea, au urme de ardere şi piesele cu funcţionalitate cultică, datorită folosirii lor în cadrul unor ritualuri.
Din gresie cuarţitică s-a realizat o reprezentare antropomorfă, descoperită pe nivelul de călcare din locuinţa P24a (fig. 7/7, MNIT P.116046),
un lustruitor de ceramică (fig. 5/4) · şi un zdrobitor (fig. 6/3), acestea
din urmă au la origine galeţi proveniţi din aluviuni. Zdrobitorul este
reprezentat printr-o gresie cuarţitică rozacee (tip Verrucano), cu ciment
de pori, constituit din agregate microlamelare de sericit şi minerale
argiloase, interpuse granulelor bine rulate de cuarţ. Ca minerale secundare se observă hidroxizi de fier, care dau rocii culoarea roşiatică. Sporadic la microscop se remarcă biotit parţial deferizat, feldspaţi şi zircon.
Compoziţia procentuală a gresiei este: cuarţ (curaţit) 800/o, sericit + mi-
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nerale argiloase (liantul) 180;0 , minerale accesorii şi hidroxizi de fier 20/o.
Sursa este aluvionară, locală, sau din conglomeratul Badenian de la
gura Văii Popeşti.
Cuarţitul s-a folosit la confecţionarea lustruitoarelor de ceramică,
i:ir prin percuţie s-au obţinut graitoare şi răzuitoare dator'it3. ,:durităţii
(coeficientul de tărie 20-30). Structura granoblastică (zaf.aroidă) şi textura slab orientată nu au permis o altă utilizare. În staţiune.a de la Gura
Baciului s-au mai descoperiţ, cuarţite roşiatice (MNIT P.121387), cuax,ţite
albe-pegmatîtice (MNIT P.116264) şi albe-cenuşii (MNIT P.116260), care
pot avea sursa în Valea Someşului (aflată la cca. 3 km sud de aşezare),
sau în pietrişuri de terasă, din apropiere.
Dintre rocile a căror sursă este dificil de identificat, fac parte trei
piese:
- un topor din corneeană ep'idotică, de culoare cenuşie cu tente
verzui, cu pete albe în patină, având o duritate medie şi o structură fină:
roca este constituită din xenomicrogranoblaste de cuarţ (0,06X0,1 mm)
şi agregate microgranulare de epidot (0.,01 X0,03 mm). Compoziţia procentrală este dată de: cuarţ (380/o), epidot şi subordonat zoizit (610/o),
minerale opace, respectiv sulfuri + magnetit (10/o) - datorită proprietă
ţilor de a se desprinde în lame, prin percuţie, corneenele au fost prelucrate în neoliticul târziu prin cioplire (Mârza - Maxim 1993);
- o daltă descoperHă în locuinţa P21 (fig. 5/8), probabil, cu o funcţionalitate specială, a fost realizată dintr-un şist argilos ankimetamorfic,
compact, de culoare cenuşie deschisă, cu tex,tură masivă şi structură
pelitică pe un fond de minerale argiloase (780/o), în care sunt prezente
microorganule xenomorfe de cuarţ (12,50/o) şi corpusculi de minerale
opace (9,50/o);
- un topor trapezoidal (fig. 5/6) descoperit în aceeaşi locuinţă. are
o patină arsă şi este confecţionat dintr-un calcar. Microscopic (pl. IV/3),
s-a relevat un calcar microspariti,c (mezozoic), având structura granulară
(0,007 mm), cu o masă omogenă microoalcitici't, în care foante rar apar
granule angulare de cuarţ cu extincţie normală (0,03 X 0,08 mm) şi minerale opace (hidrooxizi de fier). Sursa calcarului microsparitic rămâne necunoscută (în ipoteza unei postbile surse regionale, aceasta ar putea fi
numai conglomeratul bazal Badenian de la Gura văii Popeşti?).
Din aflorimentul de la Gura Baciului, din stratul cu conglomerate
au fost selectate „capetele de piaitră", descoperite deseori în morminte
(Vlassa 1976; Lazarovici - Maxim 1995). Aceste „capete" sunt formate
din galeţi de calcare grosiere de formă şi mărime adecvate - ajustate
prin scobire pentru redarea ochilor şi a gurii.
Asociind informaţiile., privind evoluţia staţiunii, a ceramicii, a utilajului litic, cu cele privind sursele identificate, se constată la nivelul
SC IIA o penetraţie a rocilor de provenienţă mureşană (fig. 5/1-2, 5),
respectiv, din complexele ofiolitice mezozoice din Valea Mureşului, posibil din Munţii Trascăului. Acest orizont cronologic este singurul în care
apar obiecte litice din dolerite şi diabaze. Probabil, că şi opalul cafeniu
pătat să fi urcat pe Mureş, indicându-se astfel un posibil drum al „impulsului", sudic din acest orizont cronologic.
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a · pieselor de la Gura Baciului a relevat

următoarele:

- în primul nivel de locuire (conform cercetărilor de pJnă acum)
nu au fost descoperite unelte şlefuite din piatră, doar piese cioplite din
obsidian;
- în nivelul SC IIA apar roci din Valea Mureşului şi opal uri „de
Banat";
- în ultimele două nivele (SC III-IV) comunitatea cunoaşte şi
exploatează sursele locale şi din regiune: silicolLtele de Şardu, opalurile
albe-cenuşii (probabil, de Căpuş), aflorimentele de pe văile Popeşti, Someş, Suceag, Nadăş (inclusiv aluviunile din terase) şi obsidianul de tip
Călineşti-Oaş, după care, industria litică decade, din motive necunoscute,
la fel ca şi ceramica, marcând sfârşitul neoliticului timpuriu şi trecerea
la neoliticul dezvoltat.
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DES DONNi:ES PETROARCHEOLOGIQUES DU SlîE STARCEVO-CRIŞ
DE GURA BACIULUI
(Rei;ume)

L'ouvrage presente Ies outils, Ies armes et Ies objets en pierre taillee ou
polie, decouvertes dans le site neolithique ancien de Gura Baciului. L'etude des
objet.s en pierre decouverts dans Ie site a ete complete par Ia recherche interdiscipiinaire de la region.
En associant Ies informations archeologiques sur la ceramique et l'outillage
en pierre avec celles geo!ogiques, certains faits se sont impose:
- dans le premiere niveau il a ete decouvert seulement des outils tailles en
obsidienne semitransparente (d'une sow-oe non-identifiee);
- dans le deuxieme, apparaissent les roche.s de Valea MUTeşului (La Vallee
du Mure~) et Ies opales jaunâtre du Banat - les dolorites, Ies diabases et Ies
opales indiquent une penetration venant du sud, par la Vallee du Mureş a cet
horison chronologique, ce qui est aussi suggere par Ies resultats de l'analyse ceramique;
- dans Ies deux derniers niveaux la comunnaute de Gura Baciului connait
et exploit Ies sources loca.le, et celle.s de La region; Ies silicolits de Şardu, Ies
t>pales blanches-grises (probablement de Căpuş), Ies carrieres des vallees Popeşti,
Someş, Suceag, Nadăş (c;i inclus Ies alluvions de terrasses) et l'obsidienne de type
Călineşti;

- la fin du neolithique ancien est marque dans le site de Gura Baciului
par la decadence de la ceromique et de l'indu.strie lithique, dont les causes nous
sont inconnues jusqu'i1 present.
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Fig. 1. Gura Baciului. Unelte cioplite din obsidian, pe complexe: Bl = 10, 15, 27; 23= 7;
zona B10/B23=13; Ml-18; P5=23-24, 30; P5a=6;P6=28; P6a=l, 17,22;
P2la = 2-5, 8-9, 16, 21, 25-26; P24a = 29; BIO= 11-12, 14, 19-20; GB I= 10,
15, 17; GBI1=7, 11-12, 14, 18-20; GB III-IV= 1-6, 8-9, 16, 21-22, 25-26, 29;
(după Lazarovici-Maxim 1995).
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Fig. 3. Gura B1ciul11i. Un~lte cioplite din diferite tipuri de opaluri, pe complexele: B l = 3;
PS-8; P6-7, 18; P6a = 6, 9, 12; P7 = 5; BlO = 11, 13; Gl8-10; P20 = 16; B20a = 1,
19; P21 = 15; P2la = 4, 14, 17; B23 = 2; (dup11. Lazarovici -Maxim 1995).
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Fig. 4. Gura Baciului. Unelte cioplite <lin diferite roci: ca!ceclonie 1-2, 4, 6-8, 10, 12-15;

opal crem 3 ; cuarţit alb-roşcat 5, 9; andezit 11 ; din compltxelc: B 1--3, 8; PSa = 6-7;
M9 = JO; P20 = 11-12; P21 = 14; P2la ~= 1-2, 4-5, 13; P24a = 15; (după Lazarovici
-Maxim 1995).
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şlefuite: 1-2 fragmente de topor, 3 toporaş; 5 tăiş de topor;
4 lustruitor; 6 topor tip calapod; 7 piesă sub forml de trunchi de con cu urme de tăiere
şi concavităţi la capete; 8 daltă; din complexele: B23 = 1-3; P20 = 5; P21 = 6; B32 = 7;
(după Lazarovici-Maxim 1995).

Fig. 5. Gura Baciului. Un-!lte
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Fig. 6. Gura Baciului. Diferite tipuri de lustruitoare din complexele: Gl9 = 1; BB
P6 = 5; P21 = 6; B20 = 7; (după Lazarovici-Maxim 1995).
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Fig. 7. Gura Baciului. Diferite tipuri de piese din piatr,1: ;l, -1-6 lustruitoare; 2 fragmente de vas; 3-4, 7
zoomorfe; complexele: B23 = 4; Il20 = 3-4; P24a = 7; (după Lazarovici-Maxim 1995).
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Fig. 8. Gura B:iciului. Diforite piese din piatră: 1. cap de cal stilizat; 2. faţ1i umanii ;
3. obiect piatră cu urme de madela~c; (dupl Lazarovici - Maxim 1995).

RAPORT PRELIMINAR ASUPRA MATERIALULUI FAUNISTIC
DIN AŞEZAREA NEOLITICA TIMPURIE DE LA GURA BACIULUI
(JUD. CLUJ)

Resturile de faună ce fac obiectul analizei noastre provin din campaniile arheologice derulate între 1990-1993,, în aşezarea Starcevo-Criş
de la Gura Baciului. însumând aşchiile şi spărturile nedeterminabile, lotul
nu cumulează mai mult de 1226 oase, repartizate la patru specii de mamifere domestice şi şase sălbatice, potrivit datelor din tabelul 1.
TabJl 1
Repartiţie

materlelulnl feunlstlc pe sperii

şi

frecvenţele

lor

I I I I I I I I
%

Nr.

Bos taurus
Ovis+Capra
Sus s. dom.
Cervus elaphus
Capreolus c.
gus s. ferrus
Bos primig.
Ursu;; arctos
Lepus sp.
TOT AL DETERM.
Cervos/Bos
Capreolus/Ovic.
Unio sp.
Unelte
Coaste+ aşchii
TOTAL EŞANTION

170
135

41,8
33,2
2,7
13,5
2,7
1,9
3,6

11
55

11

-

8
15

-

1
406
18
20
2
2
190
638

0,2
100

Niv. I

Nr.

103
84
9
34
18
5
9
2

-

%

39
31,8
3,4
12,8
6,8
1,8
3,4
0,7

-

264 100
14
15
2
3
125
423
Niv. II

Nr.

35
26
5
12
2
3
2

-

85
16
18

%

_,,r

41,1
30,5
5,8
14,1
2,3
3,5
2,3

308
245
25
101
31
16
26
2
1
755
48
53

-

100

-

1
45
165

Niv. HI-IV

or
/0

40,7
32,4
3,3
13,3
4,1
2,1
3,4
0,2
0,1
100

2

6
360
1226

General

B
~

După cum se constată avem de-a face cu o listă minimă de specii,
dintre cele domestice lipseşte câinele, iar dintre cele sălbatice, carnivorele de talie mică. În faza actuală a cercetării nu putem oferi o interpretare în afara eşantionului relativ redus. Procentul de oase întregi_nu
depăşeşte 50;0 din
material, incluzând aici astragalele, falangele, care,
de obicei se păstrează intacte. Lipsesc în totalitate procesele cornulare
de rumegătoare, probabil acestea erau utilizate într-un anume scop
(unelte?). Pe oase nu sunt vizibile tehnici aparte de detaşare şi tăiere a
părţilor corporale, oasele fiind pur şi simplu sparte şi sfăr[1mate în fragmente şi aşchii, şi pentru extragerea măduvei. Unele dintre ele poartă
urme de folosire (prelucrare), în special metapodiile de ovicaprine/căprior.
De asemenea, coarnele de căprior (culese) au fost utilizate ca unelte, iar
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din coarnele de cerb s-au păstrat numeroase aşchii, probabil deşeuri de
prelucrare.
In ceea ce priveşte repartiţia materialului faunistic pe regiuni corporale pentru principalele specii (tabel 2) am notat cu A regiunea capului, cu B regiunile carnate (s.tilopod, zeugopod), cu C regiunile seci
(autopodul) şi cu D coloana vertebrală.
Tabel 2

Reportlflo oaselor pe regiuni eorporol

Dovine
Ol
,O

Ovicaprine
Ol
;O

Cerb
Ol

,o

82
24,4
64
26,1
44
43,5

74
22
74
30,2
16
15,8

I

1i~,6
57
23,2
34
33,6

! 5215,8
50
20,4
7
6,9

334
100
245
100
101
100

Această repartiţie impune câteva observaţii: o pondere mai mare o are
scheletul cefalic şi regiunile slab carnate (metapodii, falange). Situaţia
este obişnuită atâta vreme cât oasele regiunilor importante d.p.d.v. ali-

mentar au fost puternic fragmentate, sporind categoria celor nedeterminabile. Categoria D este mai slab reprezentată datorită dificultăţilor de
atribuire certă a diverselor vertebre şi fragmente la specii. In general,
prezenţa aproximativ echilibrată a tuturor regiunilor corporale denotă
că animalele (inclusiv vânatul) au fost tranşate şi consumate în perimetrul aşezării.
Pigmentaţia oaselor variază de la gălbui-albicios la galben intens
un procent de circa 100/o sunt arse (au culoare roşiatică) sau prezintă
doar pete de arderet. în toate nivelele există fragmente cu urme de
arsură, indicând că prepararea alimentelor prin frigere se făcea în toate
nivelele de locuire însă într-o mai mică măsură. Mai amintim că unele
extremităţi distale (humerus, femur), de regulă cele provenite de la
animale mature, prezintă urme de lovire (izbire), datorate, probabil,
folosirii oaselor în diverse activităţi curente.

Analiza speciilor
BOVINELE (Bos taurus şi Bos primigenius) cumulează 334 fragmente, dintre care 26 au o atribuire certă, bourului. Nu este exclus, ca
numărul de oase ale acestei specii să fie mai mare, întrucât multe spăr
turi şi aşchii (din categoria nedeterminate) prezintă o masivi,tate şi grosime deosebite. Scheletul cefalic al bovinelor este fragmentat, cu multă
dentiţie izolată; metric, pe aceasta se poate sesiza o relativă masivitate,
pentru specia domestică, lg. lui M3 oscilează între 39-40,5 mm, iar
pentru bour între 42-43 mm. Aceeaşi robusteţe şi masivita.te o relevă
şi analiza dimensională a scheletului postcefalic (tabel 3). Sub acest
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Tabel 3

Datele metrlce ale bovinelor de la Gura Baelnlnl

Regiunea

corporală

I I

Variabilit.

Nr.

HUMERUS

-

Lţ. troh!ee
Lţ. distală

1

73,5

RADIUS

-

Lţ. proximală

-

Lţ. proxima!ă

4
6
l
7
7

84-88
77,5-81,5
79
57,5-65
32,5-41,5
62,5-65,5
33-35,5
59,5; 60
34; 35; 35,5
63-70
33-37,5
37,5---45

)IET.-\C.\RP

-

Lţ.

supr. art. px.

J,ţ. distală

- D.-\P proxima!

-

Lţ. distală

5

- DAP distal
lllETATARS - Lţ. distală
- DAP distal

6
2
3
7
6
14

FALANGA I - Lg. maximă
- Lţ. proxima!
1-'ALA..~GA II- Lg. maximă

lU

I

Bos primigenius

89
95
85,8
78,8
88•; 91
62,2
38
63,7
34,4

77; 77,5
41; 42
72; 72,5
36; 36; 39
71,5
42,5
51

65,8
34,6
42,2
'...el

• epifiza

desprinsă

raport, datele metrice indică prezenţa unei populaţii de manme mediemare, robustă, legată de populaţiile prezente pe teritoriul României
(Cârcea1, Locusteni2, Trestiana3 , Turia4).
Singurele oase înregi care au permis calcularea taliei sunt trei metacarpe şi un metatars, toate provenind de la specia domestică (tabel 4).
Tabel 4

Datele metrlee ale metapodlllor de bovine
JIIETACARP

Lg.

maximă

Lţ. proximală

DAP proxima!
Lţ. diafiză

DAP

diafiză

Lţ. ,listală

DAP distal
I Nohis

Sex
TALIA ()Iato\csi)

llffiTATARS
-60Str.

-3011111

-40B,.

-l,20Str.

197,5
57,5
36,5
34
22
62,5
32
29,1

198
62
37,5
34
23,5
63
:J3
31,3

213
65
51,5
34,5
24
65,5
34,5
30,5

233
53
50,5
26,5
26
59,5
35,5
22,7

F
122,05 cm

F
122,36 cm

M?
131,63 cm

F
127,45 cm

1 A!exandra Bolomey, în SCIVA, 27, 4, 1976, p. 469; Alexandra Bolomey, în
Anuarul Muzeului Olteniei, 1, 1960, p. 20.
i Alexandra Bolomey, în CA, 6, 1966, p. 147.
J Olga Necrasov, Maria Bulai-Ştirbu, în Acta Moldaviae Meridionalis, II,

1960, p. 32-33.
4 S. Haimovici, în carpica, XXIII, 1992, p. 261-263.
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Ultimul metacarp prezintă I Nobis relativ mic pentru un mascul,
de aceea l-am marcat cu semnul întrebării. O valoare a indicelui cantitativ (QL) de 44,5a pledează pentru apartenenţa piesei la un animal
domestic, această valoare fiind totuşi foarte a.propiată de limita pentru
vită/bour.

Datele furnizate de calculul înălţimii la greabăn se înscriu în aria
pentru neoliticul timpuriu sud-est european6• lăsând să se
întrevadă un pronunţat dimorfism sexual pentru specia domestică. Datele
bourului par să indice prezenţa femelelor, nesemnalându-se date metrice
foarte mari. Pentru bourii identificaţi, grupele de vârstă sugerează un
animal sub 3,5-4 ani, doi între 3,5--4 ani şi şapte, peste această limită.
Este o repartiţie normală atunci când vânarea avea ca scop suplimentarea necesarului de carne.
Aşa cum sugerează datele tabelului 6, în toate cele trei nivele de
locuire neolitică, mai mult de jumătate din indivizii sacrificaţi nu au
depăşit patru ani. Dacă procentul de animale tăiate până la această vârstă
este foarte mare (800/o) în nivelele timpurii ale locuirii, el se diminuează
spre sfârşitul ei la 600;0, ceea ce sugerează o schimbare în gospodărirea
acestui grup. Oricum, per ansamblu, nota dominantă este aceea a utilizării lor în primul rând ca furnizoare de carne. Printre animalele ţinute
până la doi ani predomină cele sacrificate în perioada de toamnă târzieiarnă-început de primăvară, de obicei între 1-2 ani. Indivizii juvenili
(sub un an) sunt foarte puţini.
dimensională

OVICAPRINELE
Cumulează

circa 245 oase; întrucât

numărul

de

aşchii

cu o atribuire

nesigură (în statistică încadrate la ovicaprine/căprior) este important,
cifr.a avansată în statistici este relativă. In acest sens, numărul minim

de indivizi pare mai relevant.
Tabel 5
naltele metri t'1' nle o \'ll'B prlnelor de Jo
Nr.

MANDIIll'LA - Lg. !\I3
HUMERUS
- Lţ. trohlee
-- Lţ. distală
RADIUS
- Lţ. s. art. px.
- Lţ. prox.
1'ffiTAC,\RP - Lţ. dist.
TIBIA
- Lţ. dist.
ASTRAGAL
- Lg. !ater.
- Lg. med.
- Lţ. max.
5

Gura Beciului

Variabili tntea

3
4
3
1

22 ; 22,5 ; 22,5
27-29,5
28,5 ; 30; 31
26

2

26,5; 28,5

2
2
9
10
9

23; 23.5
25,5; 27
24,5-36
23-34
15,5-21,5

~I

28

28,5

27, 1
17,5

S. Bokonyi, în Cumidava, I, 1972, p. 30.
S. Bokonyi, în M. Gimbutas, M. Winn, D. Sh. Shimabuku, Achilleion a neolithic settlement in Thessaly, Greece, 6400-5600 B.C, Monumenta Archaeologicae,
14, Los Angeles, 1989, p. 318; S. Bokonyi, in A. Mc. Pherron, D. Srejovic (eds.),
Divostin and the Neolithic of Central Serbia, Ethnology Monograps, 10, Pittsburgh,
1989, p. 423.
6
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In plus, mult material provine de la tineret şi subadulţi, ceea ce implicit
a diminuat şansele de determinare şi dimensionare (tabel 5). Diagnoza
diferenţială este surprinsă pe puţine piese, cert este că această comunitate creştea şi oi şi capre, primele fiind, se pare mai numeroase. De la
ovis provine un metacarp, cu lungimea de 121,5 mm, permiţând estimarea unei înălţimi la greabăn de 58,9 cm (Talkin). Această valoare, alături
de celelalte dimensionări pe ffiţimile oaselor indică o populaţie cu indivizi de talie mică, gracili, întMniţi în aria aşezărilor neolitice tim.riurii
din sud-estul european7.
O primă observaţie ce se impune analizând grupele de vârstă (tabel 6) este aceea că, pe parcursul fazelor de locuire de la Gura Baciului
nu este sesizabilă vreo schimbare în modul de exploatare a acestui grup.
Astfel ponderea animalelor tăiate până la trei ani (tineret şi subadulţi)
nu scade sub 70-720/o. Este posibil ca acel procent de 300/o indivizi
adulţi-maturi ţinuţi în scop de proliferare a turmei să fi fost suficient
pentru a asigura un anumit spor reproductiv. Dovadă, din nivelele inferioare până în cele superioare nu se înregistrează fluctuaţii în sens negc:tiv al procentajului lor. Evident, numărul mai mic de oase (implicit
indivizi prezumaţi), din nivelele superioare se datorează lotului, per
ansamblu mai redus. O detaliere a grupelor de vârstă, indică predilecţia
pentru sacrificarea ovicaprinelor la început de primăvară-primăvară. Un
astfel de mod de sacrificare unde se urmărea în principal producţia de
carne nu exclude celelalte produse secundare: laptele, pieile.
Tabel 6
Ylirslele de snPrllleare Io bo,·lne

I

::-;v. I

-1--~--1

-X-)1-I

0

Bovine
0-2 ani
2-4 ani
>4 ani
Total

4
20

40
40
20
100

Ovicapr inc
0-1 an
1-2 ani
2-:l ani
>3 ani
Total

8
7
3
8
26

30,7
26,9
11,5
30,7
100

8
8

Xi,·. II
X)[(

I

şi

o\"lenprlne

I

General

Xi\·., III-I\"

N~II

I

0

:",;)[I

;,

I

5
4
5
14

35.7
28,5
35,7
100

3
1
3
7

42,8
14,2
42.B
100

16
13
12
41

39
31,7
29,2
100

6

28,5
14,2

1
1

6
6
21

28,5

2

25
25
50

4

100

15
11
11
14
51

29,4
21,5
21,5
27,4
100

;{

28,5
100

-

·,--:'

SU/NELE
Prezintă doar 41 resturi, din care mistreţului îi sunt atribuite circa
16 fragmente. Ambele specii sunt -tratate împreună întruc,ît o demarcaţie netă nu se poate realiza, cu atât mai mult cu cfit puietul de mistreţ

; S. Bokonyi, Les debuts de l'elevage du mouton, în Ethnozootechnie, 21 (Colloque d'ethnozootechnie, Alfort, 26 XI 19î7, p. 66; S. Bokonyi, în ActaArcHung,
36, 1984, p. 34-40.
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este bine reprezentat. De la specia domestică provin un calcaneu ce a
furnizat o înălţime la greabăn de 53,2 cm şi un astragal ce a permis
obţinerea unei valori a taliei de 70,5 cm. deşi pe resturi se constată o
oarecare predominanţă a porcului domestic, pe indivizi, mistreţul este
mai frecvent. În ceea ce privesc grupele de vârstă, pentru porc„ din cele
6 animale estimate, unul a depăşit trei ani, restul fiind sub 1,5 ani.
Pentru mistreţ, din 8 animale, doar .trei nu au <lepşit 3 ani, restul
fiind mature.
CERVIDELE

De la cerb provin 101 oase ce au oferit puţine posibilităţi de dimensionare şi interpretare. Cert este că membrii comunităţii culegeau coarne
de cerb în vederea prelucrării lor. Astfel în aşezare au fost prelevate
numeroase aşchii rezultat al acestei îndeletniciri, cât şi o ramificaţie cu
vârful prelucrat (folosit). Prezenţa unui număr important de resturi maxilare a făcut posibilă estimarea unui procent însemnat de indivizi. Repartiţia celor 22 indivizi pe dase de vârstă indică un procent de 54,50/o
subadulţi. Această proporţie se regăseşte în fiecare fază de locuire, reflectând într-o oarecare măsură caracterul selectiv al vânării speciei
(determinat de preferinţa pentru un aliment de bună calitate). Cert este
că şi în domeniul vânătorii primează factorul alimentar şi anume, de
suplimentare a necesarului de carne. CăpriOTul, reprezentat doar prin
31 resturi, nu pare a fi reprezentat obiectul unei vânări sistematice. Şi
coarnele acestei specii erau culese şi utilizate ca unelte. În eşantionul
nostru s-au depistat două coarne provenind de la doi indivizi robuşti
(erau picate). Din cei 8 indivizi vânaţi, cinci au depăşit stadiul adult,
restul neatingând doi ani.
De la iepure (o apariţie sporadică) provine un coxal fragmentar. Un
canin şi o falangă au aparţinut unui urs. În acest caz este probabil că
falanga a ajuns în aşezare cu blana vreunui animal prins şi consumat
în altă parte. Nici prezenţa caninului nu pare mai convingătoare, cu
atât mai mult cu c,H, alte piese nu s-au găsit. Oricum, într-un areal
mai mult s-au mai puţin apropiat ursul era o prezenţă în fauna locală.
Analiza raporturilor interspecifice

Estimând un raport între speciile domestice: sălbatice de 76,5 : 23,40/o
(pe fragmente) şi 66,2 : 33,70/o (pe număr de indivizi) putem încadra aşe
zarea noastră în categoria celor cu o economie alimentară axată în principal pe exploatarea speciilor domestice (ovicaprine + bovine în nivelele
I-II; bovine + ovicaprine în nivelele III-IV) şi în subsidiar pe v[1nă
toare.
Ovicaprinele reprezintă grupul de mamifere ce domină sub raport
al NMI atât în nivelele I-II (fig. 1/A; B) cât şi în ansamblu (fig. 1/D).
Descreşterea ratei lor sub 200/o în nivelele târzii trebuie să dea de gândit
în măsura în care ele reflectă o situaţie obiectivă. Nu trebuie neglijat
aici nid eşantionul mai mic pe care se sprijină aceste supoziţii. Se pare
că, spre fazele finale ale locuirii economia va adopta linia pe care a
urmat-o în neoliticul dezvoltat, adică a exploatării bovinelor.
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Grupul suinelor are o pondere redusă la începutul aşezării, procentajul lor dublându-se pe parcurs. în cadrul lor, rata porcului domestic
(sau cel puţin aflat sub control uman) creşte sensibil de la 3 la 5%.
Pe figură el este redat în sectorul din dreapta a săgeţii. Posibil ca
această creştere să fie corelată cu o mai mare stabilitate a comunităţi
lor în timp.
Cerbul are o pondere însemnată ce se menţine între 18-200/o. O
scădere vizibilă o are în nivelele II ce ar putea fi pusă pe seama unei
oscilaţii de natură ecologică (scădere a densităţii sale).
Încercând să stabilim unele analogii cu aşezările Starcevo-Criş din
Banat: Pojejena - ,,Nucet" 8 , Gornea - ,,Locurile Lungi"D şi Moldova
Veche ,,Râ-t" 10 câteva observaţii se impun. Siturile nord-dunărene se pot
corela doar cu nivelele târzii de la Gura Baciului, în sensul prevalenţei
bovinelor şi a scăderii ovicaprinelor la 200/o. Nivelele timpurii de la Gura
Baciului pot mai degrabă fi legate de spectrul faunistic de la Trestiana 11 ,
Mihajlovac-Knejpiste12 (aşezare pe malul drept al Dunării). Rata totuşi
semnificativă a taurinelor, în ciuda dominaţiei ovicaprinelor cât procentajul redus al .porcului individualizează economia de la Gura Baciului
de cea a aşezărilor sud-balcanice, unde rumegătoarele mici ating pr:ocentaje foarte mari 13, constituindu-se într-o variantă nordică proprie 14 .
În ceea ce priveşte calculul es.timativ al cantităţii de carne furnizată de principalele specii (fig. 1/E), bovinele (vită + bour) prin talia
lor specifică mare asigurau ci-rea 750/o din necesar. Şi aceasta în condi-·
ţiile unui randament l,a tăiere de 500/o doar. Ovicaprinele, cervidele, suinele acopereau doar 250/o. Chiar dacă aceste calcule sunt pur teoretice,
credem că ele sunt edificatoare în a oferi un supor,t ipotezelor noastre.
Faţă de o analiză a unui lot mai vechi de la Gura Baciului 15 ce
evidenţia un procent de 380/o bovine, 23„80/o ovicaprine, 190/0 suine şi
doar 4,70/o cerb 16 , eşantionul actual oferă date contrastante în unele
privinţe. Credem că doar existenţa unor eşantioane reduse stă La baza
acestor discrepanţe. Deocamdată, corelările îndreptăţite cu Cârcea (deşi
lotul de aici însumează 250 fragmente) nu par a avea sorţi de izbândă.
în viitor, doar acumularea şi analiza unor eşantioane consistente vor
putea oferi date suficient de sigure pentru a defini economia animalieră
a celor mai timpurii comunităţi neolitice de pe teritoriul României.
GEORGETA EL SUSI 8

DIANA RUSU

Georgeta El Susi, în RevMuz, 2, 1991, p. 24.

v Georgeta El Susi, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 42-43.

Ibidem.
Olga Necrasov, Maria Buiai-Ştirbu. op. cit., p. 27.
1~ S. B6k6nyi, în Balcanica, XXIII, 1992, p. 79.
13 S. Bok6nyi, în Kii.lăn/enyomat uz Agrcirtărteneti Szemle, 1--2, 19i7, p. 5-6.
1-1 S. Bi:iki:inyi, în Balcanica, XXIII, 1992, p. 79.
1., Olga Necra5ov, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza", s. II,
a, 10, Iaşi, 1964, 1, p. 172.
lu Alexandra Bolomey, în SCIV A, 27, 4, 1976, p. 473, s-a avut în vedere graficul întocmit şi publicat în acest articol.
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LE MATERIEL FAUNISTIQUE
DE L'~TABLISSEMENT NEOLITHIQUE ANCIEN DE GURA BACIULUI
(DEP. DE CLUJ)
(Resume)

Les restes cie faune qui font l'obj.et de notre analyse parviennent des fouilles
deroulees entre 1990-1993 dans l'etablissement Starcevo-Criş de Gura Baciului.
Le lot osteologique ne cumule pas plus de 1226 fragments repartis pour es,peces
de mammiferes domestiques et six sauvages (tableau 1). D'entre Ies especes domestiques manque le chien et d'entre Ies sauvages, Ies petites carnivores.
Certains os presentent des traces d'ut~lisation (fatonnage), specialement Ies
metapodes des o\·icaprins/chevreuil. De meme Ies cornes de chevreuil (recoltes)
ont ete utilises comme des outils, tandis que de cornes de cerf ont ete conservees
des nombreuses echardes, possiblement des dechets de fatonnage. Les os importants
du point de vue alimentaire ont ete fort fragmentes pour l'extraction de la moelle
augmentant la categorie des os indeterminables.
En estimant un rapport entre Ies especes domestiques et Ies sauvages de
76,5 : 23,40/o (par fragments) et 66,2 : 33,70/o (par nombre des individus) nous pouvons
integrer cet etablissement dans la categorie des etablissements avec une economie
alimentaire basee principalement sur l'exploitation des especes domestiques (ovicaprins + bovins dans le Jer et Jieme nivel; bovins + ovicaprins dans le IIIeme
et IV<me nivel et subsidiairement sur la chasse. Le groupe des suins a un poids
reduit au debut de l'etablissement, leur pourcentage en se doublant avec le temps.
En ce qui concerne le calcul estimatif de la quantite des cornes fournies par
Ies principales especes (fig. 1{E), Ies bovins par leur grosseur assuraient environ
75¾ du necessaire.
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CATEVA OBSERVAŢII ASUPRA MATERIALULUI FAUNISTIC
DIN CLUJ-NAPOCA - STATUIA MEMORANDIŞTILOR

în primăvara anului 1994, cu ocazia construirii Monumentului Memoîn centrul oraşului Cluj-Napoca a fost efectuată o săp[1tur:1
de salvare. Materialul osteologic ce face obiectul anaţizei noastre provine
din această săpătură şi aparţine culturii neolitice Cluj - Cheile Turzii · Lumea Nou:1, cultură prezentă în Transilvania între anii 4600-3800 i.Ch.
Lotul analizat cuprinde un număr redus de oase, toate provenite
de la mamifere. O diagnozc'i. precisă* a fost dată pentru un număr de
82 fragmente (tabel 1).
randiştilor,

Tobt'/ 1
1-'rl'f"·enfn I"' speell o JnUlerlulnlni

INr. frg.1
Rodne
Ovicaprine
l'crdde
~uine
l'ani<le
TOTA I,

58
3
2
17
2
H:2

~.; I
70,73
3,6.'i
2,4:i
20,7:i
2,43

~)II

7
I
2
3

2
15

I
46,66
6,66
13,33
20
13,33

Se observă că bovinele predomină net din punct de vedere
Există diferenţe mari între raportul procentual după numărul

numeric.
de frag-

mente şi raportul procentual după NMI; aceasta datorită numărului
foarte redus de oase provenite de la ovicaprine, cervide şi canide, de
numai 7 fragmente, dar căr.ora le corespund cu certitudine 5 indivizi,,
deci, o treime din numărul total de indivizi prezumaţi. Acest lucru ne
face s,'i. ne îndreptiim atenţia asupra raportului procentual calculat dup,i
numărul de indivizi, deşi metodele de apreciere a NMI sunt mai puţin
sigure I Bolomey 197 3, p. 48).
Cele 58 fragmente de bovine provin în întregime de la specia domestic,i bos taurus. Dacă notăm cu A regiunea capului, B fragmentele
cc,nturii şi membrului superior, C fragmentele centurii şi membrului
inferi::;r, D fragmentele vertebrale şi E fragmentele costale, obţinem o
repartiţie a fragmentelor osoase pe regiuni corporale pentru Bos taurus
(tabel 2). Se observ:1 ponderea mare a oaselor membrului toracic, urmate
de oasele membrului pelvin, deci, a oaselor provenite din regiunile carnate, faţ:1 de celelalte regiuni destul de echilibrat reprezentate.
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Tabel 2
llepurlltin fr11gmentelor de bo,·lne pe regiuni nuatomh•e

Xr. fr~.

~~

A

9

11
C

24
14

41,37

D

6
5

10,37
8,62

15.51

24,13

Apreciem existenţa a 7 indivizi cu următoarea repartiţie pe grupe
de vârste (Silver, 1963, p. 252-253): un individ între 0-6 luni, după
un metacarp stâng neepifizat distal şi epifiza proximală cu un grad de
compactizare foar,te redus; un individ între 1½-2 ani, după o scapulă
dreaptă cu limita de separaţie vizibilă la nivelul cavităţii glenoide; un
in~ivid între 2½-3 ani, după un molar (M3) în eroziune primară
(Hzgham, 1968, p. 104); un individ de aproximativ 4 ani (limita de separaţie vizibilă la nivelul unei epifize distale de femur); un individ de
aproximativ 7 ani (2 vertebre cervicale cu corpul abia osificat); un :individ ce a depăşit vârsta de 9 ani (vertebra cu corpul vertebral bine osificat). Bovinele erau, deci, crescute atât pentru furnizarea cărnii cât şi
pentru reproducere.
Un metatars cu lungimea maximă de 258 mm a permis calcularea
taliei (Matolcsi 1970, p. 118), obţinându-se valoarea de 1408,68 mm.
Probabil, acest os provine de la un mascul, dar este doar o supoziţie,
deoarecx. osul fiind spart la nivelul diafizei ( Pl. J/2) nu au putut fi
calculaţi indicii necesari pentru stabilirea sexului. Această valoare indică o populaţie de talie mare. O confirmare poate fi a doua valoare
obţinută după un radius neepifizat distal (Pl. 1/1). S-a luat, totuşi, lungimea ,aproximativă, obţin;îndu-se o înălţime la greabăn de 1204 mm,
valoare mare ţinând cont şi de faptul că animalul respectiv era încă în
creştere.

Numărul fragmentelor de bovine poate fi mai mare deoarece cel
puţin jumătate din materialul rămas neidentificat (25 fragmente) este
masiv, aparţinând probabil acestui grup. Dacă l-am lua în considerare,

situaţia statistică ar

fi uşor modificată, dar nu ar schimba rezultatele
analizei noastre, deoarece, fără nici o îndoială, exploatarea bovinelor
deţinea locul primordial în creşterea animalelor.
Următorul grup cu o pondere destul de ridicată este cel al suinelor.
Din cele 17 fragmente, 14 sunt atribuite porcului domestic şi numai
3 mistreţului.
Număml minim de indivizi este 3. Dintre aceştia, unul este mistreţ
(după o tibie cu epifiza proximală desprinsă), de aproximativ :3-3½ ani
( Pl. J 13 ), iar ceilalţi doi sunt porci având vârsta la sacrificare de aproximativ 6 luni, probabil puţin peste această vârstă (după o mandibulă
dreaptă cu dp4 şi Ml în erupţie), iar celălalt depăşise vârsta de 1 an
(după o scapulă cu cavitatea glenoidă sudată).
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Ovicaprinele sunt prezente doar prin 3 fragmente osoase. Nu putem
specifica dacă aceste fragmente aparţin oii sau caprei, deoarece lipsesc
părţile după care se poate face diagnoza diferenţială oaie-capră.
Aceste fragmente sunt: un molar izolat, care după aspect era, probabil, în erupţie, un fragment de humerus neepifizat distal ~i un fragment de coastă. Probabil, toate aparţin unui singur individ sub 10 luni.
Cervidele · sunt surprinzător de slab reprezentate (poate şi pentru
faptul că materialul provine din centrul oraşului) prin speciile Cervus
elaphus şi Capreolus capreolus.
Deşi există numai două fragmente de cervide determinate, acestea
provin cu siguranţă de la doi indivizi: un cerb şi un căprior. De la cerb
există un fragment de metatars drept, neepifizat distal (Pl. 1/4), deci,
animalul vânat era tânăr, sub 2 ani, iar de la căprior un fragment proxima! de tibie cu epifiza abia sudată ( Pl. I /5 ), deci, animalul depăşise cu
puţin vârsta de 3 ani.
Două fragmente mandibulare provin cu siguranţă de la doi indivizi
de Canis familiaris. La unul dintre fragmente s-a păstrat în alveolc'i.
doar P3, neputându-se calcula talia animalului. După mărime apreciem
că acest fragment provine de la tipul „palustris" (Pl. 1/6). Celălalt fragment însă, aproape întreg, a oferit posibilitatea calculării taliei (Pl. 1 /7 ).
Valoarea obţinută (după lg. Pl-M3=69 mm) este de 156 mm (după
BAHR). Aceasta este o valoare destul de ridicată pentru un câine din
perioada neolitică, depăşind chiar mărimea tipului „intermedius". Probabil, câinii erau folosiţi în calitatea lor de apărători ai comunităţii; nu
avem nici un indiciu că ei ar fi fost consumaţi.
Datele metrice prelevate sunt puţine datorită atât numărului redus
de piese scheletice, cât şi a puternicii fragmentări (tabel 3).
Tabel 3
Datele metrlce

Speria

Bos taurus

'Iipul <lim.:.:nsiunii

1:rnb'm.C'.nlul

scapula
humerus
rarl:us

lg. cav. glenoide
I t. cav. g\enoiclc
lţ. min. col
lţ. ep. dist.
Iţ. trohlee
lg. max.
lţ.

ep. prox.

DAP prox.
lţ.

min. diaf.

Diml"Usiuni

61,3

ii
52,4
88
85,5
'.!SO•
85,2 86,::l 82,3
45,3 44,3 44,'.!
40,5

DAP diaf.
u!nct
1nct~~carp

falan;:a I

13 -

Acta Mvsei Napocensis 32/1995

lţ.

supr. art.

ep. prox.
DAP prox.
Jţ. min. cliaf.
DAP <liaf.
JL\P <list.
Ig. max.
lţ. ep. prox.
DAP prox.
.Iţ. min. diaf.
Iţ.

46

:is•• ,;
'.!6•• 36,8

19,4„
J.l,6„
33,:i
6

39
41,6
32

,6
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continuare Tabelul 3.
Specia

Tipu! dimensiunii

Fragmentul

DAP diaf.
ep. di,t.
DAP dfrt.
lg. max.
lţ. cp. prox.
DAP prox.
lţ. min. diaf.
DAP diaf.
lţ. ep. dist.
DAP dist.
diam. cap
lţ. ep. dist.
DAP dist.
lg. max. lat.
lg. max. meci.
lţ. dist.
adânc. lat.
adânc. med.
lţ. max.
lţ. max.
DAP
Ig. max.
Jţ. ep. prox.
DAP prox.
lţ. ep. dist.
DAP dist.
lţ.

falanga II

femur
tibie
astragal

calcaneu
centrotars
metatars

Dimensiuni

23,7
36
26,2
40
33,4
35,5
27,4
26,2
28,4
31
41,5
74,3
59
69,5
63,2
45,5
39,2
34
62
56,3
55,7
258
56,5
50,5
65,5
:J6

Sus scrofa
domesticus

maxila

Jg. dp4
Jg. :III

14
18,8

Sus scrofa
ferrus

i;capula

37
36,5
37
51,6

Canis farui!iaris

tibie
mandibula

Jg. cav. glenoide
lţ. cav. glenoide
lţ. miu. col
lg. proc. art.
lţ. ep. prox.
lg. :Ml
lg. :IIl-:113
lg. Pl-:113

n

46
36
38,4
28,8 28.3
27,4 26
29,3
38,3

64,2
59
40
35
32,3

57
20
34
69

• lungimea este aproximativă; osul este neepifizat distal
osul provine de la w1 individ sub 6 luni

în urma analizei efectuate asupra materialului se observă ponderea
foarte mică a animalelor sălbatice, in special în ce priveşte numărul de
fragmente (3 de mistreţ, 1 de cerb şi 1 de căprior). Dar raportul animale
domestice / animale sălbatice = 80/200/o după numărul minim de indivizi, creşte mult în favoarea animalelor sălbatice.
Un număr de 6 fragmente, ceea ce reprezintă un procent de 7,30/o
din total, poartă urme de ardere, 2 din ele având culoare albicioasă, iiar
celelalte fiind arse la negru sau prezintă doar pete negre de ardere.
Dintre aceste oase arse, doar un singur fragment a putut fi identificat
ca specie şi anume un calcaneu de Bos taurus. De asemenea, din întregul
lot analizat, 3 fragmente poartă urme de prelucrare: 2 fragmente dia-
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fizare de os lung, probabil de bovine, au pereţii bine şlefuiţi (Pl. 1/8-9),
iar metatarsul pe baza căruia am calculat înălţimea la greabăn, prezintă
la nivelul epifizei proximale, pe faţa laterală, imediat sub faţeta pentru
articularea cu cuboidul, trei tăieturi transversale adânci şi cinci mai
scurte, încercându-se probabil secţionarea osului cu un obiect foarte
ascuţit. Se mai poate observa la nivelul unui condil mandibular de
bovideu urme pronunţate ale unor dinţi de animale carnivore.
·
Putem deci conchide că principalele furnizoare de hrană pentru
comunitate erau bovinele, iar într-o mai mică măsură suinele. Lotul
fiind redus numeric nu ne putem pronunţa asupra creşterii ovicaprinelor
şi asupra utilizării vânatului ca hrană, dar probabil acestea ocupau un
loc secundar.
DIANA RUSU
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SOME OBSERVATIONS ABOUT BONE MATERIAL FROM CLUJ-NAPOCA ST ATUE OF "MEMORANDIŞTILOR"'
(Abstract)

The animal bone material recovered in the spring of 1994 resulted from the
collecting work during the salving excavation in the center of Cluj-Napoca beionging to the Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă culture of 4600-3800 B.C.
This sample is not large at all, it indudes 82 bone fragments resulted from
4 domestic species: Bos taurus (cattle), Ovis/Capra (sheep or goat), Sus scrofa
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dornesticus (pig), Canis familiaris (dog) ancl 3 wilcl species: Cervus elaphus, Capreolus capreotus (red and roe cleer), sus scrofa ferrus (wild pig).
The cattle is the predominant group therefore they were the main meat
suppliers. The sample of caprovines is very smatl and so is that of wild animals.
Maybe the game was of secondary importance.
There are G burnt bone fragments and 3 having signs of working; 2 of them
have very well polished wall~ and the third is a metatarsus which has ~ome
transvers,11 cuts on the proxima! epiphysis.

Plan ş a I . Oase d e animale d in Cluj-N ai;oca Monument ul Mc n:orand işti l or. I. r ad ius de
Bos taurus; 2. metatars d e Bo5 taurns; 3. fr agm ent proxim a ! <le tibie de la Sus scrofa
ferrus; 4. fragment diaf izar de metatars de la Cenus elcphus; 5. fr agment proxima! d e
tibie d e la Capreolns capnolus; 6. fra gment mandibular de Canis fami!iaris, tipul „palustris";
7 . fr agment mandibular d e Canis famil iaris; 8-9. f rnpmc nt e diafizare prcluo:.te .

LES CALCAIRES UTILISES A L:\ CONSTRUCTION
DES CITADELLES DACIQUES DES MONTS D'ORAŞTIE
ET LES CARRIERES ANTIQUES

DechifJrer correctement le passe historique de n'importe quelle nation
est un desideratttm de ses successeurs, chargc d'un profond contenu
ethique et de responsabilite vis-dvis des peuples (L'Auteur).
Toutes les citac.lelles daciques des Monts d'Orăştic sont emplacecs
sur des schistes cristallins - les mesometamorphites du groupe de Sebeş
Lotru, pour la plupart des gneiss et des micaschistes et de fac;on subordonnee des quartzites, des amphibolites et des pegmatites - qui donnent, par erosion differenciee, des formes de relief positives, bordees en
partie de pentes abruptes, se pretant a la construction de forteresses
(Blidaru, Cetăţuie, Piatra Roşie). Dans les formations metamorphiques
appartenant a l'unite mentionnee il se trouve des terrains abrites, difficilement accessibles, surtout dans les bassins superieurs des vallees; des
lieux qui se derobent a la vue sont aussi ceux de Valea Albă ou est
emplace l'etablissement dadque Feţele Albe ainsi que de la vailee
Godeanu ou a ete erigee la capitale de l'Etat dacique, Sarmizegetusa
Regia.
Caracterisation petrographique-faciale des calcaires
qui composent les blocs de pierre dont ont ete construites les
citadelles daciques des Monts d'Orăştie
Notre investig,ation a vise les citadelles daciques de la zone de Sarmizegetusa Regia (Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru et Grădiştea de
Munte-Dealul Grădiş,tei)*, y effectuant d'attentives observations macroscopiques sur les roches (blocs de pierre) dont elles sont construites.
Etant donne qu'il n'existe pas de differences petrographiques dignes
d'etre prises en ligne de compte entre les blocs de roches qui composent les murailles de ces citadelles, nous en donnerons une description
commune, valable pour toutes les citadelles en question. La ressemblance, allant jusqu'ă l'identite, des roches qui composent les murailles
des citadelles s'explique par une source geologique commune.
* N"ous adressons nos remerciements aux collegues: Prof. dr. I. Glodariu et
Assist. G. Florea pour Ies eclaircissements archeologiques qu'ils nous ont offerh
avec competence e~ amabilite.
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Description macroscopique. Les calcaires de blocs de pierre sont de
couleur blanche, tirant sur le jaunâtre faible, ils sont massifs ou stratifies et presentent frequemment une tex,ture vacuolaire due aux vides
de dissolution superfene. Il y predomine Ies blocs a structure oolithique
cb a caractere organogene, imprime par la teneur en mkroorg.anismes
(Miliolidae, Nonionidae, Elphidiaceae, petits Gasteropodes, etc.), en lamellibranches (Ervilia, Cardium), bryozoaires, etc.; il y apparaît aussi
des blocs de calcaires en facies microconglomeratique, greseux, gui contiennent des fragments <le quartz (quartzites}, des lamelles de muscovite,
c,;oncentrees quelquefois sur Ies suriaces de stratification, et temoignant
de !'origine metamorphique de la source (Ies Monts de Sebeş).
Dans certains cas apparaissent dans la roche des „pseudofilons"
(d'ordinaire de I a 3 cm en epaisseur), constitues du meme materie! quc
la roche-hâte: ceux-ci representent des fissures, des fractures colmatees (de fa<;on diagenetique) apres la sedimentation, avec du materie!
carbonatique-puartzeux, cimente. Ils sont reconnaissables aussi dans Ies
couches de calca'ires des affleurements de La colline Măgura (Călan) et
constituent un argument en plus pour la source des boks de roches des
ci tadelles daciques examinees.
Description microscopique. En vertu des analyses macroscopiques
ct microscopiques effectuees, on a determine Ies especes petrographiques
suivantes:
- Des calcaires oolithiques -- roches de coulcur blancho-jaunâ.tre.
Les oolites a structure concentrique continnent un noyan de mineral
.terrigenc (qu:irtz, plagioclases, orthose-microcline, muscovite-biotite, plus
rarement, grcnat, epidote-zo"izite, slaurolite, titanite, oxydes de fer, etc.)
ct quelquefois des lithoclastes (quartzites, gneiss); sont egalement presents
cles p]agioclases provenant d'une roche a structure ophitique, representant ă !'origine des metabasites. La calcite corrode par'tiellement les
mineraux qu'elle concretionne. Des restes organiques (foraminiferes) i"'t,
accidentellement, des pellets .apparaissent dans la masse de la roche. Le
liant des oolites est calcitique, mkritique-sparitique (recristallise). L'apparition d'oolites privees de centre de concretion est sporadique. La
forme des oolites: spherique (0,030-0,50 mm 0), ellipsoidale ou allongee
(i:,25 X 0,40-0,50 X 1,00 mm 0) depend de la morphologie des granules support.
- Calcaires greseux-suboolithiques. Ce sont des roches. compactes
de couleur blanche-jaunâtre, parfois grises., ă liant micrHique. Le concretionnement des cristalloclastes et des lithoclastes est plus faiblement
exprime,
- Des gres (par endroits a !'aspect microconglomeratique) apparaissc-nt sporadiquc:ment (Cos~cşti-Cetăţuie) et sont constitu:tes d'un liant
carl:·onatique gui cimente Ies cristalloclastes et Ies lithoclastes provenus
du cristallin mesometamorphique de la serie Sebeş-Lotru. On ol:serve
t'requemment des pellicules de calcite autour des fragments de qua:rtz,
dL· feldspaths, de mica, etc. Compte tenu de la teneur pa:leontologique,
toutes ces roches appartiennent au Sarmatien inferieur (au Volhynien).
Les carac:teris-tiques litho-faciales des roches des murailles des citadelles
daciques (Monts d'Orăştie) sont consignees aux Pl. I-III.
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11 se degage certaines paTticularites concernant Ies roches incorpoaux murs des citadelles dacigues explorees, telles gue:
- Dans le cas de la citadelle de Costeşti-Blidaru, Ies murs peripherigues sont bâtis avec des blocs de cakaire fa<;onnes (de differentes
tailles, freguemment autour des valeurs 78/45 X 60 cm), et Ies murs
interieurs sont formes de blocs des memes calcaires, entre lesguels ont
ete places, en guise de remplissage, des fragments de roches cristallines
du situ (micaschistes, gneiss, migrnatites. guartzites).
- A Costeşti-Cetăţuie, le parement exterieur du mur a contrefort
et du sanctuaire est forme de blocs de calcaires oolithigues organogenes:
dans certains de ces blocs apparaissent des elements de guartz roule
(blanc, gris), gui conferent ă la roche un caractere microconglomeratigue.
Dans le parement exterieur de La tour ă habitats (No. 1), dans le mur
nord-est (jartie est, 2-a rangee), le bloc No. 5 est form- de gres gris
guartzitigue â liant carbonatigue, ce gui constitue une exception. A Cetă
ţuie aussi toutes Ies constructions sont emplacees sur des roches cristallines (micaschistes, gneiss).
- La citadelle Sarmizegetusa Regia gui coiffe la colline Grădişte
(la construction dacigue) est integTalement bâtie en calcaiTes sarmatiens
(differents facies), provenant de la coilline Măgura (localite Valea Sângeorgiului - Călan). Par contre, dans les murs romains, eriges en vue
de de-fendre la citadelle apres la conguete, se trouvent ă la fois des blocs
de calcaires sarmatiens et., plus raTement, des andesites (fragments de
tambours et de pilastres), provenant de l'ensemble de constructions daciques detruit€s par Ies Romains.
-- Les blocs de roches utilises pour toutes les citadelles dacigues
de la zone Sannizege.tusa Regia sont representes petrographiguement
par des calcaires ooli thiques sarmatiens (volhyniens) et des varietes de
ceux-C"i (calcaires oolithiques - biogenes, calcaires oolithigues greseux
- microconglomeratiques; tres rarement des gres ă ciment carbonatique
et a structure oolithique faiblement exprimee).

rees

Investigations geologigues et d'identification des carrieres
daciques d'ou a ete exploite le calcaire utilise ă La construction
des citatelles des Monts d'Orăştie
Bref historique. Le geologue Gy. Halava.ts 1 affirme gue La pierre
don~ est construite la citadelle de Căpâlna est la meme que celle utilisee
pour d'autres ci'tadelles des Monts d'Orăştie. Une idee similaire a ete
exprimee par Fr. Schafarzik2 (cite d'apres V. Wollmann)a. Conformement a l'affirmation de l'archeologue G. Finaly4, le geologue A. Koch
definit la roche en cause comme etant „un calcaire sarmatien avec
Cerithium, C. pietum" et suppose qu'il provient de la colline Măgura a
proximite de Călan.
En ce qui concerne Ies blocs de calcaires de la cit.adelle de Căpâlna,
E. Stoic.ovici confirme leur provenance de la colline Măgura (d'apres
1

2
3
4

Gy. Halavi.'1ts, dans ArchErt, XXVI. 1, 1906, p. 335.
Fr. Schafarzik, Detaillierte Mitteilungen iiber die auf dem Gebiet des imgarischen Reiches befindlichen Steinbrucke, Budapest, 1900, p. 240.
V. Wollmann, dans Sargetia, X, 1973, p. 12, no. 12.
G. Finaly, dans ArchErt, XXXVI, 1916, p. 42.
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I. Glodariu 5). La donnees ci-dessus ont ete adoptees sans equivoque ou
avec certaines reserves par Ies archeoloques (D. M. Teodorescu6; H. Daicoviciu7; C. Daicoviciu et Al. Ferenczi8 ; I. Glodariu9) en raison de l'absence d'une etude speciale consacree a ce sujet.
Cons 1derations geologiques generales. La region investiguee, ou se
trouve la colline Măgura Călanului, appartient geologiquement au golf
sedimentaire Haţeg, d'âge miocene, ramifie du couloir du Mureş e.t
delimite par Ies localites Deva - Simeria - Orăştie au Nord, et Haţeg
au Sud. Les formations geologiques du bassin sont representees par des
dep6ts badenaiens (roches detritigues, carbonatiques) et sarmatiens inferieurs, volhyniens respectivement (calcaires oolithiques, calcaires organogenes, calcaires greseux a microorganismes, minces intercalations de
marno-caloaires et de marnes).
Geologie du secteur Dealul Măgura (Călan). Les formations geologiques gui constituent la colline Măgura sont representees par une succession de couches d'une epaisseur de 80 a 100 m environ, qui affleurent
tout au long du versant meridional mais aussi ailleurs. A la base surviennent des calcaires greseux, parfois avec des niveaux riches en muscovite, trahissant de la sorte une source metamorphique, suivis par des
calcaires oolithiques et organogenes; tous sont disposes en couches distinctes de 30 a 40 cm d'epaisseur a la partie inferieure et de 0,50 a 1 m
(tout au plus 2 m) d'epaisseur a la partie superieure; la disposition des
calcaires en couches distinctes a eu une importance particuliere, tel
qu'on le verra, dans le processus d'exploitation. A la partie inferieure
apparaissent des intercalations de sables ou de gres carbonatiques faiblement cimentes, tandis que dans 1a zone superieure on remarque des
nivcaux minces de marnocalcaires, quelguefois des sables riches en fossiles (gasteropodes). Les fossiles presents dans ces intercalations sont
surtout de petits gasteropodes, la frequence la plus grande etant celle
de Cerithium rubiginosus (Eichwald), aux c6tes duquel apparaissent des
formes de Cardium obsoletum (Eichw.), Ervilia podolica (Eichw.), Murex
sp., Bulla sp.; a la loupe binoculaire et en sections minces au microscope on decele: des Miliolidae, Nonionidae, Elphidiaceae, des Bryozoaires, des Ostracodes, etc., association car.acteristique du Sarmatien inferieur (du Volhynien).
Localisation des carrieres antiques (daciques). C'est avec satisfaction
el emotion gue nous avons visite Ies carrieres dacigues, actives voici
2 mille ans identifiees dans la colline Măgura (Călanului). Les carrieres
sont si•tuee~ sur la surface structurale de la colline, etant reparties sur
une aire gui occupe plus d'un kilometre en longueur (Est-Ouest) et 500
a 800 m en largeur (Nord-Sud).
Quigue le degre de boisement soit avance, le contour ou la forme
des carrieres se conservent trcs bien a plus d'un endroit. En realite, des
carrieres plus petites ou plus developpees sont presentes sur la presque
:; I. G!odariu, dans ActaMN, XXII-XXIII. 1985-1986, p. 100.
6 D. M. Teodorescu, dans ACMIT, II. 1929, p. 5-9.
7 H. Daicoviciu, De la Burebista la cucerirea romană, Cluj-Napoca, p. 51.
8 C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Bucureşti,
1951.
9

I. Glodariu, dans NEH, VI, 1, 1980, p. 41-43.
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totalite de 1a colline Măgura, trahies par des excavations et des parois
verticales d'excavation,, a une hauteur variable de 1 a 4 m et, rarement,
davantage. Le front des carrieres est differemment oriente: il est frequemment dirige vers le sud, parce que les couches sont inclinees vers
le nord et rendent possible un degagement (une exploitation) plus aise
des blocs de roche, mais on rencontre aussi des fronts d'exploitation a
direction est et ouest (en rapport avec la configuration du terrain), plus
particulierement ă l'extremite occidentale de la colline Măgu~a (Pl. VII).
Caracterisation petrographique-faciale des calcaires des carrieres (daciques) de la colline Măgura (Călanului). L'analyse microsoopique des
echantillons de roches appartenant aux carrieres a debouche sur la determination des types petrographiques suivants:
- Calcaires biosparitiques - constitues d'un ciment cakitique rnicrogranulaire, gui englobe une grande quartHe de micro-organismes
(Miliolidae, Elphidideae, Nonionidae, fragments de Bryozoaires, de Lamellibranches et de Gasteropodes), le plus souvent diagnenises; plus rares
sont les pellets et le oolites. Les elements mineraux terrigenes font
defaut.
- Calcaires biomicritiques - pelmicritiques de fac;on subordonnee,
constitues d'une masse calcitique micritique, avec des mkro-organismes
et des pe.Uets; par endroits, le carbonate est tache (ferrugineux).
- Calcaires greseux-suboolithiques - roches compactes de couleur
blanch~, riches en lamelles de musoovite et de quartz. L'analyse au
microscope revele le liant micritique-caldtique,, qui englobe des fragments allogenes de forme angulaire, represenites par du quartz a extinction ondulatoire, de l'orthose, du microcline, des micas (partiellement
remplaces par de la calcite), de l'epidote et du disthene. La roche prov;ient de la partie inferieure de la couche de calcaires de la colline
Măgura (au dehors du perimetre des carrieres).
- Calcaires oolithiques - roches de teinte blanche, faiblement
jaunâtre, plus rarement grise, ou faiblement ferrugineuse. Du point de
vue peitrographique, elles representent des oalcaire oolithiques typiques;
certaines intercalations font la transition vers Ies calcaires oolithiquesorganogenes (micro-organismes: Miliolidae, Elphidideae, Nonionidae, petits Gasteropodes, restes de Bryozoaires et d'Ostracodes, etc.), avec ou
sans la participation des pellets. Elles renfermenrt aussi des macrofossiles (Cardium, Ervilia et Cerithium). Les oolites incorporees dans un
liant calcitique, micritique ou micritique-sparitique (diagenetiquement
recristallise) ont des dimensions oomprises d'ordinaire entre 0,500,80 mm, donc en-dessous de 1 mm. Les oolites resultent du depot concentrique de la calcite pelliculaire autour des cristalloclastes de quartz,
plagiocLases orthose, microcline, muscovite (habituellement), mais aussi
autour de mineraux rares (epidote, monazite, zircon, titanite, ilmenite,
magnetite, etc.); ,plus rarement apparaissent aussi des corpuscules
oolithiques prives de centre de concretionnement.
Dans certains cas, le microscope revele l'effacement partiel de la
structure ooUthique ă cause de la recrist,allisation diagene.tique de la
roche (spariticisation), qui devient massive-compacte. Les cristalloclastes
et notamment le quartz, manifestent frequemment des phenomenes de
corrosion de contact avec la calci-te pelliculaire.
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Les caracteristiques structurales-texturales et La composition petrographique de ces roches sont illustrees au moyen de microphotographies
~t la PI. IV.
Considerations sur l'exploitation. Le degagement des blocs de pierre
par un personnel specialise se realisai-t en suivant les niveaux ou les bancs
de calcaires et Ies fissures naturelles; le detachement lineaire des blocs
au moyen d'un coin et le decoupage au ciseau etait pratique avec habilete; c'esit dans la carriere que Ies blocs etaierrt amenes ă la taille
cxigee ct qu'et:iit rcalise le finissage. Des traices de decoupage au ciseau
se conservent cncore de nos jours (il apparaît souvent des formcs ou
des sillons realises au ciseau, gui rappellent Ies branches d'un sapin
pcr,chees des deux cotes), etonnamment distinctes, sur une des parois
de la fac;:ade est, d'une grande carricre (a la paroi naturelle de calcaire,
haute de 4 m environ) situee ă l'extremite ouest de la colline Măgura.
Plus rares sont Ies carrieres a exploitation en petits paliers (env. 2 a
3 m). A l'emplacement de la construction envisagee - tel gue nous
l'apprend I. Glodariu - se faisaient seulement Ies ajustements neccssaires des blocs, y compris certaines operations speciales (niches pour les
crampons en bois, cannelures, etc.).
Dans la pierre gravee d'une carricre est conservee, parfaitement
lisible, une lettre grecgue (q;), creusee dans la pierre et encadree d'un
carre realise au ciseau. Des blocs de calcaire ă l'etat naturel ou partiellement fa<;onnes se trouvent dans les carrieres mais aussi a la base de la
pente sud de la colline Măgura en-dessous de la route conduisant au
faite de la colline. Ce sont des preuves supplementaires concernant les
cxploitations antigues de ces lieux.
L'exploitation par petites carrieres, sur le versant sud de la colline
Mt1gura est incer,taine; en un seul endroit on peut soupc;:onner l'existence d'une carriere, ce dont pourraient temoigner des marches gui
semblent ne pas etre naturelles.
Certaines constructions romanes de la region de Călan (tellcs Ies
etablissements de bains publics) ont ete realisees egalement ,avec des
calcaires provenant de la colline Măgura (Călanului), d'ou decoule la
conclusion gue Ies Romains ont continue ă exploiter Ies carrieres daciques mentionnees.
Le transport. La guestion du transport des blocs de pierre, par Ies
Daces, depuis la colline Măgur,a jusqu'aux citadelles des Monts d'Orăş
tie, a preoccupe Ies antecesseurs a la fois sous !'aspect de la modalite
de transport proprement dite et du trace sur leguel celui-ci a ete effectue. Laissant aux archeologues le privilege de repondre a cette guestion,
nous nous bornerons de rappeler avec satisfaction que, lors de natre periple en compagnie du Prof. I. Glodariu, nous avons identifie pour la
premiere fois un chemin gui se trouve en contrebas de la colline Mă
gura (cote sud), de 8 ă 10 m environ en largeur, gui conduit, en direction ouest, vers Ies citadelles daciques des Monts d'Orăştie. Morphologiquement, le trace de ce chemin est bien conserve et epouse approximativement la courbe de niveau en-dessous de la colline Măgura, de
l'ouest a l'est. Un deuxieme chemin antigue descend du sommet (dans
la par.tie est de la colline) et rejoint le chemin evogue ci-dessus (PL VII);
-e:'est sur ces chemins gue l'on charriait les blocs de pierre extraits des

LES CALCAIRES UTILISES A LA CONSTRUCTI01' DES CITADELLES

205

carrieres daciques. Il est probable qu'il y avait aussi d'autres voies de
transport vers le nord-est, jusqu'a la vallee d'Orăştie, secteur que nous
n'avons pas explore. Il est fort possible que le chemin de transport
dacique ait suivi le faîte (chemin de faîte), du moins pour la construction des citadelles les plus proches, tel qu'est le cas des citadelles Costeşti-Blidaru et Costeşti-Cetăţuie. Le chemin de faîte evitait Ies pentcs
abruptes ct abregeait la distance entre le lieu d'exploitation et celui de
cons truction.

Conclusions
Nous avans procede a l'examen petrographique-facial, du point de
vue macroscopique (a pied d'oeuvre) et microscopique (dans le laboratoire) des blocs de calcaires au moyen desquels ont ete construites
les citadelles daciques de Costeşti (Blidaru, Cetăţuie), Sarmizegetusa
Regia, (Dealul Grădiştii) et avons effectue des investigations geologiques a pied d'oeuvre dans la region Călan-Valea S[mgeorgiului et
Dâncu Marc, Grid, en vue d'identifier la source de provenance de ces
roches.
Les resultats ont ete couronnes de succes en ce sens gu' il a etc
etabli de fQ.{;:on indubitable: la formation geologigue d'origine des blocs
de calcaires - depots carbonatigues sarmatiens basaux (valhyniens) ---utilises par les constructeurs daces ă l'edification des citadelles monumentales des Monts d'Orăştie, y compris le lieu d'occurrence de ceux-ci
(la colline Măgura, proche des localites Valea Sângeorgiului-Crid), et
les carrieres gui se trouvent ă la surface de la colline, s'etendant sur
une aire de 1 km 2 environ. Nous avons egalement identifie la methode
d'G)xploitation employee dans la carriere, ainsi gue, partiellement, le
chemin par ou s'est effectue le transport des blocs de pierre vers Ies
chantiers de construction des citadelles.
L'identite litho-faciale des blocs de calcaires incorpores aux citadelles daciques et des calcaires volhyniens de la colline Măgura est illustree aussi dans Ies Pl. I 1, 2, 3; ll/1-3; ll//1-:J; IV/1-3.

Recommandations
- Apres Roşia Montană (les collines Cetate et Cârnic), qui se signale par ses exploitations auriferes romaines, la colline Măgura Căla
nului est le plus grandiose monument antigue rattache aux exploitations, de notre passe millenaire. C'est la raison pour laquelle il doit
devenir un pantheon naturel du peuple roumain: un monument historique-geologique gui devra ctre preserve avec veneration (au moyen d'une
surveillance organisee).
- Il s'impose de poursuivre l'etude afin d'identifier avec precision
d'autres roches que les calcaires (leur source y compris), utilisees par
Ies Daces (et, plus tard, par les Romains) a la constru.ction des citadelles des Monts d'Orăştie, etc., ou d'autres edifices (sanctuaircs, murs
de terrasse, constructions civiles) ainsi gue de divers objets d"usage
rnenager.
- Il est recommandable gue les citadelles daciques, y compris Ies
carrieres antiques decrites soit introduites dans un circuit international
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d'excursions scientifiques, du fait qu'elles representent des objectifs historiques et geologiques (les carrieres) uniques en Europe. A cet effet,
il s'impose de moderniser la route qui conduit de Călan a la colline
Măgura et d'amenager l'enceinte des carrieres dans un buit touristiquc.
Il convient aussi d'interdire toute exploitation des calcaires oolithiques
de cette meme colline {le secteur aux carrieres daciques). En outre, cn
vue de la restauration des murailles et des oitadelles daciques, nous
plaidons pour que d'autres carrieres soient ouvertes dans les memcs
formations (couches) geologiques, mais dans d'autres secteurs.
IOAN MÂRZA
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Planche I . Microphotog raphies d e hlocs de ca!cia re; Sarrnizegetusa R egia:
1 Ca!ca ire oolithique ayant pour cen t rcs d e concr etionn em ent des fragmentsd e qua rtz (C ), feldspath (Fp ), biotit e (Bi ). zircon (Zr ), epidot e (Ep ). lN;
55 x . Bl oc de la dixi eme t erasse , pi lastre du Sanctuaire en calca ire.
1 Calcaire oolithique a u ciment r ec rist a lisse . IN; 55 X . m oc du mur de la
cita d ~I '.e.
S Calcaire oolithique; l es oolites sont cont ourees p ar un manch on d e calcite
r ecri stallisee et Ies noya ux d e concrdionnem ent sont con stitues d e tit anite (Ti), quartz (C). IN; I 10 X . B loc du mur d e la ptadel) e (partie septentrion a le).

Ptanche II. Microphotographies de blocs de calcaires ; Costeşti - Blidaru:
1 Calcaire oolithique (Les oolites ont une bordure de calcite recristallisce). lN;
55 X . Bloc du mur septentrional d'enciente d e la deuxieme citadelle (pare.
ment extcrieur) .
2 Calcaire o:>lithique - microfosilifere au ciment recristallise. lN ; 50 X .
Bloc de calcaire du muraille de la citadelle, partie sud.
J Calcaire o olithique a foraminiferes et au ciment recristallise. lN ; 110 X.
Bloc de calcaire du portai! de la citadelle.

Plane/ie TI l . Microphotog raphies d ~ b locs d e calcaire;

Cos teşti 

Cetăţuie :

1· Calcaire ool ithique . l N; 55 X . B loc de calcaire grese ux du parement extcrieur de la tour d'habitation No. 1, penultieme assies,
2-e rangee, bloc 6 (partie ouest ).
2 Calacire oolithique, au noyau des oolites constitue de quartzite
(Q), quartz (C)' microline (M). N
60 X . B loc de calcaire du
parement exterieur d e la tonr d' habitation No. 1.
3 Calcaire oolithique avec d es centres de concretionnement representes par : quartzite (Q), quartz (C), plag ioclases (Pl ). Le ciment
calcitique est partiellement recristallise . N
55 X. Bloc de calcaire de la tour d ' ha bitation No. 2.

+;

+;

Planclie I V. Microphotographics de ca lcaires oo·i ~h iqucs proveuant
des carri eres daciqucs d e l a Colline Mă g ura, Sân georg iu (Că l an ) .
LCalca ire oolithique avec des centres d e concret ionnem ent constitues d e q uartz (C ), feldspaths (Fp ), zoisite (Z); ou r ema rque la
recristallisation partiell e de la matrice calcitique. l N; 55 x .
Ecba.utj)lon d e calcair e 001 ithique d 'UJ1e carriere a.ntique de la
partie ouest de la colline Măgura.
2 Calcaire oolithique avec des centres de concrctiollllement constitues de quartzite (Q), quartz (C), f eldspaths (Fp ) et muscovite(Mv). lN ; 50 X . Ec ha.ntillon d'une carriere antique s ituee a la
p artie ouest de la colline Mă gura .
3 Calcaire oolithique au ciment r ec rista!lise; 0 11 r emarque la
fragmentation <le plusieurs oolithes calcitiques , sous l'effet du:
transport marin da.ns la zone cotiere . IN; 110 X . ])) oe de calcaire oolithique, partiellement taill e, d ' nne carriere autique a
l 'ouest de la colline Măgura .

Pta,-iclie V. 1 La co: line ~ră g ura ( Sâng eorgi u - Că!an ) , constituee de calcaires sarmatiens, dans laq ue ll e se tro 1ţvent Ies carrieres daciques - vue generale. 2 Blocs de calcai re sa rmat ien fas:onnes en partie (abandonnes ), pres d'une carriere . 3 Carri~re
dacique en calcaire sar mat ien (la colline Măgwa, l a partie occidentale) ,

P lane/ie V I . 4 Ca rrie re d ac iqu e en ca lca ire sarm atien e t b!ocs d e ca lcaire p artiellement
fa<;onnes (a b:m donne3 ; la colline l\'l::lg ura) . 5 Ca rri e re dac ique e n calca ire sarmatien stratific (v u ~ p ir tiell e ). 6 B lo:s d e c3lca ire sa rm atien p 3rtiellem ent fa<;onnes e t a b andonnes (la
-col line Măg u ra ). 7 T rac~s d ! cisele ment d e c isea u d 3n s Le mur d 'une ca rrie re d acique (la colii ne Măg ura, la p a rtie occidenta le) .
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Planche V II. Esquisse repre sentant l a colline Măgura (entre Ier Jocalites Valea Sângeor giului
n ord- ouest) , avec l'emplacement des carrieres antiques.

au sud-ouest et Grid au

CONCLUSIONS TO THE GEOCHEMICAL ANALYSES OF SOME
COPPER SOURCES ANO OBJECTS

Introduction

The copper objects analysis, as well as the identification of copper
sources and of other metals used during prehistory and ihe ancient
times are part of an interdisciplinary reseach. They were also the subject
o~ several research works (Deshayes 1960) and of the expeditions org,anized boih in countries neighbouring ours and in some remote ones: ,in
Yugoslavia (Jovanovic 1971; 1971a; 1975; 1975a; 1978; 1978a; 1979; 1979a;
~~82; 1985; 1989; 1990;. 1991; Jovanovic-Ottoway 1985-1986; Milojc1c 1986), Greece (Permcka 1987; Hauptmann 1988), Bulgaria (Mikov
1961; Todorova 1975, p. 5; Cernîh 1965, p. 127; Georgiev 1961, p. 75),
Eastern Mediterranean (Wagner 1986; Zwicker 1989; Gale 1989; Z. A.
Gaie 1989), Anatolia (Pernicka 1984; Seeliger 1985,· Wagner 1985,· Wagner & 1986; Wagner 1989,· Otzunali 1989; Muhly 1989, p. 3-4)~. IT'he
Near East (Hauptma.nn 1989; Muhly 1989, p. 2, 4), Czechoslovakia (Novotna 1970, p. 3; Tocik-Zebrak 1989), Austria (Eihncr 1982,· Presslinger Eibner 1989; Ottoway 1976; 1989), South Germany (Krause &
1988, p. 181-245; Presslinger - Eibner 1989) s.·a.

In Romania ancient metallurgy and especially that of copper was
the object of a constant preocupation for archaeologists (Nestor 1933;
1944; 1945; 1955; Popescu 1951; Rusu 1971; 1975; 1975a; 1977; Diss. doc.
and bibl.; Vulpe 1970; 1975 and bibl.; Petrescu - Dâmboviţa 1977 and
bibl.;) as well as geologists (Niculescu - Otin 1913; Coghilan 1962;
Stoicovici 1965,· 1967; 1977; Stoicovici -

Stoici 1971).

In Transylvania, owing to its richness in copper minerals and
native copper, copper and bronze metallurgy is characterized by a briliant evolution nowhere surpassed in Europe (Fig. 1) (Gaal J908; Roska
1941; 1942; Vlassa 1966; 1967; Vulpe 1970; 1975 ,and bibl.; Petrescu Dâmboviţa 1977 and bibl.; Rusu 1971; 1975; 1975a; 1977; Diss. doct. and
ibibL.; Bacrer,;1978,

;v.

81-108).

The present analyses are based on the project initiated in the 1980's
by prof. Călin Beşliu from the University of Bucharest, the Nud!.ear
Physics Chair, in collaboration with some researchers from the National Museum. Coll,aborations were extended to the Commission for
AI'Cheometry inHiated by the Ministry of Culture, the Department for
Museums and Collections (projeot 1990-1991), the Transylvani-an History Museum, ITIM Cluj (CA project - SCIMETRIX 1990 S/04/A);,
IFA Bucharest. Other museums from Transylvania and Banat (Satu
Mare, Reşiţa) initiated a project (1991-1992 program) for copper
objects, coordinated by the Transylvanian History Museum and supporied by the Romanian Insti,tute of Thracology (proiect 1992-1993), the
l4 -
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Mineralogica! Museum and Department of Mincralogy-Petrometallogcny
from thc „Babeş-Bolyai'• University of Cluj-Napoca (Fig. 1-2) (project
1991-1993), the Reşiţa Mus~um (project 1992) and othcr institut.ions
(Department of Civil Engineering from the Polytcehnic Institute of
Timişoara, project 1992) etc.
The object analysis (Fig. 1-2) was cxlended to coppl'r analysis by
analyzing some copper samples displayed at thc Mincralogi:·al Museum
of the „Babeş-Bolyai" University {project l!J!.Jl). The analyscs of bronzc
objects (project CA-SCIMETRIX 1990 S/04/A) and of gold objects arc
sitill ,to bc developed.
I. Theoretical aspects of analysis methods
1.1. Neutron activation analysis (NAA)

The methods of analysis consist of thermic neutron activation and
X-ray fluorescence. For the neutron activation analysis about 10 · mg
sample have been introduced in small polyethilene bags and irradiated
in the UVR-S atomic pile from the Nuclear Physics Institute, Buchârest
- Măgurele. The irradiating process took place at an average influx
of 10.12 neutrons/cm p.sec. in a time interval of an hour. After 4-5
days desactivation period, the induced radioactivity ,vas measured with
a spectrometer consisting of a Ge (Li) detector and a microcomputer
M 118 B with a nuclear interface.
As a result of the characteristic gamma-ray spectra analysis, the
following elements were identified: copper, stibnite, arsenite, iron, gold,
silver, mercury.
1.2. X-ray fluorescence (XRF)
On the same occasion, native copper objects and several mineral
samples (marked UC 51-81), consisting mainly of native cooper, chalcopyrite, sometimes associated with other minerals (covellite, quartz, pyrite,
,,limonite'·, malachite, sphalerite and azurite) were analyzed.
The native copper samples, as well as chalcopyrite samples were
investigated by X-ray fluorescence in order to render more accurate the
neutron
activation technique. Using a Pu 238 activation source of
3X33 miliCurie, the X ray fluorescence was detected by means of a
hyperpure germanium detector, data an,alysis was obtained on a M 118
B microcomputer.
X! spectra characteristics for the chemical components of some native copper samples are illustrated in the figures below (Fig. 10).
2. Theoretical issues concerning the objects
(See ActaMP, 1992)
The archaeological literature mentions the use of the following
copper minerals: malachite, cuprHe and azurite (Fafos, Vinca: Jovanovic 1971, p. 22; 1987, p. 31-34), Cu + As minerals in AuSltrian Alps
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(Jovcmovic 1987, p. 47; Pittioni 1951, p. 34; Witter 1952) and Slovakia
(Novotna 1970, p. 3; Jovanovic 1987, p. 47). other localities from which
sulI?hides were described are G~rnja Tuzla (Jovanovic 1987, p. 47) with
wh1ch some sulphides (Jovanovzc 1987, p. 47) or carbonates (in Divostin
G. Tuzla, Fafos) (Jovanovic 1987, p. 52, 54), appear.
'

Traces of dump slag were identified on several archaeologioal sitcs:
Iernut (Vlassa 1966, p. 11; Horedt 1976, p. 175; denied by Roman 1969,
p. 68): in Cuptoare - Sfogea (1980 excava,tion campaign: 53-1, c. a2a,
- o,:i0-0,{j0 m) in Sălcuţa culture, phase IIb-IIc), Băile Hercci:.ane Grota HoţHor, Moldova Veche - Humka (Roman 1976, p. 16) and Cornea-Cornereva - Piatra Hişovii in late Coţofeni cui tur2.
Copper usage is historically dated in the East aceramic neolithic,
from Tel1 Maghzaliyeh (VII-th milenium BC: Muhly 1989, p, 2~5, a
copper-silver alloy), pearls made up of native cooper in Tel1 Halaf
Horizon (Childe 1953, p. 149) ,and other objects within Hassuna Horizon
and lalter ones (Schmidt 1943, p. 119-120; Perkins 1963, p. 8; Muhly
1989, p. 4), a horizon contemporany with the CBA phenomen (Chalkolithikum Bakano-Anatolian) (Lazarovici 1979, p. 131-132; 1991a; 1991b;
1991c) in the Late Starcevo-Criş, Vinca A and Policromy horizons.
Several small copper objects from these horizons are already known
in Trestiana (awl/needle, inf. Eugenia Popuşoi, in the Starcevo-Criş IIIB
culture., 1984), Leţ (Vlassa 1966, p. 11; Horedt 1976, 175; Lazarovici
1979, p. 32, N. 142), Sf. Gheorghe Bedehaza (Vlassa 1966, p. 11;
Horedt 1976, p. 175; Lazarovici 1979, p. 32, N. 142), Glăvăneş'ti Vechi
(Vlassa 1966, p. 11; Horedt 1976, 175; Lazarovici 1979, p. 32, N. 142),
Iernut - Bideşcutul Mare (Vlassa 1967, p. 3, 2, 407; Horedt 1976,, p.
175; Roman, p. 111, 68; Lazarovici 1979, p. 32, N. 142) Dubova - Cuina
Turcului (Nicolaescu-Plopşor 1968, p. 24; Horedt 1976, p. 175; Lazarovici 1979, p. 32, N. 142), Balomir (Vlassa 1966, p. 11; 1967, p. 406-407;
Jovanovic 1987, p. 41; Horedt 1976, p. 175) and Verbioioara (Berciu
1961, p. 38-39; Comşa 1974, p. 59, 82; Lazarovici 1979, p. 87, N. 127).
In the Late Neolithic horizons there are several other discoveries in:
Ovcarovo (Todorova 1975, p. 5; Jovanovic 1987, p. 41); Parţa, in Banater
Culture (excavation 1991) and in Boian culture (Comşa 1974, p. 81) and
Liubcova-Orniţa, in Vinoa C cultu.re (Comşa 1974, p. 82).
Copper metaLlurgy is an extremely vast theme of the Eneolithic
Period for each historical province, its analysis requiring a much Iarger survey.
The discovery from Ciumăfaia (Vlassa 1966, p. 11; Horedt 1976, p.
175; Lazarovici 1979, p. 32, N. 142) is difficult to assign culturally.
The short presentation from above reveals a permanent in'terest of
prehistoric communities from the Romanian territory for copper metallurgy. Our knowledge is still clearly determined by the fie[d research
level in our country. The permanent contact between the Balcanic
world and the Anatolian one mus,t be analized from this point of view,
otherwise the copper metallurgy expansion in our eneolithic age can
not be fully understood.
The reisults concerning copper objects and sources were submitted
to a subsequent cluster analysis. We used two possibilities: first, all the
chemioal elements were -taken into consideration, then a few of the
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more frequent chemical elements allowed some further classifications.
In Fig. 9 two of the main characteristics are represented (for classifi-cation methods see: Lazarovici 1990 and bibl.), in order to notice the
assignement of certain items to different copper sources or source
groups and to identify their possible remelting. In using the hierarchical
analysis, fuzzy samples were classified according to all their characteristics. In order to present the situation in certa,in clusters much more
clearly, only those clusters were submitted to a deitailed ,analysis.
As the above presentation reveals, copper occurs in association
with several elements in various frequencies. From some late deposits
(Uioara) we learn about the existence of some mineral and metal sources used for obtaining the alloys (Stoicovici 1965, p. 471---474; Rusu
1975, p. 26-29).

3. Theorctical issues concerning sources

3.1. The Romanian copper ores
It is a well known fact that all the ores and copper accumulations
consisting of native copper sulfides (chalcopyrite, chalcocite, covelli'te,
bornite, cubanite) and sulphosalts (bournonite, enargite, tetrahedrite)
lead to important concentrations of oxides (cuprite, tenorite), oarbonates (malachite, azurite), sulphates (chalcanthite) on their upper side,
within the oxidation zone, respectively to rraitive copper, sulfides (chalcocite, covellite, bornite) and sullphosalts right under the hydrostatic
level, within the cementation (reduction) zone. The native copper amount
generated in this supergeneous process is cleary superior to that of hypogeneous origin, occuring during the process of magmatic differentiation
and therefore represented the main and most available source for primitive people.
As far as the hypogeneous copper ores from our country are concerned, a relative abundance and a diversified metallogeny can be noticed, however characterized by the preponderence .and the economic importance of magmatic origin sources and subordinately of the vokanosedimentary metamorphosed ones.
Regional distribution is closely dependent on the orogenetic (montaneous) areas, more specifically the Apuseni Mountains, the northern
border of the Eastern Carpathians, Banat, Poiana Ruscă MouI11tains,
with a single notable exception, tha't of Altân-Tepe ore (Dobrogea).
From this point of view Transylvania was the most favoured area, as
i-t is practically surrounded by a „belt" of vir;tual copper sour<;es (see
Fig. 3-4, drown up with a few changes according to that of Gmşcă &
1969; PetruLian 1972; Mârza, 1982; Cheşu 1983).

The geochemioal association of major elements in the copper ores
is slightly different (Fig. 3-4), however, their paragenesis (i.e. the
mineralogica! association) is, to a greait extent, very similar (pyrite,
chalcopyrite, spholerite, galena), which implies a metallogenetic frame
in interpreting data resul'ting from geochemioal analysis.
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According to Pelissonnier's chssification (in Dănilă-Dănilă, 1982),
\\·hich is taking into account the mineralogica! association of the copperbearing rocks as well as the local structure, the Romanian copper ores
and accumulations may be .assigned to the following categories (groups}
(Fig. 5):

I
I Copp r-pyritc, a,·so· hlerl with Yokanic
rocl,s
5 Copp ,r/tin

()f(.

s

6 Porphyry-coppcr ores with molibden

Frcqucnl chcmical dcmcnts

Zn, l'h, Ag, Au, Se, Te,
na
Bi, W, Ag
Au, Re

I

Romaniau orcs

Bălan
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Roşia -
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1Cu-S-.\s1
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or . . s, hhhl:· ni~ke"ifcrous

associated

II Sic\•,ij•e co11taining on:s
I'.! .\r·enopy.ite or pyrrholHc anrl gol<! on·s

l't, Co
Xi, Ba. Ag, Bi, Ilg
Au, Ag, m

Ciungani-Căzi'meşti

Fig. 5. Genetic-al typcs of Romani:•n coppcr ores (aftlr Peli~sonnicr, 1972)

3.2. The sample of sou·rces

The samples analyzed in order to identify the copper sources belong
to the Mineralogica! Museum of the University of Cluj-Napoca and
consist of 22 samples represented by dendritic or compact native copper
(12 samples from Romania ,and 10 samples from adiacent territories,
respectively) and other 10 samples consisting of chalcopyrite (all these
samples belong to foreign occurrences).
Owing .to the fact that the samples existing in our museum are
quite old, some errors regarding sample localization may have occured
and alsa it is possible that these samples, though mineralogically interesting and having a value of their 0\\'11, represent only some isolated,
unminable copper occurrences. The samples from thes sources unfor.tunately do not provide a characteristic image for the metallogenetic
possibilities of copper accumulation in Romania and the surrounding
.areas (Fig. 2 )·
Our selection of native copper samples and copper minerals is just
a preliminary stage of the final study, in order to appreciate the accuracy of the analytical and statistica! methods employed.
3.3. Determinant factors in the gcochemistry of coppcr sources

We consider that these factors may be grouped into three categories:
1. Geologica! factors
2. Analytical factors

3. Statistica! factors
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1. Geological foctors:

a) The geologica! age of the ore, that .is its metallogenetic age, taking
into consideration that evolution at global scale of the main geostructural units alsa influenced the geochemical content of the tectono-m3:gmatic cycles.
b) Genetic type of the ore, the stage reached by the magmatic differentiation process being significant for the accumulation and, respect:ively, for the dispersion of certain chemical elements.
c) Evaluating, as accurately as possible, the sample position within
the succession of crystallisation, taking into account the polyphasic and
pulsating character of the mineralized hydrothermal solutions. Thiis process determines a certain vertical and horizontal zonality of magmaticores, with a content of minor elements slightly differentiated. Ov,ing
to this fact, re1atively significant different geochemical content.s may
occur within the same ore between different veins, levels, bodies.
d) The mineral's primary or secondary nature.
2. Analytical factors:

a) The purity degree of the .analyzed mineral, in order to avoid the
influence of other minerals in intimate growth with the metallic minerals. The monomineral sepanation methodology implies the chalcographk study, sepa,ration under microscope and then some furiher physical and chemical separation methods.
b) Applying the same method in determining minor elernen'ts both
for sources and for the archaeological i'tems. This was realised for the
73 samples in the same laboratory and by the same group of researchers.
The spectrog.r~phic "semi-quantitative" analysis, as well as the quantitative ones (colorimetry, spectro-photometry) mentionned in the geological references being dif'ferent from those used in the present paper,
we had to compare the analythical data used by the respective authors
with the present ones with great okcumspection. Further classifica'lions
and comparisions have to be attempted in future.
3. Statistica! factors:

a) The low number o'f source-samples (22 were relevant) (Fig. 1).
b) The scarcity of geologica! knowledge concerning certain (foreign)
source occurrences.
c) The aoceptance of isolated occurrences irrelevant as virtual paleomining centres, as well as of the samples from minor coppeir accumulation areas;
d) Lack of analyses concerning all the copper minerals which were
available as sources.
e) The emphasis, in the future, on the study of supergeneous (secondary) copper minerals which present a greater probability of having
served as sources in the past.
f) Future correlation of sarnples from the Mineralogica! Museum
with field samples, according to archaeological information regardin.g
paleomining activities, in order to create a da'ta base as complete as
possible.
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:J.4. Theoretical considerations conccrning the amount of trace
elements in the Romanian copper ores

The metallogenetic provinces of great interest in this case are characterized by the trace elements associations mentioned in Fig. 3-4

(Cheşu,

1983).

Within these provinces, certain ores or genetical ore types have an
"exotic" geochemioal position. We have to mention porphoyry-oopper
ores, with the presence of Mo, Re (Vlad 1983) and the ,absence of As,
Sb, In, Ge, Cr, (Petrulian & 1965); Băiţa (BH) characterized by the trace
elemen'ts W, Re, (Stoicovici - Stoici 1977); the Ţibleş Mountains for
the lack of Te and the presence of Ga; Ilba and Toroioaga for the lack
of Ti; Baia Sprie for the presence of Co and Ni; I-Ierja and IIba for the
prcsence of Ga; Pârâul lui Avram, for the lack of Cd, In and the presence of Se, Te, Ge; Bucium for the presence of Ge; Valea Litia for the
'.pnei:lenice of. 1,Tl and Tincova, for the, presence of Ga (Gheşu 1983)
(Fig. 3-4).

4. Cluster structure and organization

Data concerning the results 1of geochemkal analyses were dealt with
by computer (as for as the method is concerned: Dumitrescu 1990: with
some improvements by Tarcea 1992), thus the cluster distribution of
copper objects and source samples was obtained. The position of each
cluster is given by the number of indices that form their name; within
each cluster we represented the percentage of copper objeots, and of
various copper sources (the latter given according to the metallogenetic
province) from the tota,l number of samples contained in the cluster.
The different number of analyzed samples from sources belonging to
a certa.în metallogenetic province (marked with the same sign) may
lead to a slightly altered image concerning the extent to which various
metallogenetic types are assodated with certain object categories.
Fuzzy coefficient = 2.00 Number of points = 73 Number of character:stics = 6 Hicrarhical cluster dassification:
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5. Conclusions and suggestions

The present geochemical study dealt with 14 chemical elements identified by the analythical method we used. However, the geologica! references mention other associations of trace elements present in the metallic sulfides from Romania, slightly different from the "traditional"
ones. Cheşu ( 1983) separat ed the following groups of chemical elements,
genetically associated with the metallic sulfides from ores occuring
in our country (Fig. 3-4):
a) Major elments: Cu, Pb, Zn, Au, Ag.
b) "Companion" elements (whlch usually occur in large amouints
in sulfides, but in our country they constantly occur as minerals proper.
c) Trace elements, which usually forrn minerals and ores but m
our country they are to be found mostly in sulfides: Bi, Sn, Co, Ni.
d) Trace elements which forrn quite accidentally and tn small
amounts their own minerals (''proper" trace elements): Cd, In, Ga, Ge,
Tl, Se, Te.
As far as the copper objects, respctively bronze objects, are concerned, based on the results of quantitative spectral analyses, Stoicovici
(Stoicovici 1967) divides chemical elements present especiaJly in
bronze objects - into the followi'ng categories:
major elements: Sn, Cu;
- minor elements: Pb, Ag, Zn;
- impurities: Fe, Mn, Al, Mg, Ca, Na, N (representing an alumosilicate eontribution Irom rocks is which ore has been melted by primitive men and therefore can provide information about paleominning and
paleometallurgical activi ties regarding the respective objects).
Our next purpose is to include within the analythicail inte.rest
sphere the trace elements already mentionned in the Romanim1. geologic-al litera ture and in the current geochemical production analysis: Cd.
In, Ga, Ge, Tl, Se, Te, Bi, Sn, Co, Ni, in order to have the possibility
to evaluate correlations qualitatively and quantitatively.
As far as the statistica! data anailysis is concerned, we intend, in
case of having access to geochemical info.rmation about the vaste possibilities for copper accumulations from Romania and the surrounding
territories, to build some geochemical matirix. They could represent the
preponderence/absence of specific trace elements structured in mine.rafogi(lal1 metaUogenertical and geochemical categories, also sUibm'itte<l
to a factori,al analysis which makes possible a rapid comparision between
the total virtual copper sources and the archaeological objects.

Copper sources from Romania (Fig. 2-4)

The specification of possible copper sources in Banat and Transylvania is a difficult problem because of the large distribution of copper
deposits and of some minerals with copper content that are distribuned
on large areas. From the study of some specialized works results that
this metal appears in a large variety of minerals in aur country.
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The native copper was found in more than 20 places across the
country ( Rădulescu-Dumitrescu 1966, p. 119-120) (Fig. 2). In some
minerals copper appears to be associated with lead or arsenic; algodonite
Cu+As; domeykite (Cu+As); pseudomalachite (P); eukairite (Cu2Se.
Ag2Se). In other situations copper appears as:
- carbonates (aurica!cite; azurite; malachite);
- sulfides (bornite; bournonite; brochantite; chalcophyllite; chalcopyrite; chalcocite; caledonite; cyanotrichite; covelliite; cubanite (microscopic); dognacskaite (wheire bismuth prevails); emplectite (where bismuth
prevails); enargite ( +As); jalp:iite (Cu2S.3AgS); linarite ( +Pb); polibazite (Ag,Cu) 2S.Sb2S3; stromeyerite (Cu2S.Ag2S); tetrahedrite
(Cu3SbS3-4); valerite (Cu3Fe4S7);
- silicates; (crisocola);
- oxides: cuprite; dioptase; tenorite (CuO); tyrolite; veszelyte
(Cu+Zn).

•
From .the above results that copper appears associated with many
elemenrt.s in different frequencies. From some late deposits, like Uioara
case, we find out about the existence of some different minerals and
metals used for alloys obtaining (Stoicovici 1965, p. 471-474; Rusu 1975,
p. 26-29). Some chemical analyses are well known (Rădulescu-Dumi
trescu 1966, p. 51, 75 and 01thers). The absence of corellations between
objects and sources was the main restriction for research development.
The first statistica! classification of objects and sources analyses
gives us the classifkation from Figure 6. This classification reveals the
hierarchic correlation bet\veen Bălan mine and the pieces from Caţa and
Beseneu and on the other side betwcen the same zione and those from
T~daş deposit. All objects belongs to Petreşti culture, so we can determine clearly that this civiliz-ation discovered and used this source
which has southern, balcano-an:atholian origin (Lazarovici 1992 - Draşovean

1992; 1993; 1994).

From the same classification results also that a hachet -- pick-axe
from Turda neighborhood belongs to sources from Criscior and Băiţa
vecinity (Fig. 6, N. 8, 43_, 49). The cluster analysis with fuzzy sets (see
Dumitrescu - Lazarovici 1990, for method and applkations in archaeology) gives us the following dassification (Fig. 7):

*
*
*
*
* *
** ***

22 Unknown, chisel
10 l'nknown, flat hachct
14 Dragu, f!at hachet
15 z. Dej, f!at hachet, 41

*
*

*

Ariuşd

16 Hoghiz, 70 flat hachet, 44 Băiţa,
1-9, 11-13, 17-21, 23-40, 42-43, 58, 68,
53, 52, 51, 45-50, 54-57, 59-60, 62-67, 9,
61, 71-73

Fig. 7. Objects and sources classification with all elements.
The clusters of objects analyses (Ll-41) and sources analyses (UC 42-73).
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Frc,n thc classiiication of thc same data but using this timc miror
elements and G characteristics we obtain the folowing dassificati.o;i
(Fig. 8):

*
*

*

*

*

*

*
*

* **

*

53 Cavnic, nativ
68 Detz<lorf, native+cuprit
l\fatra native/malahit, 70 Sasari nath·e,
52 Bucium nath-e, 44 Băiţa nath·e/ma!ahit•
I, 14=Dragu, f!at !tachet
51 )[. Xouil. native f--cuprit+ malahit

69 lktz<lorf native
15 (~. cj, flat), 61 (St.0111olnok native),
41 (.·\.riuş,1, dagger)

16 (Hoghi~. flat),

*

37 -38 (Cheile Aiudului), 48 l'C 7,

*

10 (Gnknown hachet), 22 (Unknown chis<'-"
10 (Unknown hachet), 22 (Unknown chiscJ),
-12 UC I,
),ccd-9, 11-13, 17-21, 23-36, 39-40, 4'.-\
UC 3, 45-47 (UC 4-6), 49-50 (UC 8-9),
54-57 (l'C 13--16), 59-60 (UC 18-19),
62-67, 71-73,

*
*
*
Fig.

s,

*

The cluskrs of objcds anaJy:;es (1,1--U) aml sourccs analyscs (C'C 42--iJ)

By making a refined classification of the 73 samples with the follo·Ning technical data: number of points = 73; number of charaeteristics =
14; maximum number of levels = 7, Fuzzy coefficient = 2.00, maximum
admited error = 0.0001, threshold value of the polarization index= 0.750,
weight of the line,ar prototypes = 0.900, we obtain the following clustus
(see also fig. 8 with clusters of sources and .archaological objects):
The 1sL cluster (1.1.1) contains the points: Ll4 = Dragu, flat hachet,
15 Dej zone, flat hachet, 41 (Ariuşd, dagger). This reveals a groupl:1g
of flat hachets and a dagger from Ariuşd.
The 2 nd cluster (1.1.2.1.) contains the X's points with the following
set: 10 unknown hachet 1G Hoghiz, flat; 22 unknown chiscl; 37--38
Cheile Aiudului; 42 Băiţa, native copper, 48 Sfmtimbru Băiuţului, native
copper. This group seems to suggcst the possibility that the above objects
are made up from any of the two sources.
The 3"1 cluster (1.1.2.2.1) contains the X's points with the follo\'.':ng
set: 45--46 Sândominic, Bălan, native; 50 Banat, native + quartz; 5(j
Recsk, Matra, native + malachite, 59 Gi:imor, Ungaria, native copper +
malahite, 71-72 Urals, 73 Siberia; a grouping of sources only.
The 4' 11 cluster (l.1.2.2.2.) contc1ins the X's points ,vith the follo\'-.l:1g
set: 1-9, 11-13, 17----21, 23--36, 39--40, 43, 47, 49, 54----55, 57, liQ,
62-G7. This group has to be rcanalysed.
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The 5th cluster (l.2.1.) contains the X's points with the following
set: 51 Moldova Nouă, native copper + cuprite + malachite, 69 He:z<lorf, native copper; ,a grouping of sources.
The 6th cluster contains the X's points with the following set: 52
Bucium, native; 53, Cavnic, native; 58 Recsk, Matra, native copper +
malachite; 61 Szomolnok (= Smolnik) Slovakia, native copper; a grouping of se>urces also.
Thc 7th cluster (2.1.) contains the X's points with the following set:
44 B.:Hţa native copper + malachite; the group includes only the sourcc
from Băiţa.
The 8th cluster (2.2.1.) contains the X's points with the following
set: 68 Betzdorf, source, native copper + cuprite.
The 9th cluster (2.2.2) contains the X's points with the follo,,·ing
set: 70 Sassari, Italy, native copper.
From the above classification resu1ts that the first cluster cont.iins
more sourccs ,rnd .ill objects analyses from MIT. The subcluster 1.1.1.
includes the hachet from Dragu which contains 2.610/o .arsen. so the piece
can be included in the group of arsenic copper. Next subcluster 1.1.2.1.
includes L22 samples, a chisel and thc pic.'CL'S from Cheile :'\iuJu1ui
L37-38, the last ones linked to the beginning of arsenic-copper
metallurgy and to earlier bronze (due to the chronological position). The
same subcluster contains native copper sources from Băiţa (UC 42) and
Sântimbru Băiuţului (UC 48). Another subcluster 1.1.2.2.1. c:mtains
sources only (UC 45, 46, 50, 56, 59, 71-72, 73). Another subcluster
1.1.2.2.2., contains many samples of objects and sources. A more refined
classification was necesary, so we rcsumed the classification using o:ily
thc samples of this cluster.
The 1.1.2.2.2. cluster:
number of objects = 36; number of characteristics = 6;
abbreviations: br = bracelet, h = hachet, fh = flat hachet, hpa
hachet - pick-axe, c = chisel, bs = brilenspirale, hh = h::ichet
hammer, a = axe.
25 ac Dalomir 40 Ac

*

8 hpa Turda vednity

*
**
*
*
*
*
* *

*
*
**
*

"'

s\riuş<l

*

:l9 hs Cheile Aiudului
18 h Turdaş 9 unknown hpa,
13 unkuown hh
11 unknown hpa

*

I h l'gruţiu
-I hpa ~incai
21 hp:1 Turclaş
5 unk?10w11 hp:1
12 hpa Turda5, 47 Sân,lominir, n:.1a11.
2, :1. (i, 7, 17, 19, 20, 24, '.!li, 54, 55, ';;7, 65
(i2 Swmolnok ,-;:, Spani D.
liti Spâni ll.
-H Cri--c·, r,
li7 ll,msl-:y S. 2:l hr Turthş,
6\) S~olmo!nok (i-l Sp:lni ll.
Fig. Y. Th: Et:W cla,·s.Lc,.t:011 of 1.1.2.2.2. clustLr

*
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The above image is suggestiV'e, becau.se it gives a refined grouping
of s,amples by two main characteristics. From the above class results
that the closest source for the discovered objets is the Bălan mine and
the Sândominic zone foHowed by Recs, Matra and Spani Dolina zones.
The bracelet from Turdaş (P 23) is closest to the cluster containing
Criş.do,r (P 49) and Banska Stiavnica (Slovakia) (P 67).
Some of the samples were analysed using X-rays fluorescence with
the limits imposed by method (see the diagrams, Fig. 10).
In former investigations of copper sources from Transylvania we
usualy used to argue the classification diagrams in two dimensions, where
Ag/Au diagrams previal and distances are represented by real values
/ Fig. 11).

For better understanding we realised a cumulative diagram of proportions of the same elements. This diagram reveals the reduced measure
in which the copper of ores from Transylvania was used locally for
artifacts manufacturing (Fig. 11).
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1. Bă ita
(Bihor)
I

Z. Bucium
3. Criscior
4. Strîmbul Săiuţ
5. Cavnic
6. Sîndominic Ciu~
7. Moldova Nouă
8. Banat
9. Spa n i Do lina
10. Recsk
11. Szo molnok
12. Gijmor
13. Banska Stiavnika
14, Berzdorf Gr ubt ,
15- Herzdorf
16. Sassari (Alghera).
17, Bogoslowskhi
1&. Nijn i Taghil
19, SiberiQ

EUROPA
Fig. 1. Geographical setting of the n ative coppe r aud chalcopyritc samplcs under study.
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ANALIZA UNOR MONEDE DE ARGINT DIN TEZAURUL
DE L-\ DARABANŢ, JUD. ALBA (SEC. XI-XII), PRIN METODA
ANALIZEI PRIN ACTIVARE CU NEUTRONI

Analiza prin activare {'U neutroni şi fluorescenţa de raxe X sunt
metode nucleare de analiză, folosite în arheologie ca tehnici de investigaţie pentru identificarea surselor de materii prime, a tehnologiei de
fabricaţie, a compoziţiei chimice a obiectului manufacturat 1.
Am luat în discuţie, în acest articol rezultatele obţinute prin metoda
analizei prin activare cu neutroni a 11 monede de argint aparţinând
tezaurului de la Bărăbanţ (jud. Alba), monede din perioada medievală
rtimpurie (secolele XI-XII). Am avut ca punct de plecare o serie de
articole 2 referitoare la metode nucleare folosite la analizarea monedelor.
Compoziţia calitativ, cantitativă obţinută prin aceste metode permite
aflarea unor informaţii deosebit de utile arheologilor. Dar nu toate elementele prezente în aliaje sunt utile cercetării arheologice.
Spre exemplu plumbul este un indiciu pentru stabilirea procesului
tehnologic de obţinere a monedelor de argint.
Aurul, bismutul şi argintul prezente în monedele de aur permit
nişte diagrame de corelaţie prin care se pune în evidenţă sursa de
materii prime pentru aur.
La monedele de argint corelaţiile cu impurit[1ţi ca fierul şi plumbul
permit identificarea sursei de provenienţă a argintului. Din studiul
compoziţiei cantitative a aliajului monedelor de argint se poate determina deprecierea monetară. De obicei deprecierea monetară s-a făcut
prin reducerea conţinutului în metal nobil, ea fiind în relaţie directă cu
declinul economic.
1

C. Cosma, Tr. Fiat, V. Znamirovschi, D. Alicu, Doina

Boroş,

L.

Dărăban.

în

First Romanian Conference on the Application of Physics Methods in Archaeology,

Cluj-Napoca, 1987, p. 101-112; Tr. Fiat, V. Znamirovschi, V. Mercea, L. Dărăban.
V. Morariu, Doina Boroş, D. Alicu, R. Ardevan, în Studia, ser. Physica, XXXI.
1986, p. 12-18; E. R. Caley, în The American Numismatic Society (ANSMN), 151.
New-York, l!J64; C. Morrisson, J. N. Barrandon, C. Brenot, în ilNSMN, 32. 1987.
p. 181-209; P. A. Schubiger. O. Mnller, în Journal of Uadioarwlytical Chemistry,
39, 1977, p. 99-112; J. M. Barrandon, în Journal of Radioanalyticaz Chemistry,
55, 1980, p. 317-3'27; R. J. Rosenberg, în Jourrwl of Radioanalytical Chemistry,
92, 1, 1985, p. 171-176; F. Wideman, în Journal of Raclioana/ytica[ Chemistry, 55.
2, 1980, p. 271-281; L. I-I. Cape, în Royal Numismatic Society, London, 19î2, p.
40-43; E. T. Hali, în Roya[ Numismatic Society, London. 1972, p. 315-320; C.
Beşliu, V. Grecu, E. Marincu, V. Cojocaru. M. Constantinescu. M. Ivaşcu. S. Spiridon, P. Stancu, Constanţa Ştirbu, în CN, IV, 1982; L. Dărăban, C. Cosma, Tr.
Fiat, în Journal of Analyticat Chemistry I,etters; C. Marian. A. Rotariu, Tr. Fiat,
L. Dărăban, V. Znamironchi, S. Cociş, în ActalHN 26-30, I, :2, 1989-1993, p.
525-532.
2 Fr. Pap, M. Blăjan, în ActaMN, 32, I, 1995, p. 489-496.
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Prin specificul lor: valoarea istorică, şi artistică, monedele necesită
o metodă de analiză nedestructivă. Noi am ales metoda analizei prin
activare cu neutroni deoarece pe l,îngă faptul că este o metodă de
analiză nedestructivă este şi o metodă de analiză a întregii mase a monedei, nu doar de suprafaţă ca fluorescenţa de raze X şi astfel permite
eliminarea erorilor provocate de coroziunea electrochimică de suprafaţă
ce se petrece în pământ în sutele de ani ce au trecut până la descoperirea
lor. Prin fenomenul de col'oziune electmchimică suprafaţa monedei se
îmbogăţeşte în metale nobile de aur, argint în timp ce în miez se concentrează metalele comune.
Analiza prin activare cu neutroni este o metodă de analiză ce constă în iradierea monedelor cu un flux de neutroni, aceştia vor fi captaţi
de atomii din materialul ţinw. transformându-i în izotopi radioactivi.
Fiecare izotop de acest tip emite raze gamma cu o energie bine determinată astfel încât se pot identifica elementele chimice după această energie. Acest lucru se face musurând radioactivitatea elemente1or iradiate
cu un spectrometru de raze gamma obţinând astfel spectrul de iradiaţie.
în fig. 1 este spectrul gamma al unei monede de argint, în care apar radiaţiile gamma caracteristice pentru elementele cupru, aur, argint.
Monedele se introduc la iradiat fixate pe un dispozitiv pentru a fi
expuse la fluxul de neutroni pe aceeaşi faţă (din cauza efectului de
autoabsorbţie a neutronilor). Acest dispozitiv se introduce în canalul
instalaţiei de iradiere (vezi fig. 2) ce cuprinde ca surse de neutroni 2
surse izotopice de tip Am-Be şi Pu-Be plasate in canalul central al
instalaţiei cu scopul ca neutronii să fie moderaţi în parafină înainte de
a fi captaţi de monedă. Aceasta pentru că reacţia nucleară de activare
a argintului, cuprului şi aurului decurge cu randament maxim pentru
neutronii lenţi (iar sursele emit neutroni rapizi).
În general la determinarea argintului se foloseşte o iradiere de 10
minute pentru cei 2 izotopi radioactivi ai argintului 1D6Ag şi 110Ag obţi
nându-se astfel radioactivitatea maximă a acest,ora la un interval de
timp de (3,5Xt 1 2) unde (t 1 ~) este timpul de înjumătăţire. Pentru aur se
foioseşte izotopul radioactiv 198Au, iar pentru cupru izotopii radioactivi
64 Cu si 62Cu. Caracteristicile nucleare a izotopilor radioactivi folosiţi
de noi· sunt redaţi în tabelul 1.
Tabelul 1
Cara1•terlsllt-ile nurleare ale Izotopilor rndloaeth·I
Xr.

Izotopul rad ioacl i \'

crt.

t112

(timpn de

injumătăUrc)

I

Energia radialei gemma emise

108_\g

2,4 minute

630 KeV

110.:\g

2-1,2 secunde

660 KeV

n

108 .\u

2, 7 zile

410 KeV

,l

61 Cu

12,8 orc

511 KeV

62 Cu

9,8 minute

511 KeV

I

- .,--

.,
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Deoarece t 1 2 (timpul de injumătăţire) pentru aur şi cupru este
mult mai mare ca timpul de înjumătăţire a argintului, la concentraţii
mici de aur şi cupru se va face o iradiere la saturaţie adică de 9,5 zile
(3,5X2,7) pentru aur sau de 44,8 ore pentru cupru (3,5X 12,8).
Modul de lucru

Practic am iradiat fiecare probă aşa cum am indicat mai sus timp
de 10 minute pentru a identifica argintul şi 63 de ore pentru aur şi
cupru. Am măsurat radioactivitatea pentru fiecare !init gamma cu un
anailizo.r monocanal tip 20.160 RFT de fabricaţie RDG, echipat cu o
sondă de scintilaţie de Nal (Tl) de 5X5 cm. plasată într-un turn de
plumb (pentru a reduce fondul cosmic). Aparatul este astfel reglat încât
se poate citi fiecare linie spectrală prin numărul cuantelor gamma pe
fiecare fotopic printr-o fereastră electronică. Calculele de concentraţie
s-au făcut prin compararea numărului de impulsuri obţinute pentru etalonarea de argint, aur şi cupru şi monede după formuta:
Activitatea probei
concentraţia elementului tn probă,
------'------ = -----'--------~-- de unde:
; Activitatea etalonului

me
C%c1=-

mm

unde: me

mm
Im

=

concentraţia

elementului în etalon

Im - F

x----Ie - F

masa etalonului

= masa monedei
= nr. impulsuri numărate în prezenţa monedei la valoarea

energiei ce caracte
picul ales, într-un interval de timp dat.
nr. impulsuri numărate în prezenţa etalonului la valoarea energiei ce ca•
racterizează picul ales, ca şi la monedă şi în acelaşi interval de timpnr· impulsuri datorat fondului ~ntru aceeaşi valoare a energiei şi in
acelaşi iuterval de timp.

rizează

Ie

=

F

=

Rezultate
Rezultatele

şi discuţii
obţinute

în urma

măsurătorilor

sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2
Coneentro!-llle ln argint, aur, cupru, e:xprlmale ln pror·entl.' de orrutote pentru monedele de
argint analizate
Nr.

crt.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

I

Nr.
inv.

N.71561
N.71671
N.71615
N.71637
N.71572
N.71642
N.71571
N.71719
N.71744
N.71745
N.71746

I

Tipul
monedei

CNH,I,45
CNH,I,45
CNH,I,45
CNH,I,45
CNH,I,45
CNH,I,45
CNH,I,45
CNH,I,43
CNH,I,57
CNH,I,57
CNH,I,57

I

Concentraţia

Ag%
88,0
97,8
97,2
83,4
96,0
83,4
82,4
86,6
88,5
89,5
87,9

I

Au%
0,27
0,44
0,60
0,70
0,40
0,60
0,70
0,30
0,70
1,32
1,64

I

Cu%
8,91
9,00
7,20
9,00
4,42
9,81
8,12
9,10

7,05
9,50
9,5

I Au/Ag
0,0031
0.0045
0,0064
0,0084
0,0042
0,0072
0,0085
0,0035
0,0079
0,0147
0,0187

Greutatea
monedei
0,69 g
0,31 g
0,33 g
0,67 g
0,39 g
0,42 g
0,59 g
0,31 g
0,37 g
0,35 g
0,034 g
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In concluzie, toate monedele sunt confecţionate dintr-un aliaj de argint de bună calitate cu un conţinut în argint mai mare de 800/0 adică
800%0. La tipul CNH, I, 45 concentraţia argintului variază de la 82,40/o
la 97,20/o deci o variaţie de 150;0 ; nu s-a putut stabili o relaţie directă
între greutatea monedei şi concentraţia în argint. întâmplător sau nu
monedele cele mai uşoare au cel mai mare conţinut în argint, fprobabil
fac parte din aceeaşi emisiune monetară 2 • Deprecierea monetară semnalată de istoric 3 la acea dată s-a realizat nu prin scăderea conţinutului în
argint, ci prin micşorarea monedei 4 •
De remarcat faptul că la tipul CNH, I, 57 monedele au un conţinut
în aur mai marc ca la celelalte o dovadă că au fost bătute din alt aliaj.
Prezenţa aurului în aliaj se datoreşte prezenţei aurului în minereurile
de argint şi imposibilităţii de a-l separa total de acesta la acea dată.
In ce priveşte raportul Au/Ag (tabel 2), el variază între limite
largi de la 31 X 10-4 la 187 X 10-4 şi nu se poate face nid o corelaţie
de stabilire a sursei de materii prime. Mai ales că literatura de specialitate menţionează faptul că la noile emisiuni monetare se folosea argint
prin retopiri.
Pentru elucidarea problemelor puse de acest tezaur sunt necesare
noi analize şi compararea lor cu rezultatele publicate pentru alte monede
de acest tip. Ţinem să precizăm că nu am găsit până în prezent date
asupra compoziţiei calitativ cantitative a monedelor de acest tip. Avem
doar informaţiile numismatului Francisc Pap5 că în acea perioadă Ungaria bătea monedă de argint de concentraţie 8OO0/oo şi că de la sfârşitul
secolului XI şi începutul secolului XII avem de a face cu o depreciere
monetară oficială.

DOINA BORD$ -

LIVIU DĂRĂBAN -

DETERMIN AT ION OF SILVER COI NS FROM THE
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BARABANŢ

TREASURE

(lllh-12th CENTURIES NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS

(Abstract)

Neutron activation analysis is used for determination silver, gold, and
copper in sil\'er coins discovered at Bărăbanţ, Alba county, coins issued in the
XILh and XIILh centuries.
Are presented the advantages of this method, the neutron source for irradiation, the irradiation conditions 10 min. for silver and 63 h. for gold and copper,
tbe gamma spectrum of a silver coin. Tabel 2 indicates the silver golcl and copper
content expre5secl in weight percent5.

3 Fr. Pap, IVI. Blăjan, op. cit.
' Doina Boroş, în ActaMN, 32, I, 1993, p. 237
5 Fr. Pap, M. Bălan, op. cit.
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Fig. 1. Spectrul gamma al unei monede de argint.
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BARABANŢ,

INVESTIŢII

JUD. ALBA (SEC. XI--XII).
DE LABORATOR

Verificarea calităţii argintulu.i 1, din care au fost bătute monedele din
tezaurul monetar descoperit la Bărăbanţ (jud. Alba), a evidenţiat faptul
că toate au un conţinut în argint mai mare de 800%0 (vezi tabelul 1),
fapt ce a fost apoi confirmat la .analiza prin activare cu neutroni, efectuată în laboratorul de fizică atomică a Facultăţii de fizică a Universităţii
„Babeş-Bolyai" 2 din Cluj-Napoca. Deci, deprecierea monetară semnalată
de numismatul Francisc Pap3 nu se datorează scăderii conţinutului de
argint din aliajul din care s..,au bătut monedele, ci altul fapt. De aceea,
am verificat greutatea fiecărei monede în parte. Mai semnificative sunt
cele 44 de monede luate de mine în studiu la sugestia numismatului
Francisc Pap şi prezentate în tabelul I. Se observă că la tipul CNH, I,
45, greutatea variază de la 0,69 la 0,31 g, practic o depreciere cu 55,50/o,
pe când la tipul CNH, I, 43 deprecierea este mult mai mică de 32,40/o,
adic,'i( de la 0,46 Ja 0,31 g. La monedele de tipul CNH, I, 57 practic
nu avem o variaţie de greutate, căci cea de -f---50;0, ce rezultă din măsu
rători, este o eroare admisă.
Pentru monedele emise de Coloman am încercat să corelăm variaţiile de greutate cu semnele monetare. Am luat cazul semnului monetar
.. VHA .. din emisiunea CNH, I, 45 (vezi poziţiile 15, 27, 6, din tabelul I),
unde constatăm o depreciere relativă de greutate de 150/0 respectiv 350/o,
după cum reiese de mai jos:
momda cu nr. im·.
greutatea (grame)
d:prccierca relatiYr1

71563
0,52
1~-01
/0

71590
0,61
0%

71576
0,40

35%

Dacă compoziţia este aproximativ aceeaşi, conţinutul în argint mai
mare sau egal cu 800%0 şi greutatea au volori atât de diferite, acest lucru
s-a putut realiza doar pe baza diferenţelor de volum. De aceea am făcut
măsurători de grosime şi diametru a monedei. Trebuie să spunem că
grosimea monedei a fost măsurată cu şublerul şi, din păcate, încă nu
am reuşit să găsim o posibilitate de a măsura înălţimea reprezentărilor
din avers şi revers; unele monede sunt mai uzate, deci, reprezentările
sunt mai tocite şi, deci, moneda mai subţire, cu toate că placa, din care
au fost bătute, are aceeaşi grosime cu cea a unei monede mai puţin uzate.

Identificarea argintului s-a făcut cu o soluţie saturată de bicromat de potasiu
iar calitatea lui a fost determinată prin comparaţie cu un etalon de
argint de puritate 800%0 •
~ Doina Boroş. L. Dărăban, T. Fiat, în Actal\fN, 32, I, 1995, p. 231-236.
3 Fr. Pap, M. Blăjan, în ActaMN, 32, I, 1995, p. 489-496.
4 Toate calculele din această lucrare s-au făcut prin raportare la parametrii
respectivi de valoare maximă.
1

uşor acidulată,
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mică, maximum 0,1 cm (1 mm),
minimum 0,05 cm, ceea ce înseamnă că o eroare, de 100/o la măsurare,
reprezin\tă 0,1 mm, şi ea este admisibilă la acest ,tip de măsurătoare<.
ln aceste condiţii consider că nu este concludentă corelaţia directă între
„deprecierea oficială a monedei" şi scăderea grosimii acesteia, fapt ce
reiese clar din diagrama 1. O grosime mică de 0,05 sau 0,06-0,07 cm
nu înseamnă neapărat o greutate corespunzător de mică de 0,31-0,4 g
(fapt ce reiese foarte clar din diagrama 1).
Referitor la variaţia de grosime a monedelor se poate observa că
pentru tipul CNH, I, 45 grosimea variază de la 0,05 la 0,1 cm (deci, o
reducere cu 500/o), la tipul CNH, I, 43 de la 0,07 la 0,09 cm (deci, o reducere cu 200;0), iar la tipul CNH, I, 57 diferenţele de grosime se includ
în eroarea de măsurare fiind vorba de o grosime medie de 0,08 cm (vezi
diagrama 1).
Luând aceleaşi 3 monede cu acelaşi semn monetar (poziţiile 15, 27,
7 din tabelul I), ca la analiza variaţiei greutăţii să constatăm o depreciere
de 200/o pentru grosime, în timp ce deprecierea de greutate este de 150/o'
şi 350/o:
moneda cu nr. inv.
N. 71563 N. 71590 N. 71576
grosimea (cm)
0,07
O, 1
0,07
deprecierea relativă
20%
0%
20%
în ce priveşte diametrul monedelor, el a fos.t măsurat cu şublerul.
Prima constata·re vizibilă, cu ochiul liber, este că nu au forma de cerc
perfect decât foarte puţine, ci ele au fost tăiate jur-împrejur5• De aceea,
am măsurat diametrul pe 3 axe, alese împreună cu numismatul Francisc
,Pap. Acestea sunt braţele crucii axa 1 şi 2, o diagonală la 45° faţă de
axele 1 şi 2, axa 3 (vezi rezultatele din tabelul I).
Din lotul de 44 monede analizate se observă că au diametre egale
pe cele 3 axe: la tipU]. CNH, I, 45, 7 monede, la CNH, I, 43, doar o
monedă, iar la CNH, I 57 nici una (poziţiile 1, 7, 11, 14, 18, 26, 27, 41 din
tabelul I). Monedele au fost tăiate jur-împrejur sau răzuite, urmele
văzându-se clar în fotog.rafie 6 • Răzuirea s-a făcut cu scopul de a face
o micşorarie mai mică decât cea rezultată în urma tăierii jur-împrejur.
Studiind ·tabelul I este clar că monedele de tip CNH, I, 45 au diametrul cel mai mare, urmează cele de tipul CNH, I, 43, li.ar ce1.e de
tipul CNH, I, 57 cel mai mic, fapt ce este sugestiv ilustrat în diagrama
2. fată însă o dovadă a „deprecierii oficiale" progresive.
Diametrul mediu maxim aparţine monedei de tip CNH, I, 45, cu
nr. inv. N. 71563 (poziţia 15 în tabelul I). Fă·când o comparaţie a diametrului la monedele cu acelaşi semn monetar ... VH·~--- consta,tăm că
deşi moneda cu nr. inv. N. 71590 are cea mai mare gret11tate şi grosime,
ea are un diametru cu 60/o mai mic ca moneda cu nr. inv. N. 71,563, cea
care are diametrul maxim şi grosimea la o valoare medie, fapt evidenţiat
mai jos.
moneda cu nr. inv.
N. 71563
N. 71590
N. 71576
diametrul (cm)
1,32; 1,40; 1,42 1,30 ;1,30; 1,30 1,22; 1,27; 1,23
deprecierea relativă
0%
6%
10%

In plus, grosimea monedelor este foarte

5
6

Fr. Pap, M. Blăjan, op. dt.
Idem, op. cit.
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Concluzii:

Nu se poate stabili nici o relaţie directă între semnele monetare
dimensiunile fizice (greutate, diametru, grosime) ale monedelor.
Se observă o depreciere de greutate şi grosime în cadrul tipului
CNH, I, 45, o depreciere de greutarte la tipul CNH, I, 43, iar la tipul CNH,
I, 57, unde avem doar 3 probe în tot tezaurul, o valoare aproximativ
constantă pentru toţi parametrii. Comparând toate cele 3 tipuri monetare
se constată o depreciere accel1/tuată a tuturor parametrilor fizici de la
CNH, I ,45 la CNH, I, 43, la CNH, I, 57.
şi
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Tabelul I
llezullnlul lnnsll11n!lllor de laborator pentru 44 de monede din tezaurul de la
Ju1I. Alba, see. XI- XII

Conţinut

Nr.

Nr.

crt.

inv.

iu argut

-

'I

I

I

~

IGrosimel
(on)

I

4

I

Diametru

Greuta-,
te•

(on)

I

5

/

lJărilbaoJ,

Semn monetar

(g)
6

I

CNH.

1

I, 45
X.71561

8OO"fo.

0,1

1,32; 1,32; 1,32;

0,69

'.!

N.71671

800•!••

0,06

1,26; 1,22; 1,25

0,31

;{

N'.71615

800•/..

0,05

1,23; 1,25; 1,25

0,33

4

N'.71637

800•/••

0,1

1,32; 1,29; 1,28

0,67

.... ½J .....
, br. f·2

5

N.71672

800°/00

0,1

1,28; 1,25; 1,27

0,64

. · br. -:,~4

6

X.71576

800°/ 00

0,07

1,22; 1,27; 1,23

0,40

........ ~.

7

N'.71598

8OO•/oo

0,09

1,28; 1,28; 1,28

0,59

/bi". ~-2

8

N.71564

800°/00

0,07

1,24; 1,27; 1,28

0,45

9

X.71565

8OO•/ 00

0,06

1,30; 1,28; 1,30

0,40

10

N'.71567

800°/00

0,07

1,25; 1,22; 1,29

0,43

11

N.71575

800°/ 00

0,08

1,32; 1,32; 1,32

0,44

1'.!

N.71574

800 8 / 00

0,06

1,29; 1,27; 1,25

0,49

... A ......
. · br. ~ ·.lt
:, br. 2-3

13

N.71569

800°/.,.

0,09

1,32; 1,28; 1,28

0,48

.. ....v ...

14

N.71566

800°/ 00

0,07

1,32; 1,32; 1,32

0,39

... ~,: ......

15

N.7156:{

800°/ ••

0,07·

1,32; 1,40; 1,42

0,52

••.••••• ·.o..·.

16

N.71572

800°;00

0,06

1,24; 1,20; 1,20

0,39

)br. 2·~

17

N.71584

800°/ 00

0,07

1,29; 1,25; 1,26

0,54

<.br-.,-4

18

N.71591

800•/..

0,08

1,28; 1,28; 1,28

0,49

.••.••• • /!t..

19

N.71595

800°/ 00

0,06

1,27; 1,28; 1,28

0,42

•• br. 2.-~

........

~

..

... ~- .....
• br. ~-4

.

-Jl br. t-2
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continuare Tabelul 1
2

3

I

G

4

I

7

X br-. o-4

20

N.71596

8000/00

0,08

1,28; 1,30; 1,34

0,46

21

N.716O3

800°/00

0,08

1,30; 1,26; 1,30

0,45

22

N.71613

800°/00

0,08

1,28; 1,28; 1,30

0,54

23

N.71628

8OO•f••

0,07

1,24; l,'.!5; 1,26

0,39

+-~-

24

N.71642

800°/00

0.06

1,30; 1,33; 1,33

0,42

J< br.4-1

25

N.71683

800°/00

0,09

1,30; 1.30; 1,27

0,56

..• A· .•...•

26

N.71643

800°/00

0,09

.1,29; 1,29; 1,29

0,57

X br. 1-2

27

N.7159O

800°/00

0,1

1,30; 1,30; 1,30

0,61

I I•••• e I ~ .

28

N.71571 800°/00
CNH, I,
43
N.71695 .. 800°/oo

0,1

1;32; 1,28; 1,32

0,59

A br. 1-2. )( bt- 2.-

0,08

1,25; 1,24; 1,25

0,44

f. f.)

29

.)( br. 2-3
.)(br.4-1

br 1-2

30

tN.71697

800°/00

0,07

1,28; 1,25; 1,25

0,46

A

31

N.71699

800°/ 00

0,09

1,22; 1,20; 1,20

0,43

A br.4-1

32

N.717OO

800°/00

0,09

1,20; 1,24; 1,22

0,38

ţ./).

33

N.717O4

800°/00

0,08

1,25; 1,24; 1.22

0,33

f /)

34

N.717O8

8000/00

0,07

1,25; 1,24; 1,24

0,39

•••••••• /1':t.:.

35

N.71714

800°/00

0,07

1,20; 1,22; 1,20

0,33

.. BI.\ •.

36

N.71718

800°/00

0,07

1,17; 1,18; 1,20

0,38

37

N.71719

800°/00

0,07

1,15; 1,17; 1,17

0,31

• br. ~-4
, br. 2.-~

38

N.71726

800°/ 00

0,07

1,18; 1,20; 1,20

0,40

r 'v .... ....

39

N.71728

800°/00

0,09

1,20; 1,20; 1,18

0,35

.. r~ ......

40

N.71736

800°/00

0,07

1,27; 1,24; 1,23

0,42

.. r A.,••...•

41

N.7174O

8OO"fo 0

0,08

I, 19; 1,10; 1,19

0,43

/br f-2..

42

CNH, I,
57
N.71744

800°/00

0,08

1,17; 1,14; 1,15

0,37

N.71745

8OO0/oo

0,07

1, 15; 1,13; 1,15

0,35

N.71746

800°/00

0,09

1,12; 1,08; 1,10

0,34

43

44

• Cântăririle au fost făcute de fizicianul Adrian Alicu la balanţa analitică
din laboratorul de fizică al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.
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LE TRf:SOR MONi:TAIHE DE BARABANŢ, D:EP. DE ALBA (llc-12e SIECLES).
INVESTIGATIONS DE LABORATOIRE
(Resume)

Sur 44 monnaies, considerees significatives par le numismat Francisc Pap
j'effectue une serie d'investigations de laboratoire (voir la liste I).
La determination de la qualite d'argent indique que Ies monnaies ont ete
battues d'un argent de bon qualite (800o/00 ou plus). La determination de la poid
des monnaies montre une grande variation pour le type CNH, I, 45 et CNH, I,
tJ. La relation epaisseur - poid pour chaque monnaies est presente dans la diagramme 1, et celle de epoisseur - diametre dans la diagramme 2.
J'essaye une correlation des parements physiques determines, avec Ies signes
monetaires, mais je n'ai trouve pas aucune relation simple.
11 y a une depreciation de poid et d'epaisseur pour Ies monnaies de type
CNH, I, 45, une depreciation du poid pour le type CNH, I, 43, et comparant Ies 3
types une depreciation monetaire de plus en plus profonde du type CNH, I, 4!1
a CNH, I, 43.
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Fig. 1. Diagramele iu

funcţie

de greutate

şi

de diametrul mediu al pieselor.

AL IV-LEA SEMINAR

NAŢIONAL

DE ETNOARHEOLOGIE

„RIT

ŞI

RITUAL FUNERAR - OFRANDA FUNERARA
DIN MORMINTE"
(Cluj-Napoca, Iclod, 18-19 noiembrie 1994

MORl\UNTE ALE PURTATORILOR CULTURII STARCEVO-CRIŞ
DESCOPERITE ÎN MOLDOVA

Studierea

amănunţită

a ritului

şi

a ritualului funerar al diferitelor

comunităţi aparţinând unei sau aLtei culturi din epoca neolitică ne permite să cunoaştem nu numai poziţia celui îngropat şi inventarul său
funerar, ci să obţinem şi o serie de date cu privire la modul cum se
îmbrăcau, cum era aranjat şi cu ce era fixat părul, ca şi obţinerea unor
date utile pentru cunoaşterea unor obiceiuri funerare practicate de
membrii comunităţilor neolitice de pe teritoriul ţării noastre.

În cele ce urmeaz,1 vom analiza datele cu privire la ritul şi ritualul
funerar al comunităţilor culturii Starcevo-Criş din Moldova. Considerăm
;tema ca fiind importantă, deoarece purtătorii acelei culturi, în cursul
evoluţiei lor îndelungate, au ocupat treptat cca mai mare parte din teritoriul ţării. Ele constituie, de fapt, un element de fond (din punct de
vedere antropologic) care, în continuare, s-a dezvoltat pe bază de evoluţie proprie sau a fos.t influenţat şi s-a amestecat cu alte culturi mai
târzii.
Mormintele purtătorilor culturii Starcevo-Criş din Moldova co11Stituic un grup nu prea mare de descoperiri, dar c:ire permite cunoaşterea
unor obiceiuri funerare caracteristice din acea vreme.
Comunităţile culturii Criş au pătruns pe teritoriul Moldovei, traversând Carpaţii, dintre Transilvania şi, cu timpul, s-au răspândit pe
aproape tot întinsul provinciei, cu excepţia c.:împiei Covurluiului 1. Subliniem că ele au evitat acea zonă nu din cauză că era ocupată de alte
comunităţi, ci datorită modului lor specific de trai, adicC:-1 preferinţei lor
pL·ntru zonele de podiş şi de deal.
Primele descoperiri funerare, ap3'rţin,înc.l culturii Starccvo-Criş de
r~e teritoriul Moldovei, au fost făcute încă din anul 1950, dar neavând
clemente de datare prea clare ele au fost menţionate fură precizarea
apartenenţei culturale.
Până în prezent se cunosc următoarele descoporiri, pe care le ·prezentăm în ordinea cronologică a descoperirilor:
Valea Lupului (jud. Iaşi). Prin săpăturile c[ectuate sub conducerea
lui Vlad Zirra, în anul 1950, în preajma movilei I, în şanţul II, s-a descoperit un mormânt dublu de inhumaţie. Scheletele au fost ale unor
adulţi depuşi în groapa funerară în poziţie chircită, ah1turaţi. Unul din
ele era chircit pe partea stângă, iar cel de al doilea a fost aşezat cu faţa
în jos, dar cu picioarele îndoite şi aşezate cu genunchii în intervalul
lăsat anume, între femurele şi tibiile primului schelet. Cele <lou[1 schelete erau orientate cu cr:miile pc direcţia est-vest.
1

Eug.

Comşa,

în AAC, XXIV, 1985, p. 8-9.
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Important este faptul că partea superioară a celor două schelete .1
fost acoperită intenţionat cu o serie de fragmente ceramice dintr-un
vas de provizii, specific culturii Starcevo-Criş.
!dormântul a fost prezentat, pe scurt -- fără comentarii şi făr{i
precizarea datării lui - în raportul publicat cu privire la rezultatele
săp~tl!ril?r ~rheologice din anul 1950 2. După părerea noasitră - publicata mea dm anul 19603 acest mormânt dubJu aparţine culturii
S tarcevo-Criş.
Glăvăneştii Vechi (jud. Iaşi). în anii 1949 şi 1950, în lunca râului
Jijia, lângă aceas.tă localitate, au fost cercetate, prin săpături, câteva
movile funerare cuprinzând morminte cu ocru. Cu acel prilej, au fost
descoperiite unele aşezări neolitice, între care şi una aparţinând culturii
Sta_rcevo-Criş şi alta culturii cu ceramică liniară. In vederea cunoaşterii,
mai amânunţite, a elementefor specifice celor două cul.turi, s-au e:JGtins
săpăturile în intervalele dintre movilele funerare. Drept urmare, au fost
dezvelite şi studiate rămăşiţele mai multor locuinţe aparţinând acelor
cuhturi, dar şi mai multe morminte din diferite epod 4 • Analiza făcută
(la sfârşi,tul anului 1994) cu privire la grupul de morminte descoperite
tn intervalele dintre movilele funerare ne-a dus la unele concluzii wtile
pentru cercetarea epocii neolitice şi anume că o parte din acele morminte aparţin culturii Starcevo-Criş.
Mormintele pe care le atribuim acestei culturi au fosit descoperitelângă malul Jijiei, la sud de movila IV 1949, în zona aşezării Starcevo-Criş.

Mormântul 1 se afla în dreptul pă,rţii de sud a suprafeţei F, lângă
latura îngustă, de sud, a unei locuinţe de suprafaţă Starcevo-Criş. Amintim că la săparea gropii funerare nu s-au produs deranjamente în zona
acoperită de bulgării de lipitură arsă, proveniţi din pereţii locuinţei
amintite. Poziţia gropii funerare, lângă latura îngusită de sud a locuinţei
considerăm că are o anumită semnificaţie magico-religioasă.
Oasele scheletului s-au păstrat prost. Cel deoedait fusese depus în
groapa funerară în poziţie chircirt:ă, destul de accentuată, fiind aşezat
pe partea dreaptă, cu craniul orientat spre sud-est5• Pe oasele scheletului
nu s-au observat urme de ocru roşu şi lângă el nu s~a găsit inveI1Jtar
funerar.
Ţimînd seama de poziţia mormântului, lângă marginea locuinţei Criş.
con.siderăm că acesta aparţine culturii Starcevo-Criş.
Alături de locuinţa StarceVio-Criş menţionată se aflau resturile
unei alrt:e construcţii similare, cu axul lung paralel cu al cel'ei din suprafaţa F. Lângă această locuinţă a fost descoperit cel de al doilea mormânt. Groapa funerară a mormântului 2 a fost săpată lângă colţul de
sud est al locuinţei (deci, tot lângă latura îngustă), fără să provoace
deranjamente în cuprinsul suprafeţei cu lipitură arsă provenită clin
locuinţa amintirt:ă.
Săpături V. Zirra, I. Nestor şi colab., in SCIV, II, 1951, p. 66.
Eug. Co~a, in OmD, p. 85.
4 I. Nestor şi colab., op. cit., p. 66.
5 Eug. Colll-'ia, Mormintele preistorice descoperite în intervalele dintre movilele
funerare de la GlăVăneştii Vechi (sub tipar).
2
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Mormântul la care ne referim se deosebeşte de alitele prin aceea
el cuprindea două schelete (deci, o situaţie similară celei de la Valea
Lupului, descrisă mai sus), alăturate, av::înd coloanele vertebrale paralele. Ambele schelete erau orientale cu craniile spre nord-est. Fig. 1.
Scheletul a (din faţă) era în poziţie chircită moderată, aşezat pc partea st{tngă. Craniul ii avea puţin înclinat spre piept. Cutia cranian[1 era
spartă in bucăţi mici. Subliniem că vertebrele, care s-au păstrat din
partea inferioară a coloanei vertebrale, erau masive. Din oasele braţului
stâng s-au păstrat numai unele fragmente, pe baza lor se poate preciza
că mâna st[mgă a fost întinsă aproape paralel cu corpul. Mâna dreaptă
avea humerusul oblic faţă de coloana ventebrală şi antebraţul său era
îndoit astfel că forma un unghi drept cu humerusul. Precizăm amănun
ţit, de fiecare dată, poziţia m[Jinilor, deoarece în această privinţă este
posibil să fi existat anumite reguli precise.
Picioarele le avea îndoite moderat aşa fel, ca în spaţiul lăsat anume
(între femure şi tibii) să poată fi intercalaţi genunchii celuilalt schelet.
Din cercetarea planului acestui schelet rezultă că a fost al unei persoane cu statură înaltă. Dacă ţinem seama şi de observaţia că scheletul
a avut vertebrele masive, suntem îndreptăţiţi să considerăm că aces.t
schelet a apraţinut unei persoane de sex masculin.
Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu. Nu a avut
inventar funerar.
Scheletul b - se afla în spatele scheletului a. Cele două schelete
erau alăturate, dovadă clară că este vorba de un mormânt dublu. Cele
două persoane fiind îngropate în acelaşi timp, altfel s-ar fi produs şi
observat deranjamente, în cazul unor înmormântări succesive.
Scheletul b era şi el în poziţia chircită moderată, fond aşezat 'to.t pe
partea stângă. Din Cllltia craniană s-au păstrat mai multe fragmente, destul de mici. Lipseau oasele feţei, precum şi mandibula. Din coloana vertebrală s-au păsitrat fragmente destul de mici din vertebre, prin poziţia
lor E!le indică o uşoa,ră arcuire a coloanei, în dreptul pă·rţii superioare.
Mâna stângă o avea îndoită tare din cot, aşa că oasele antebraţului au
ajuns paralele cu humerusul. Palma mâinii sWngi era îndreptată spre
bărbie. Mâna dreaptă a avut humerusul puţin abătut spre spate, indieiu
că la înmormântare, întâmplător, partea de sus a corpului a fost puţin
întoarsă spre spate. Antebraţul său fusese îndoit din cot şi forma un
unghi ascuţi,t cu humerusul. Palma dreaptă fusese aşezată lângă bă·rbie.
Din oasele bazinului s-a păstrat numai o parte. Picioarele au fost îndoite
tare, încât femurele ajunseseră aproape paralele cu tibiile. A fost necesară această forţare a picioarelor pentru ca ele să poată fi intercalaite în
intervalul lăsat anume între femurele şi tibiile celuilalt schelet". Pe oase
nu s-au observat urme de ocru roşu.
Din analiza planului rezultă că acest schelet a aparţinut unei persoane mai scunde, decât scheletul alăturat, ceea ce ne permite să presupunem că scheletul b a aparţinut unei persoane de sex feminin.
Prin urmare, suntem îndreptăţiţi să presupunem că schele1lele din
mormântul 2 au aparţinut (cel din faţă) unui bărbat şi cel din spate (unei
femei). Perechea, desigur, corespundea unei familii.
că

6

Ibidem.
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Prin compararea da-telor referitoare la cele două morminte duble
(d2 h Valea Lupului şi Glăvăneştii Vechi) rezultă că în cazul celui de
la Vak'a Lupului, partea de sus a scheletelor a fost acoperită cu cioburi
diI11tr-un vas de provizii, specific culturii Starcevo-Oriş. În schimb, în
legătură cu mormânrul dublu de la Glăvăneştii Vechi nu se menţionmză.
în rapoTtul de săpături, acoperkea părţii de SILlS a corpului celo,r decedaţi
cu cioburi. Considerăm că nu t.Tebuie exdusă posibi!iotatea ca, de fapt,
şi oele două schelete alăturate de la Glăvăneştii Vechi să fi fost şi ele
acoperite parţial cu cioburi, dar, obiceiul respectiv, nefiind cunoscut
până la acea dată de către arheologi, la dezveHrea scheletelor, la care ne
referim, ciobu'l"ile de pe ele să fi fost înlăturate, fiind consideraite că au
ajuns întâmplător pe oase.
în privinţa datării mormârutului dublu de la Glăvăneştii Vechi coasiderăm că şi el datează din timpul culiturii Starcevo-Criş.
în legătură cu cele două morminte descrise de la Glăvăneştii Vechi,
atrage atenţia şi consrotarea că atât mormântul 1, cftrt şi morrmântul 2,
se aflau lângă m:=trginea unor locuinţe Starcevo-Criş, ale căror resturi
nu le-au deranjat. Suntem de părere că foptul nu este întâmplător şi că
trebuie să aibă o semnificaţie magico-Teligioasă. Una posibilă ar putea
fi aceea că mormintele 1 şi 2 cuprind scheletele unor persoane c:ire au
trăit în locuinţele lângă resturile cărora s-iau descoperH scheletele amintite. Este evident o ipoteză, care va trebui confirmată de alte descoperiri
similare, mai clare, prevăzu1te cu inventar funerar specific culturii.
Pogorăşti (jud. Botoşani). în anul 1961, în cursul .::ercetărilorr arrheologice efectuate de I. Ioniţă, în vecină1tatea acestei localităţi, a fost descoperit un schelet, în poziţie chircită, atribuit culiturii Starcevo-Cri:/.
Scheletul era al unui copil de 7 ani. Studierea craniului din punct de
vedere antropologic a permis precimrea că este de tip dolichocran (avea
indicele cefalic 72) 8 .
Suceava (jud. Suceava). ln timpul săpătmilor (efectuate de N. Ursulescu) în cuprinsul aşezării de ;tip Starcevo-Criş din zona „Platoul cimitirului", au fost descoperite două morminte, din care unul (M. 3 - 1074)
e91:e a,tribuH culturii St.arcevo-CI'iş 9 , iar celălalt (M. 2 - 1974) nu prezintă elemente specifice, care să perrmită o datare mai precisă. De aceea
ne vom referi numai la mormântul 3 - 1974. Groapa furuerară a avut
forma aproximativ ovală, cu dimensiunile de 1,10 X 0,60 m. Orienrtarea
gropii era nord-sud. Reţinem că fundul gropii era albiat şi a avut adtmcimea maximă de 1,40 m (în dreptul eraniului) şi 1,25 m (în dreptul
picioarelor). Cel decedat a fost depus în groapa funerară în poziţie chircită moderată, pe pal"teia dreaptă. Mâinile au fost îndoite din coate şi
iaşezate cu palmele în dreptul feţei. Scheletul era orierutat ou craniul spre
sud. Fig. 2.
Lângă coate n fost depus un bulgăre de ocru roşu (cu diam. de
15 cm). În faţa scheletului, în lungul antebraţelor, s-au găsit mai multe
cioburi, la fel şi la spate (de la ceafă pftnă la bazin) era o serie de fragmente ceramice dintr-un vas specific cuLturii Starcevo-Criş 10 . Autorul
Informatii de la I. Ioniţă, căruia ii mulţumim şi pe această cale.
Olga Necrasov. Serafina Antoniu, în SCA, 15, 1978, p. 4 (tabelul 1).
N. Ursulescu,. în Suceava, V, 1978, p. 83, 86 (fig. 2) şi p. 87 (fig. 4).
10 Idem, p. 83.
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descoperirii a considerat că vasul a fost depus la ceafa celui decedat
de unde cioburile „s-au răspândit în fiaţa craniului şi pe coioana verte:brolă"11. După părerea noastră şi în acest caz considerăm că, de fapt,
partea de sus a cadavrului a fost acoperită cu cioburile acelui vas, spart
anume, căci numai astfel se explkă şirul de cioburi răspândi-te în faţa şi
'în spa•tele scheleitului. Credem, că dacă vas.ul ar fi fos1t depus întreg,
nu ar fi avut cum să se spargă şi apoi cioburile să alunece în faţă şi în
jos.
Grumăzeşti (jud. Neamţ). în anul 1971, prin săpăturile de la Grumiizeşti, de sub conduceroa Silviei Marinescu-Bâlcu, a fost descoperită
o parte dintr--'lln craniu uman într-un complex .atribuit cultn.Irii StarcevoCr:ş1:!.
. ·· ·
Poicw:ş:i (jud. \',::,<;lui). Prin si:.pJturile efectua-te (sub conducerea
Ccrn2'.ici-Magd:i Mantu) în aşezarea Staroevo-Criş de la Poieneşti, în
preajma locuinţei a treia a fost descoperi,tă o groapă (de 2,50 X 2,30 m).
Lt golirea gropii s-au scos feluri te fragmente ce~amke din vase mari
şi un vas bi.tronconic, sub care se afla un craniu uman. S-a continuat
cerceta,rea <U grijă a oseminte}or. Până la urmă a fost dezvelit, în întregime, scheletul unui adult tânăr, care a foSit aşezat în groapa funerară
în poziţie chirci-tă, pe partea s.t:Zmgă. Oasele scheletului, în parte, au fost
păstrate prosit. M,îna dreap'.ă era cu antebraţul îndreptat spre g,enunchi,
iar cea stângă era îndo1tă şi .işezată cu palma lângă obraz. Picioarele
au fost îndoite puternic, aşa c[t nu ajuns cu călcâiele lângă bazin. Schele~ul a fost orientat NNV 600°--SSE 280°.
Menţion{\m că sub schelet s~au găsit diferite fragmente ceramice, o
pirntadeiră., un ,corn de lut ars şi lame de silex şi de obsidiană.
Mormc'mtul, prin caracteristicile s1ale, datează din •timpu.I cu1tu,rjj

s tarcevo-Crişl:I.

săpăturil'C efectuate în aşe21area Starde la Tresliana, de sub conducerea Eugeniei Popuşoi, au fost
descoperite 42 morminte, datând din diferite epoci 14 . Din acestea, până
în anul 1981, 6 au fost aitribuite culturii Starcevo-Criş 15 . Fig. 3.
Mormântul 6 - 1964 a fost descoperit lângă locuinţa 2 la numai
0,20 m de ea. Scheletul (prost păstrat) era al unui adult, depus în
groapa funerară în poziţie chircită moderaită, pe pa:ritea stângă, cu craniul orientat spre nord-est. Mâinile erau îndoite tare şi aşezate cu palmele ltmgă bărbie.
Lângă ceafă se afla un fragment dintr-un vas mare de provizii, specific ,culturiirn.

Trestiana (jud. Vas.lui). Prin

cevo-Criş

Ibidem.
Silvia Marinescu-Bâlcu, Raportul despre rezultatele săpăturilor de la Grumiizeşti din 1971. Lucrare prezentată la Sesiunea anualii a Institutului c!e Arheologie din ziua de 4 februarie 1972.
n Cornelia-Magda Mantu, A. Mantu, Ionela Scorţanu, în SCIV A, 43, 2, 1992,
p. 153-155.
H AI. Barnea, A XXIV-a Sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cerccU:ri!or arheologice din anul 1989, in SCIV A, 42, 1-2, 1991, p. 9'1. ln această dare
de seamă se menţionează că aceste 42 de morminte aparţin aceleiaşi culturi.
15 Eugenia Popuşoi, în Cercetări istorice, S. N., XI, Iaşi, 1980, p. 105-134.
16 Idem, p. 129-130 şip. 111 (fig. 6/1).
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Analiza antropologică a dus la precizarea că scheletul a fost al unei
femei, de circa 45 ani, cu statura de 1,54-1,56 m înălţime, cu oasele
scheletu.lui foante gracile. Craniul era de tip mediteranojd gracil
(68, 44) 17•
In morm[mt s-a găsit un os de ovicaprină 18 .
Mormântul datează din timpul cu1turii Starcevo-Criş.
Morm,întul 9 - -- 1966 a fost găsit în apropierea locuinţei 1, in
pământul galben. Cel decedat a fost depus în groapă în poziţie chirdtă,
pe partea stângă, cu craniul orierntat spre nord. Avea craniul spart în
bucăţele şi împrăştiat. Mâna dreaptă o .avea îndoită şi aşeza.tă cu palma
lângă cotul stâng. M[ma stângă o avea întinsă pe lângă corp. în spatele
scheletului şi sub oasele lui s-au găsÎlt diferite fragmente ceramice de
tip Starcevo-Criş 19 . Prin urmare, mormântul aparţine acestei culturL
La analiza antiropologică s-ea precizat că scheletul a fost al unei
persoane de 7-18 ani, probabil, de sex masculin, cu statura de 1,17 m
înălţime. Oasele craniului fiind mici nu s-a putut reconstitui şi predz.:1
tipul antropologic:t0•
Ana.Uza a dus la observaţia Cel în acelaşi mormânt erau şi câteva 03se
lungi, fragmentare, şi câteva ventebre ale unui bărbat matur 21 .
Drept ofrandă s-a găsit tot un os de ovicaprină 22 .
Mormântul 18 - 1967, se afla la 0,57 m adâncime în stratul de
pământ galben steril. Cel decedat a fos,t depus în groapă, în poziţie
chircită moderată, pe partea stângă, cu craniul orientat spre est. Lângă
umărul stâng se afla o piatră mică, dar pe schelet şi sub el s-au găsit
diferite fragmente ceramice din vase specifice culmrii Starcevo-Criş 23 _
Prin urmare este clar că scheletul a;parţine acestei culturi.
Oasele craniului fiind foarte :fragmentare nu s-a putut preciza tipul
antropologic. Scheletul a fost al unui bărbat de 45-50 ani avJnd sta.tura de circa 1,70 m înălţime, cu osatura foarte robustă 24 .
Mormântul 30 - 1971; a fost descoperit la 0,50 m adâncime, în
pământul galben steril, la o distanţă de circa 4 m spre vest de locuinţa
12. Cel decedat a fost depus în groapa funerară în poziţie chircită accentuată, pe partea dreaptă, cu craniul orientat .spre sud. Craniul îl avea
spart în bucăţi mici. Poziţia braţelor este greu de precizat. putem spune
doar că mâna dreaptă avea humerusul oblic faţă de coloana vertebrală_
Picioarele era strânse tare, aşa că aveau femurele şi tibiile aproape
paralele.
Subliniem că sub craniu s-au găsit cioburi specifice culturii. Partea
superioară a scheletului era acoperită cu fragmente ceramice din vase
Starcevo-Criş. Lângă bazin se afla o jumătate dintr-un vas specific culturii2;;_ Este deci evident că monn[mtul a apraţinut culitu.rii StarcevoCriş.
17

Olga Necrasov, Serafina Antoniu, op. cit., p. 3--4

w Idem, p. 7.
J!t Eugenia Popuşoi, op. cit., p. 130.
:m Olga NecrasoY, Serafina Antoniu, op. cit., p. 7-8.
~1 Idem, p. î.

~. Idem, p. 8.

Eugenia Popuşoi, op. cit., p. 130.
Olga Necrasov, .Serafina Antoniu, op. cit., p. 8.
"" Eugenia Popuşoi, op. cit., p. 130.
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Oasele fragmentare ale craniului nu au permis preci2Ja.rea tipului
antropologic. Scheletul a fost al unu'i bărbat de aproxima,tiv 30 de ani 26 .
Din ofranda funerară s-au găsit numai un os de bovină şi un dinte
de ovicaprină21 •
Mormântul 32 - 1972, a fost găsit la 0,70 m adâncime, în pământul
galben ster~l. Din oasele scheletului s-aiu păstrat numai craniul şi o
parte din oasele mâinilor. Este de presupus că a fost al unei persoane
depusă în groapa funerară în IPOZiţie chircită, pe pall'tea dTeaptc-1, ou
craniul orientat spre sud. Scheletul era acoperit, în mare pante, cu fragmente ceramice din vase mari de provizii de tip Starcevo-Criş. Cioburi
similare is-au găsit şi sub craniu211 •
La analiza antropologică s-a coootatat că din acest mormânt provin unele oase dintr-un crianiu de ,adult ;şi câţiva muguri del11tari şi dinţi
de lapte de la un copil de circa 10 luni 29• Prin urmare, este vorba, în
rea:litate, de un mormânt dublu, cuprinzând, probabil, scheletul unei
femei şi al copilului ei. Având în vedere obiceiul de a înveli scheletul cu
cioburi este evident că mormântul apraţine oulturii Starcevo-Criş.
în clllrsul săpă,turilor din anul 1980,, din cadrul aceluiaşi complex,
la 4 m spre sud de B/L 3, la l ,u5 m adâncime a fost descoperiit un schelet de copil, aşezat în poziţie chircită, pe partea stângă, cu craniul orientat spre nord-est. Din schelet s-a găsi,t „outia craniană spartă în bucăţi
şi împrăştiaită, oasele picioarelor, mâinilor şi urme descompuse ale cuştii
toracice şi coloanei vertebrale"Jo_ În continuare, se face precizarea că
,,în jur s-au găsit câteva fragmente ceramice de facbu:ră Stiairoevo-Criş,
care nu ne permit însă să precizăm, dacă au fost aşezate intenţionat,
s-au provin din pământul de umplutură" 31 •
înclinăm să credem - dacă avem .în vedere şi alite descoperiri similare din Moldova - ,că şi acest mormânt poate fi atribuit culturii Swcevo-Criş.

,Din expunerea noastră rezultă că dispunem, până in prezent de
date cru privire la 7 complexe funerare, din arealul culturii Starcevo-Criş
de pe teriitoriul Moldovei şi anume: Valea Lupului, Glăvăneştii Vechi,
Po,gorăşti, Suceava, Grumăzeş,ti, Po'ieneşti şi Tres:ti,ana (Fig. 4). Ne-am
rcfer~t la un .total de 13 morminte, cuprinzând 15 schelete.
Pe baza lor suntem în măsură să ajungem la unele conoluzii de or<lin
istoric, cu privire la ritul şi ri,tuaLul funerar ale purtătorilor al acestei
cu1turi de pe teritoriul Moldovei. Facem această precizare, deoarece,
având în vedere arealul foal'te vasit pe care s-au răspândit pur.tăitorii
cuJ.turii, eS1te posibil ca în unele zone să fi avut obiceiuri funeiiare puţin
deosebite de cele practicate in Moldova.
Aceste concluzii sunt:
- Purtătorii cul.turii studiate au practicat numai ritul inhumaţiei.
2iJ
'l:1

Olga Necrasov, Serafina Antoniu, op. cit., p. 8.
Ibidem.

Eugenia Popuşoi. op. cit., p. 13~.
29 Olga Necrasov, Serafina Antoniu, op. cit., p. 9.
:o Eugenia Popuşoi, ln MCA, 1981, p. 36.
28

u Ibidem.
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În privinţa gropiloo- funerare s-a putut face precizarea că groapa
mormântului de la Suceava avea forma ovală (de 1,10 X 0,60 m).
- Cei decedaţi erau depuşi în groapa funerară totdeauna în pozitie
chircită pe o parte.
·
- Din mormintele atribuite culturii Starcevo-Criş din Moldova, în
o din ele s-au găsit 8 schelete chircite pe par:tea stângă, iar în alte 4
morminte s-au descoperit 4 schelete chircite pe. partea dreaptă. Se cuvine
subliniat că în unele complexe (la Glăvăneştii Vechi şi la Trestian.a)
s-au găsit atât morminte cu schelete chircite pe partea s1tângă, cât şi
unele chircite pe partea dreaptă.
-- În două .ca:mri (la două schelete chirdte pe .partea stungă) se
constată că mâna stângă era îndoi,tă din cot şi aşezată cu palma liîng,1
obraz, în timp ce mâna dreaptă era îndoită din cot sau era cu palma
aşezată lângă genunchi.
-~ În alte două cazuri (la două schelete chircite pe partea s~tmgă)
mâna stângă era întinsă pe I..lngă corp, iar cea dreaptă era înd:Ji tc'1 din
cot, formând, la unul din schelete, un unghi drept, iar la ceJălalt m,îna
era îndoită din cot şi aşezată cu palma lângă cotul st{mg.
- Picioaa-ele erau îndoite la toate scheletele cercetate, moderat sau
accentuat.
- Se cuvine menţionat obiceiul, cu anumită semnificaţie magic.oreligioasă, pus în practică în două cazuri (la Valea Lupului şi la Glă
văne~1tii Vechi) de a îngropa, în ac~laşi timp, în aceeaşi groapă, câte
două persoane (probabil, un bărbat şi o femeie), poate în credinţa ec'l
fiind îngropaţi la un loc, vor fi împreună, mereu, şi pe lumea cealalt(1.
- Se cuvine subliniată şi observaţia că, în mai multe ,eompll,xe
funerare se constată că patrtea superioară a corpului celor înmormuntaţi
era acoperită, cu grijă, cu cioburi din vase cu forme şi ornamen,te specifice culturii Starcevo-Criş. În unele cazuri, se pare, că acele fragmente
au alunecat alături de corpul celui decedat. Nu excludem posibiliitaiea
ca şi alte câteva din scheletele din lotul studiat, să fi fos:t şi ele acopell'i.te,
parţial, cu cioburi de acelaşi tip, dar obiceiul nefiind cunoscut până
atunci - ele au fost ridicate şi puse de-o parte, fără să mai fie menţionaite în lucrările publicate.
- Trebuie să reţinem şi constatarea că mormintele descoperite în
câteva complexe se aflau în cuprinsul aşezărilor (de ex. Glăvăneş-tii
Vechi), lângă locuinţe -şi anume lângă una din laturile înguste. Poate
este reflectarea unui obicei, de a îngropa pe cei decedaţi, lângă locuinţa
în care au trăit.
Din datele publicate rezultă că majoritatea scheletelor prezentate,
în lucrarea noastră, au avut craniile prea fragmentare, din caire c3.uză,
speci.aliştii în domeniul antropologiei au putut calcula numai p::>n1ru
două schelete, indicele cranian. Ne referim la scheletul din mormântul
6 de la Tres.tiana, despre care se arată că era de rt:ip mediteranoid gracil
(cu indicele de 68,39) şi cel .de la Pogorăşti, de tip dolichocran (cu i::.diccle de 72).
După părerea noastră nu este exclus ca şi unele din scheletele de
la Glăvăneştii Vechi, pe .care le atribuim culturii S.tarcevo-Criş să fie şi
ele cu craniile de tip mediteranoid, deoarece, pe haza măsu::-[itorilor
făcute de antropologi, asupra scheletelor descoperite în intervuld~ Jjn-
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tre movilele funerare de la Glăvăneştii Vechi (din care categorie fac
parte şi cele 3 schelete prezentate mai sus) s-a cons-tatat că din 7 schelete
studiate 5 erau ale unor femei cu craniile de tip medtteranoid, i'ar celelalte două (probabil, cele cu elemente specifice mormintelor cu ocru
roşu) aparţineau unui alt tip antropologic.
înclinăm să credem că pe teritoriul Moldovei, în cursul răspândirii
şi locuirii îndelungate a comunităţilor culturii Starcevo-Criş, tipul antropologic predominant a fost acela mediteranoid. ,
În privinţa oaselor de animale găsite în câteva morminte de la Trestiana, considerăm că, de fapt, ele nu reprezintă ofrande funerare, depuse
anume în morminte, ci au ajuns întâmplător între oasele scheletelor.
Acestea sunt datele de care dispunem până în prezent cu privire la
mormintel purtătorilor culturii Starcevo-Criş din Moldova.
EUGEN
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TOMBF..S APPARTEN:\NT A L:\ CULTURE DE STARCEVO-CHIŞ
SUR LE TERRITOIRE DE LA MOLDA VIE
(Resume)

Dans l'areal de la culture de Starcevo-Criş de la Moldavie ont ete decoU\·ertes
7 complexes funeraires des quelles ont ete publie 13 tombes contenant 15 squelettes.
Les communautes de la culture Stari:evo-Criş de la region mentionnee plus
haut ont pratique l'inJ:iumation en position accroupie sur une cote. Les bras ont
des positions diverses. Dans une tombe ont ete decouvertes deux squelettes.
On doit mentionner une coutume specifique: apres la deposition du decede
dans la tombe, la partie superieure du corp a ete couvri a\·ec des Jragments
ceramiques specifiques pour la culture Starcevo-Criş.
Quelques tombes ~uns inventaire funeraire ont ete decouvertes aupri1s des
habitations ou dans le perimetre de l'agglomeration. Ces tombe, respectent surement de meme une coutume specifique.
Quelques analyses anthropologiques ont precise qu'une partie des squelettes
provenant des tombes mentionnees plus haut sont de type mediterranoid.
EXPLICATI:N DES FIGURES
Fig. 1. Cli'tvăncştii \"l'ehi: Ln tomhe <louble clecouyerte au Sud <lu tumulus n -1949.
Fig. 2. S11ct·arn: Tomhe no :{ (,l'npres N. l"rsultscu, op. cit., p. 87, fig. 4).
Fig. 3. Tr<:stiana: I. I.a torn he no 6; 2. I,n tom he no 9; 3. La tombe no 30 (,!'aprh E11gcnin l'opuşoi, of>. cil., p. III, fig. 6/1-3).
Fig . ./. J,(•s comp!exes funfr,1irt'S appar!t·nant i1 ni eult11rc Starcevo-l'riş sur Ic territnire <le
la :.\lo!c\ayie (Rournanic): I - S11ceaya; 2 - Pogor,1şti; 3 - c;1,,văneştii \"cehi;
4 --- Cr11mi',zt·şti; ,:; - \'alea Lupului; 6 -- Poicnqti; 7 - Trcstiann.
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F ig. 2. Suceava: Mormântul 3 (după
N . Ursulescu, op. cit., p . 87, fig . 4).
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.J ig. 4. Complexele funerare aparţinând culturii Starcevo-Criş din Moldova: 1 - Suceava;
2 - Pogorăşti; 3 - Glăvăneştii Vechi; 4 - Grnmăzeşti; 5 - Valea Lupului; 6 - P oi e11eşt i; 7 - Trestiana.
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RITUALUL FUNERAH AL PURTATORILOR CULTURILOR
BOIAN ŞI GUMELNIŢA DIN MUNTENIA

Cercetarea arheologică permite cunoaşterea şi studierea diforH.elor
obiceiuri ale comunităţilor din epoca neolitică din ţara noastră. O semnificaţie deosebită o au cercetările privind diferitele obiceiuri legate de
ritul şi de ritualul funerar din acea epocă.
În lucrarea noastră ne vom referi .la a-stfel de obiceiuri specifice
purtătorilor culturilor Boian şi Gumeln'iţa de pe teritoriul Munteniei.
Subliniem că aceste două culturi, din perioadele neoliticului mijlociu şi
târziu, sunt strâns legate genetic, deoarece cultura Gumelniţa s-a dezvoltat, din punct de vedere cultural şi etnic, fără nici o intervenţie din
afară, pe fondul reprezentat de comunităţile C!lllturii Boian.
.
Cultura Boian a avut o evoluţie destul de îndelungată, care a :fost
împărţită în patru faze numite: Bolintineanu, Giuleşti, Vidra şi de tranziţie, în cursul căreia s-a făcut, treptat, trecerea spre cultura Gumeilniţa.
Problemele referitoare la ritul şi riotuaJ,ul funerar ale comunităţilor
din faza Bolintineanu, încă nu au fost rezolvate pe deplin, deoarece, în
această privinţă s-au formulat două păreri deosebite.
.
Astfel, în urma săpă,turilor de la ,Cerni-ca, urale a fost cer.cetată o
vastă necropolă neolitică, Gh. Cantacuzino era de părere că acea necropolă datează din ,timpul fazei Boli111tineanu 1.
Mai târziu, autorul acestor rânduri, a considerat că necropola amintită, în realitate, datează de la sfâl'Şitul ct11Ururii Dudeşti.
În cadrul necropelei de la Cernica au fost des:cperite peste 35G de
morminte neolitice 2, care sunt toate de inhumaţie şi cuprind schelete:
majoritatea întinse pe spate (cu braţele şi picioarele în ,poziţii diferite)
şi un grup mai mic de morminte cuprinzfmd schelete în poziţie chircită
pe o parte.
Inventarul funerar al mormintelor de la Cernica cons,tă, mai ales,
din podoabe, care nu sunt specifice unei sau altei culturi, deoarece majoritatea au fost obţinute pe calea schimburilor cu alte comunităţi sudice.
După părerea noastră, necropola de la Cernica nu poate fi atribuită
comunităţii din faza B::ilintineanu, din urmă•toarele motive:
- urmele de locuire din faza Bolintineanu de la Cernica sunt mai puţine
în .raport cu cele de tip Dudeşti;
- cele câteva vase fragmentare, din pastă finii, ornumentatc cu caneluri,
se găsesc atât în aşezările Dudeşti, cât şi în cele Bolintincanu;
- un argument important îl constituie faptul că in ultimii ani Marian
Neagu a cercetat o necropolă din faza Bolintineanu, ai1.CJ1tii la ciroa
1 Gh. Cantacuzino, S. Morintz,

îri

Dacia, N.S., VII, 1963, p. 27-89 .
Eug. Comşa, Necropola

. 2 . Necropola a fost cercetată de către Gh. Cantacuzino,
neozzttcă de la cernica. Monograf ie (în manuscris).
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50 km distanţă de Cernica, unde a descoperit schelete în poziţie chircită 3 .
Consider că nu este posibil ca două comunităţi, datând din aceeaşi fază,
aflate la o distanţă destul de mică, să practice două ritualuri deosebite,
unii să-şi îngroape morţii in poziţie întinsă pe spate şi alţii în poziţie
chircită. Din această cauză nu sunt de acord cu datarea propusă de
Gh. Cantacuzino şi atribui, după cum am amintit, majoritatea mormintelor din necropola de la Cernica perioadei de la sfârşitul culturii Dudeşti.
Amintesc că în cadrul necropolei de la Cernica au fost descoperi.te
32 morminte de inhumaţie, cu schelete în poziţie chircită, pe o parte
(unele pe partea stângă, altele pe partea dreaptă) cu braţele în poziţii
diferite. Acest grup de morminte consider că poate fi atribuit fazei Bolintineanu a culturii Boian.
încă nu dispunem de date sigure cu privire la existenţa unor morminte din faza Giuleşti a culturii Boi·an. Considerăm că în acea fază cei
decedaţi erau depuşi în gropile funerare în poziţie chircită pe o parte.
Din perioada următoare, adică de la începutul fazei Vidra, datează
grupul de morminte de la Andolina (jud. Călăr,aşi), care era format din
5 schelete (patru de adulţi şi unul de copil) 4 • Subliniem faptul că toate
aces,te schelete erau în poziţie chircită, fiind aşezate pe partea stângă.
Orientarea lor era asemănătoare, aveau craniile orientate pe direcţii
aprop'iate de est.
Două din morminte au avut inventar funerar. La unul din ele, în
dreptul gâtului, s-au găsit 30 mărgele din scoici (24 din scoici de Spondylus gaederopus şi 6 din scoici de Dentalium). Lângă acela1?i schelet
se afla un topor de piatră şolefuită. Cel de al doilea avea la gJ,t 65 de
mărgele din Spondylus gaederopus şi din Dentalium. în privinţa datării
ţinem seama de asemănarea podoabelor amintite cu cele descoperite în
mormintele datând din faza Vidra, descoperite la circa 1 km în zona
aşezării Boian A.
Documentarea cu privire la faza Vidra este puţin mai bogată şi sigură
in privinţa datării.
în cuprinsul şi lângă aşezarea Boian A de pe grindul „Grădiştea
Ulmilor" din mijlocu,l lacului Boian, s-au descoperit 14 morminte din
faza Vidra 5• Fig. 1.
In privinţa acestui grup de morminte atrage atenţia faptul că toate
scheletele au fost chircite pe partea stângă. Menţionăm că majoritatea
au fost orientate cu craniul pe dire<:ţii cuprinse între NNE şi ESE. Uool
singur era orientat .spre SV. Din aceste morminte numai 3 au avut
inventar funerar, în două din ele s-au găsit mărgele şi într-unul un ac
de aramă. Se cuvine să reţinem şi observaţia că o parte din rnonnin~-e
s-au găsit în cuprinsul aşezării, altele lângă marginea ei.
Datarea acestui grup de morminte este asigurată prin poziţia lor
stratigrafică, majorita,tea fiind suprapuse de stratul de cultură cu depuneri din faza Vidra.
3 Informaţiie de la M. Negru, căruia
4 Eug. Comşa, în SCIV, XII, 2, 1961,

culturii Boian, Bucureşti, 1974, p. 203-206.
5 Idem, op. cit., 1974, p. 206-211.

ii mulţumim şi pe aceast."1 cale.
p. 359-362; idem, Istoria comunităţilvr
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Un alt grup de morminte din faza Vidra a fost descoperit la Glina6
(Sectorul Agricol Ilfov). Prin săpăturile din anii 1943 şi 1945 s-au găsit
şi studiat 8 morminte de copii mici, toate aflate sub depuneri din faza
Vidra. Scheletele erau în poziţie chircită, majori,tatea pe partea stângă
şi mai puţine pe partea dreaptă. Orientarea era diferită, mai ales spre
est şi est-nord-est 70°-72°. Atrage atenţia poziţia braţelor, la câteva
braţul drept era întins de a lungul corpului şi cel stâng era îndoit, cu
palma aşezată în dreptul feţei. Lângă câteva din ele s-au găsit mărgele
de scoici şi câteva din foiţă de aramă. Atrage atenţia observaţia că în
cuprinsul aşezării s-au găsit numai schelete de copii mici, ogl'indind deci
un anumit obicei. S-a considerat un timp că aceste schelete reprezintă
copii jertfiţi şi îngropaţi s-ub locuinţe. În realitate, este vorba de un
obicei cu o aHă semnificaţie.
Din faza de tranziţie de la cuHura Boian la cu1tura Gumelniţa se
cunosc câteva grupuri de morminte. Fig. 2-3.
Un prim grup a fost definit în cadrul necropolei gumelniţene din
marginea de nord-vest a grindu1ui „Grădiştea Ulm'Uor" din mijlocu;l.
lacului Boian7• Erau patru morminte cu schele.te în poziţie chircită, pe
partea stângă, cu craniile orientate înrtre ENE 72° şi ESE 95°. Poziţia
braţelor diferă. La trei din ele, palmele erau aşezate lângă faţă, iar unul
avea mâna dreaptă .întinsă spre genunchi, iar cea stângă aşezată lângă faţă.
Atrage atenţia observaţia că la două din schelete, pe cranii s-au
păstrat urme de culoare roşie, dovadă că persoanele respective, înainte
de a fi îngropate au fost vopsite pe faţă cu culoare roşie.
Pe unul din aceste schelete aiu fost aşezate cinci vase mari şi mici,
cu forme şi ornamente specifice fazei de tranziţie.
Un alt mormânt din aceeaşi fază de tranziţie a fost descoperit în
aşezarea de la Izvoarele 8. în acest caz a ,putut fi delimitată groapa funerară, de formă ovală, neregulată. Scheletul era în poziţie chircită pc
pa~tea stângă, cu craniul orientat spre nord-est. Mâinile erau îndoite din
coate şi aşezate cu palmele, cea dreaptă sub faţă, iar cea stângă în
dreptul feţei. Mormântul nu a avut inventar. Groapa era suprapusă de
stratul de cultură din faza de tranziţie.
Cercetările din aşezarea de la Radovanu 9 (jud. Călăraşi) au dus la
descoperirea a 26 de morminte de inhumaţie, datând tot din faza de
tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa. Scheletele erau toate
în poziţie chircită pe o parte, de obicei pe pantea stângă erau orientate
ca craniul pe direcţii apropiate de est, iar cele chircite pe partea dreaptă
erau orientate spre sud-vest. In~ntarul funerar a fost foarte redus. La
un schelet de copil s-au găsit mărgele din scoică de Dentalium, la un
schelet de adu1t s-:a găsit o piesă de silex, iar la un altul un văscior
bitronconic mic.
Subliniem că şi în cazul acestui complex s-au descoperit câteva morminte de copii micuţi, îngropaţi in intervalele (de circa 1 m lăţime)
6 Informaţii

primite de la prof. M. Petrescu-Dâmboviţa, căruia îi mulţumim
cale. Eug. Comşa, op. cit., p. 202-203.
1 Idem, p. 212-214.
8 Idem, în Materiale, IX, 1974, p. 214.
9 Idem, în Culturd şi civilizaţie la Duniirea de Jos, VIII, Călăraşi, 1990,
p. 104-108.
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dintre locuinţe. Ţinând seama de această constatare am considera: că
nu este vorba de jertfirea copiilor, ci de un obicei conform căruia copii
micuţi, care mureau din diferite cauze, erau îngropaţi lângă locuinţa
marnei lor. După cum am arătat acest obicei funerar a fost practicat şi
în cursul fazei Vidra.
În cursul s,ipăturilor de la Radovanu, ne-am pus o problemă importantă şi anume unde a fost necropola corespunzătoare aşez,irii studiate.
în încercarea de a preciza locul respectiv, am folosit şi unele observaţii din domeniul etnografiei comunităţilor ;primitive.
Aşezarea studiată se afla pe o prelungire de terasă înaLtă şi er-a
mărginită, din trei părţi de pante abrupte. Am considerat că morţii nu
puteau fi transportaţi în vale pe acele pante, deoarece cadavrele puteau
luneca de pe targa pe care erau duse şi atunci, conform unei credinţe
primi-tive, sufletul celui decedat s-ar fi răzbunat pe cei care au f„"icut
greşeala. De aceea am considerat că necropola nu p.:late fi în vaJe, ci
trebuie s,i se afle pe terasa înaltă din vecinătate, unde morţii puteau fi
transportaţi fără probleme. Printr-un şir de şanţuri paralele de sondare
am reuşit să găsesc locul căutat, care se afla puţin lateral faţă de d:-umul
de acces spre aşezare. Au fo~1t cercetate prin săpC1turi, în a('ea zo:1:1, o
serie de morminte.
Documentarea este mai bogată in privinţa mormintelor din timpul
culturii Gumelniţa.
Cu decenii în urmă au fost menţionate câteva descoperiri de oase
umane izolaite, aflate în straturi de cultură Gumelniţa (de ex.: Tangfrrui 0 ,
Glina 11 ) sau chiar morminte izolate (Cr{mgu 12 şi Cuneşti 13 ), despre acC'Ste
morminte nu dispunem de date mai precise. De aceea ne vom referi
numai la două serii de morminte mai importante.
In cursul săpăturilor noastre de pe grindul „Grădiştea Ulmilor'' din
apropiere de localitatea Vărăşti (jud. Călăraşi), în partea de nord-vest
a grindului au fost descoperite în,tămplător, două schelete dezvelite de
apele lacului14, iar apoi am efectuat săpături sistematice pentru cercetarea .zonei. în cuprinsul s'l.liprafeţelor săpate au fost descoperite 118 m,orminte aparţinând culturii Gumelniţa 15 , din care 80 de aluţi, 35 de copii
şi 3 de adolescenţi. S-au găsit şi câ,teva suprapuneri de morminte, care
indică două etape de înmormântare. Fig. 4.
Gropile mormintelor aveau forma ovală neregulată. Toate scheletele
erau în poziţie chircită, pe o parte. Subliniem că 111 erau chircite pc
partea stângă, majoritatea fiind orientate cu craniul pe direcţii cuprinse
între ENE 72° şi ESE 117°. în majoriitatea cazurilor mâinile erau îndoite
din ,coaite şi aşezate cu palmele în dreptul feţei. Inventarul funerar nu
era prea bogat. Menţionăm că în 11 morminte s-au găsit obiecte de Lut
ars de formă aproximativ bitronconică, cu un mic orificiu pe mijloc
10 Informaţie

de la prof. D. Berciu, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
N.S., IV, 1960, p. 13.
la prof. M. Petrescu-Dâmboviţa, căruia îi mulţumim ~i pe
această cale. Eug. Comşa, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 11.
12 Idem, p. 8.

Eug.

Comşa, în Dacia,
11 Informaţie de

lJ Ibidem.
14 Informaţie de la N. Anghelescu, căruia îi mulţumim şi
15 Eug. Comşa, Necropola gumelniţeană de la Vărăşti (sub

pe această cale.
tipar).
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considerate a fi servit drept opaiţe. În alte 11 morminte s-au găsit unelte
de silex, de obicei, lame. În patru morminte s-au descoperit obieote de
aramă, anume un fel de ace., unele cu cap format dintr-o plăcuţă de
formă rombică şi altele dou[1 cu dte două spirale opuse. Primele au servit, dacă ţinem seama de locul unde au fost găsite, la fixarea îmbrăcă
minţii, iar celelalte la fixarea părului. Subliniem des•coperirea, în două
morminte, a unor obiecte de aur. Unul, reprezent{md o figurină antropomorfă, a fost găsit la gfotul unui schelet de copil, alături erau şi c,îteva
mărgele mici tot de aur. Într-un alt mormânt s-a găsit un tub cilindric de aur.
Au fost descoperite şi două mărgele de chihlimbar într-un mormânt
şi alte numeroase mărgele făcute din valve de scoici şi altele tubulare de
Dentalium.

Scheletele au fost studiate de antropologi şi s-a ajuns la concluzia
că populaţia respectivă prezintă o structură polimorfă. Astfel în cadrul
seriei de 38 de cranii de bărbaţi sunt reprezentate 4 tipuri: hyperdolichocrane (2), dolichocrane (13), mezocrane (13) şi brahycrane (7), iar cele
26 cranii de femei se împart pe tipuri: dolichocrane (2), mezocrane (14)
brahycrane (5). Subliniem predominarea, în cadrul lotului, a craniilor
de tip mezocran (27 de cranii din care 13 de bărbaţi şi 14 de femei) 16 .
Până în prezent, necropola de pe grindul ,,Grădişea Ulmilor" este
cea mai mare din arealul culturii Gumelniţa de pe teritoriul ţării noastre.
Un grup de 9 morminte, aparţinând culturii Gumelniţa, a fost cercetat la Dridu 17 . Este vorba de 8 morminte de adulţi şi 1 de copil (Fig. 5).
Toate scheletele erau în poziţie chircită, pe o parte, dar spre deosebire
de necropola gumelniţeană de Ia „Grădiştea Ulmilor", unde majoritatea
scheletelor s-au găsit chircite pe partea st,îngă, cele de la Dridu erau
chircite 5 pe partea dreaptă şi 4 pe cea stângă. Se constată şi unele deosebiri în privinţa orientării scheletelor, cele chircite pe partea stângă
erau orientate între NNE 23° şi ENE 67°, iar cele chircite pe partea
dreaptă erau orientate spre ESE 100° şi VSV 246°. Poziţia mâinilor era
asemănătoare cu acelea de la Boian.
Atrage atenţia faptul că majoritatea scheletelor de bărbaţi de la
Dridu, au avut craniile de tip dolichocran, iar cele de femei aparţin
tipului mezocran111•
În stadiul actual al cercetărilor, ţin{md seama de datele prezentate,
rezultă că purtătorii culturilor Boian şi Gumenliţa, stiîns legate între
ele genetic şi cultural, în tot cursul evoluţiei lor îndelungate, au practicat
acelaşi rit funerar, anume inhumaţia.
şi

În toată această perioadă, de mai multe secole, persoanele decedate.•
erau depuse în groapa funerară în poziţie chircită, pe o parte, de obicei,
pe partea stângă şi, mai rar, pe partea dreaptă. În unele cazuri c;îl1(1
chircirea era accentuată, este dar că se proceda la legarea strânsă a
corpului celui decedat pregătit în poziţie chircită. Această poziţie avea,
16 D. Nico!ăe<;cu-Plopşor, Ioana Popo\·ici, în Annuaire roumain cl"anthropolo11ie.
4, 1967. p. 3-113.
17

Eug. Comşa, în A/11ta, 1980. p. 23-32.

ia Olga Necrasov. Maria Cri-;te5C'U. în Analefo .';itiinţifice
.,Al. I. Cuza" din Jaşi, N.S., se::ţ. II, H, VII/1. p. 54-(j5.

ale

Unii:crsităţii

~G2

EUGEN

COMŞA

fără îndoială, o anumită semnificaţie magico-religioasă. Specialiştii dau
două explicaţii poziţiei amintite.
După părerea unora înmormântareia în poziţie chircită ar imita pozi-

ţia

pruncului în pântecele mamei. În cazul respectiv pământul ar reprezenta mama.
După părerea altora, poziţia chircită ar imita pe aceea din timpul
somnului, cei decedaţi fiind aşezaţi în gropile funerare ca şi cum ar
dormi, urmând să se trezească pe lumea cealaltă, pentru o nouă viaţă,
în care scop, în unele morminte, s-au pus unelte sau vase. Oricum, este
evidentă credinţa acelor oameni că ar exista o altă viaţă, după moarte.
Mâinile erau, de regulă, îndoite din coate şi aşezate cu palmele în
dreptul feţei. Uneori, o palmă era aşezată sub cap şi cealaltă în dreptul
feţei. Mai rar, o mână era întinsă spre genunchi şi alta pusă ou palma
lângă faţă. Picioarele erau totdeauna îndoite din genunchi, moderat sau
accentuab.
Atrage ,atenţia obiceiul din faza de tranziţie, conform căruia, jnainte
de a fi depus în groapa funerară, cel decedat ere vopsit pe faţă cu
ocru roşu.
Se cuvine să reţinem obiceiul de a îngropa copii micuţi lângă locuinţa
mamei s~le, în cursul fazelor Vidra şi de tranziţie, iar mai târziu în
timpul culturii Gumelniţa, s-·au găsit morminte de copii mici şi în cuprinsul necropolei de la „Grădiştea Ulmilor".
Menţionăm şi obiceiul comunităţilor culturii Gumelniţa de a aşeza
lângă cel decedat câte un opaiţ. Fără îndoială şi acest fapt avea o anumită semnificaţie. Una posibilă ar fi aceea că opaiţul servea să lumineze
calea spre lumea cealaltă ..
Rămâne deschisă problema cum se explică obiectele de aur găsi te
la un schelet de copil şi lipsa unor astfel de piese la scheleltele de femei,
când este evident că obiectele de aur se obţineau cu greu pe calea
schimburilor cu comunităţile sudice.
Acestea au fost problemele mai importante referitoare la ritul şi
ritualul funerar ale comunităţilor Boian şi Gumelniţa.
EUGEN
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LE RITE ET LE RITUEL FUNERAIR DES GENS DE LA CULTURE DE BOIAN
ET DE LA CULTURE DE GUMELNIŢA DE LA MUNTENIE

(Resume)

Dans cette ouvrage l'auteur presente la rite et Ies coutumes funeraires des
cultures Boian et Gumelniţa (de la Muntenie), cultures apparantes du point de
vue ethnique et culturel.
Pendant l'evolution de ces cultures a travers quelques phases, Ies membres
de ces communautes ont pratique l'inhumation en position accroupie sur une cote,
surtout la gauche.
L'orientation des squelettes a une faible variation. La position des bras presente des variations, mais en general, sont avec Ies mains devant la face.
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Dans Ies tombes de la culture ele Boian ont ete trouves cles va~es et des
parures.
Dans les agglomerations appartenant a la culture de Boian ont ete decouverts des squelettes appartenant a des petits enfants gui ont ete enterre aupres
de la maison de leur mere.
Pendant la culture de Gumelnita Ies tombes des enfants se trouvent dans
le cadre des necropoles. Un de ces enfants a eu sur le cou une figurine et quelques
perles en or.
Dans Ies tombes appartenant e la culture de Gumelniţa se trouvent aus~i
des vases et des lumignon, probablement pour illuminer la route ,·ers la vie future.
Le rite et le rituel de la culture de Boian et de la culture de Gumelnita
prcuvent la croyance dans une vie future.

EXPLICAT10X DES FIGURES

Fig. 1. Culture de Boian, phase Vidra: 1-2 Station Boian A.
Fig. 2. Phase ele transition de Ia culture de Jloian a Ia culture de Gumelniţa: 1 -3 Station
de Radovanu.
Fig. 3. Phase de transition ele Ia cu\ture Boian a Ia culture de Gumelniţa: 1. Necropole
J'Île „ Grădiştea Ulmilor"; 2. Station Iz,·oarele.
Fig . ./. Cui ture de Gume\niţa: 1-3 Necropole l'île „Griuliştea lJlmilor".
Eig. 5. Culture de Gnmelniţa: 1 -2 Dridu.
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COMŞA

de la cultura noian la cultura Gumelniţa: 1. necropola din insula
Ulmilor"; 2. staţiunea Izvoarele.
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DESPRE MORMINTELE ŞI OFRANDA FUNERARA
DIN PREISTORIA BIHORULUI"

Cele mai vechi dovezi ale unei griji speciale pentru cei care au
murit, a unor anume rânduieli, inspirate din obiceiuri, din concepţia despre viaţă şi moarte, datează şi in judeţul Bihor încă din epoca neolitic,'i..
Cercetările arheologice sistematice efectuate în aşezări aparţinând
neoliticului vechi (timpuriu) respectiv cultura Starcevo-Criş efectuate
la Râpa 1, Fughiu2, Suplacu de BarcăuJ, nu au reuşit, deocamdată să surprindă morminte aparţinând acestui orizont cultural. în schimb, pentru
neoliticul mijlociu şi târziu, astfel de descoperiri, fără a fi prea numeroase, sunt însă în măsură să ne furnizeze o serie de informaţii deosebit
de edificatoare privind crcedinţele, obiceiurile şi practicile funerare.
Potrivit modului de săvârşire a ceremoniei funerare şi a organizării
mormântului, în stadiul actual al cercetărilor, pe teritoriul judeţului
Bihor se pot distinge două tipuri de înmormântări:
- inhumaţia;
- incineraţia.
1. La Săcuieni, în punctul „Horo"4, a fost descoperit un mormânt
neolitic de inhumaţie, în poziţie chircită.
Scheletul, aparţinând unui copil, era aşezat în poziţie chircită, pc
partea dreaptă, dispus pc un ,,pat" de cioburi, aparţin.fmd unor vase de
dimensiuni mari. Braţele erau îndoite din cot şi aşezate cu palmele în
dreptul feţei, iar picioarele chircite, aveau femurele aproape în unghi
drept faţă de coloana vertebrală.
Inventarul funerar conţinea un vas de lut ars, pahar cu pereţii
arcuiţi, cu decor pictat, dispus într:e cotul drapt şi genunchi ,şi o aşchie
de obsidiană, găsită lângă bazin. In groapa mormântului se aflau mai
multe oase de bovine (probabil, bucăţi de carne).
Oasele scheletului erau acoperite cu cioburi mari învelindu-l ca o
manta protectoare.
Autorii încadrează această descoperire, precum şi materialele arheologice din aşezare in faza evoluată a Culturii Ciumeşti.
2. La Peştiş:Î, în peştera „Piatra Jurcoaiei" a fost descoperit un
mormânt de copil in vcîrstă de 6-8 ani. Scheletul, orientat est-vest a
fost înhumat în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă, fiind parţial
distrus.
" Determinările antropologice au fost efectuale de regretatul coleg Tiberiu
Jurcsak.
I S. Dumitraşcu, în Lucr<iri ştiinţific<', Institutul de im·{1ţământ Superior,
C'rnclea, 1970. p. 50.
2 Doina Ignat, în Crisia, VIII, 19,8, p. 12.
:: Idem, in Crisia, IX, 1979, p. 722.
4 Eug. Comşa, z. Nanasi, în SCIV, 22, 1971, p. 633-6:34.
5 Doina Ignat, in ActaMN, X, 1973, p. 490.
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Inve111tiarul funerar: un vas bitronconic lucrat pin pastă fină, o oală
probabil, spartă ritual - dispusă în mormânt spartă (1/2), lucrată din
pastă de uz comun; o sulă din os şi cinci mărgele rotunde, mici şi aplatizate descoperite în zona gâtului, formând, probabil, un mic colier.
Materialele arheologice descoperite în cele două straturi de cultură,
precum şi ceramica depusă în mormânt pledează pentrru atribuirea descoperirii orizontului neolitic Oradea - Salca - Herpaly.
3. ln comuna Şimian 6 a fost descoperit un mormânt de inhumaţie,
cu scheletul parţial distrus, fără observaţii stratigrafice şi de natură a
stabili dispunerea scheletului. Inventarul mormântului este deosebit de
bogait, conţinând următoarele piese:
- Cupă cu picior, ,,ferestruit", decorată cu opt butoni perforaţ.i (în
formă de „doc de pasăre") dis.puşi pe două rânduri;
- Pahar cu corpul cilindric, terminat la bază cu patru butoni perforaţi, Jn formă de picioruşe;
- Sulă din os, păstrată fragmentar, prost conservată;
- Topor din piatră şlefuit şi perforat;
Inventarul funerar datează descoperirea ca aparţinând culturii Tiszapolgar.
4. Pe teritoriul satului Santău Mic7 au fost descoperite şi păstrate
în colecţia veche a Muzeului Ţării Crişurilor, un număr de şase vase
despre care se presupune că ar fi constituit inventarul unui mormânt:
- Cupă cu picior perforat (,,ferestruit") de opt orificii circulare, cu
corpul ,globular, prevăzut cu patru butoni perforaţi;
- Strachină mică decorată în partea inferioară ou patru butoni mici,
-

perforaţi;

- Un număr de patru vase globulare de dimensiuni aproximativ
egale, decorate cu câte patru butoni perforaţi, în formă de „cioc de
pasăre".

Pasta, forma şi decorul permit atribuirea lor culturii Tiszapolgar.
5. In aşezarea neolitică de la Tăşad 8 , într-o groapă cu adâncimea
de 0,70 m şi diametrul de 0,45 m, au fost descoperite oase calcinaite,
aparţinând unui copil în vârstă de 12-15 ani. In grooapa mormântului,
alături de oasele calcinate, se aflau două fragmente ceramice, trei nuclee
din obsidian, o tesla lucrată din gresie cuarţitică, spartă în trei bucăţi,
şi un fragment de ,teslă, lucrată din tuf vulcanic, spartă, de ,asemenea, în
trei. De menţionat faptul că uneltele litice prezintă şi ele urme de ardere.
Această descoperire este prima dovadă a practicării incineraţiei încă
din epoca neolitică, pe teritoriu.I României.
6. In aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău .a fost descoperit în
anul 1984 un mormânt de incineraţie aparţinând acestui orizont9 •
:Mormântul conţinea o oală (urnă cinerară) lucrată din pastă fină,
gălbui-roşcată, cu pereţii arcuiţi, buza dreaptă, având un decor pictat,
alcătuit din benzi paralele şi spirale cu volute strânse. Conţinea oase
6
7
8
9

Doina Ignat-Sava, în Crisia, V, 1975, p. 9-10.

Ibidem.

Doina Ignat, în Crisia, XVII, 1987, p. 12.
Doina Ignat, în Crisia, XV, 1983, p. 275-278.
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calcinate şi cenuşă, aparţinând scheletului unei femei tinere. Alături de
urna propriu-zisă mormântul mai conţinea o cupă cu picior, în _ştare
fragmentară, precum şi un vas cu profilul în formă de „S".
Alte două morminte de incineraţie, descoperite in aceeaşi aşezare,
sunt dispuse în gropi special amenajate.
7. Groapă ovală (0,85 X 0,70 m), cu adâncimea de 0,96 m.
In partea superioară a gropii au fost descoperite foagmente ceramice
aparţinând unei cupe cu picior spartă din vechime şi depusă în groapă.
Este lucrată din pa.stă fină, poroasă, cu pereţii subţiri. Pământul, cu care
a fost umplută groapa, conţine fragmente ceramice, provenite, desigur,
din stratul de cultură. Dintre acestea remarcăm un fragment cu o protomă animalieră. La 0,35 m, pe toată suprfafaţa fundului gropii se
observă o pojghiţă subţire de pământ ars şi puţine oase arse. Sub această
arsură, până la fundul gropii a fost descoperit un strat de cărbune.
Analizele de laborator au precizat că oasele arse sunt de proveninţă umană.

8. Groapă tronconică cu diametrul superior de 0,95 m şi cel inferior
de 0,40 m, cu adâncimea de 0,45 m.
La - 0,30 m suprafaţa fundului gropii prezintă puternice urme de
arsură şi conţine puţine oase umane arse şi o daltă şlefui.tă. La demontarea gropii s-a observat că pe fundul gropii a fost depus un strat de
pietriş tasat peste care s-a aplicat un strat de pământ care a fost ars,
peste care s-au depus oasele arse.
Este o tehnică asemănătoare cu cea folosită pentru amenajarea locuinţei.

Această observaţie stratigrafică deosebit de elocventă ne îndreptă
ţeşte să constatăm că cele două morminte de incineraţie reproduc tehnicile de construcţie ale locuinţelor din această aşezare: locuinţe cu platformă de chirpic, aşezat peste o structură lemnoasă, arsă, din care rezultă
cărbunele şi locuinţe cu platformă de chirpic ars, sub care s-a aşezat un

strat de pietriş de râu bine tasat.
Fiecare mormânt aparţine cu siguranţă unui individ căruia familia
i-a amenajat groapa funerară după tipul locuinţei în care trăise.
În stadiul actual al cercetărilor privind epoca neolitică pe teritoriul României, aceste descoperiri sunt primele care atestă practicarea
ritului de incinerare la acest orizont.
Mormântul de incineraţie în urnă, de la Suplacu de Barcău, îşi
găseşte analogii în Grecia, în necropolele neolitice de la Soufli Magoula
şi Magoula Zarkou.
Cele două morminte în gropi arse pot constitui un ritual aparte,
specific grupului Suplac, reproducând - după cum s-a arătat - însăşi
tipul de locuinţe specifice acestei aşezări.
CONCLUZII

Cu toate că descoperirile prezenl!ate nu sunt prea numeroase ele
permit o cunoaştere a ritului de înmormântare şi, parţial, o rec9nsti,tuire
a ritualului funerar în epoca neolitică în spaţiul geografic al judeţului
Bihor.
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Alături de inhumaţie care constituia unicul rit de înmormântare
neolitică pe teritoriul ţării noastre în jud. Bihor este practicată şi incineriaţia (Tăşad, Suplacu de Barcău).
Se pare că incineraţia este mai rară în această perioadă, dovadă că
în eneoliticul timpuriu (cultura Tiszapolgar) se pracU.ca inhumaţia.

în epoca

Situaţia

etapă,

când

este

cunoscută

şi

în epoca următoare, respectiv în prima
ea, în unele cazuri, alături de inhu-

incineraţia coexistă şi

maţie.

Referitor la ofrandele funerare depuse în morminte, se poate constata in toate cazurile - excepţie face mormântul de incinemţ.ie de la
Tăşad că ele conţin vase în număr este drept, dHerit, dar în care,
probabil, se punea hrana. Mai greu de explicat ar fi prezenţa unor unelte
din os sau din piatră în aceste morminte.
Se impune observaţia că în mormântul de la Săcuieni - aparţinând,
de asemenea, unui copil - sunt prezerute oase de animale mari - bovine
- care ar putea fi bucăţi de carne depuse în mormânt cu ocazia banche,tului funebru care a avut loc.
DOINA TGNA.T

SUR LES TOMBES ET LES OFRANDES FUNERAIRES
DANS LA PREHISTOIRE DU BIHOR
(Resume)

L'etude se propose de reconstituer, au niveau actuel des connaissance~. les
rites funeraires de la prehistoire dans le departement de Bihor. On traite surtout
Ies attestations du neolithique - periode durant Iaquelle on a pratique l'inhurnation et l'incineration egalernent. La mcme situation se prolonge dans l'Âge du
Bronze aussi.

MASCA-SIMBOL IN RITURILE FUNERARE

Asupra originii măştii, în general, în cadrul manifestărilor culturilor
arhaice, există o bogată bibliografie internaţională şi românească 1 .
Prezentul studiu îşi propune o analiză a măştii-simbol în structura
obiceiurilor, cu referire specială Ia cele funerare şi pleacă de la adevărata
semnificaţie a măştilor, diluată contemporană, avund diverse reprezentări
plas,tice, dar, păstrând, în esenţL1, acec,;:1şi semnificaţie magico-rituală.
Un lucru este sigur şi comun tuturor studiilor şi referinţelor bibliografice, că acest obicei - mascarea rituală - are caracter precreştin,
păstrat cu toate nuanţările de rigoare până astăzi. Caracterul păgân,
precreşitin al mascării rituale este întâlnit în antichitatea precreştină la
diferite sărbători ale zeilor, ale recoltei, ale anotimpurilor. Alături de
atestările folclorice, cele mai vechi documente româneşti au relevat_acest
lucru2• Biserica creştină a combătut, de la început, toate praoticile ante<'restine de mascare rituală, în timp ce alte practici păgâne le-a inclus.
în canonul 38 din Pravila de la Govora şi în izvorul bizantino-slav se
menţionează că oamenii îmbrăcaţi în piei de animale nu aveau voie să
intre în biserică: ,,Să neştine va purta pii,ale de cal sau măgariru să nu
intre în bisearică, ci să stea afară cu muerile 143 • La origine, pretutindeni
măştile au avut caracter ritual, fie că erau zoomorfe sau antropomorfe.
Masca, în ipostaza de recuzită a mitului, reprezenta prin însăşi figurarea
ei un spectacol, care era la origine ,tot ritualic. Cel mascat (sau travestit
prin machiaj) se transpunea într-o nouă fiinţă, care întmchipa, de obicei,
strămoşii de neam sau animalul totem al comunităţii. Karl Meuli, în
lucrarea sa citată, din 1933, stabilea originea măştilor în cultul morţilor:
,,majoritatea măştilor primitive reprezintă spirite şi majoritatea spiritelor reprezintă, la rândul lor, spiritele morţilor 114 • Mai târziu, în 1955,
Leopold Schmidt relua argumentele şcolii culturii vegetaţiei {Mannhardt,
Mayer).
Prezentă în toate obiceiurile din ciclul familial {naştere-nuntă-înmor
mântare) masca-simbol apare în una din reprez-entările ei cele mai
arhaice, aceea de uncheşi-moşi-moşnegi-babe, ca reprezentări antropomorfe ale ascendenţilor sangvini ai neamului. In cadrul obiceiurilor din
ciclul vieţii, grupul de oameni bătrâni îndeplineşte, prin tradiţie, mai
1 Bibliografie selectivă: K. Meuli, Maske, Maskerei,
Handvorterbuch des
deutschen Aberglaubens, V. Berlin, 1933; L. Schmidt, Masken in Mittelcuropo,
Wien, 1955; în Revista de folclor, III, 1958, p. 7-22; C. Eretescu, în Revista de
etnografie şi folclor, 13, I, 1968, p. 37-43; R. Vulcănescu, Măştile populare, Bucureşti, 1970; Florica Lorinţ şi Cornelia Belcin-Pleşca, In Anuarul Institutului de
Etno9rafie şi Folclor ,,Constantin Brăiloiu", 4," 1993, p. 39-50.
2 P. Olteanu, în Memoriile Secţiei de Filologie şi Literatură ale Academiei
Român'.', seria IV, XI, 1989, Bucureşti, 1992, p. 39-52.
:i Apud P. Olteanu, op. cit.
4
Vezi nota 1.
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multe acte ritua_le, care îl fac indispensabil în desfăşurarea ce-remonialurilor de trecere·'. Studiate de Romulus Vulcănescu în lucrarea Măstile
populare, măştile din ciclul familial au toate, în rep;czcntarca lor rit~ală
personajele uncheşi-moşi-babe, cu diferenţele de reprezentări plasticd
de la o zonă la alta. Dacă în obiceiurile de naştere, de pe întreg cuprinsul
ţării, masca-simbol este aceea de moaşă, ca reprezentantă a str[unoşilor
neamului, deci, suprema iniţiată a colectivităţii care media trecerea noii
fiinţe dintr-o lume necunoscută în cea cunoscută, în obiceiurile de nuntă
apar măştile-simbol de mire şi mireasă, de socri şi a personajelor secundare, cu atribuţii în alaiul mirelui şi miresei (flăcăi şi fete). Cea mai
completă reprezentare a măştii-simbol este în ceremonialul inmorm[mtării. Înmormfrntarea este cel mai comp)ex şi complet rit de trecere,
numit şi „marea trecere", pentru caracterul ei irevocabil, care trebuia
pregătit cu respectarea strictă a tuturor prescripţiilor tradiţionale, pentru
ca montul să poată fi recunoscut în comunitatea strămoşilor. ,,Omul
societăţilor primitive nu este considerat „desăvârşit" pentru a deveni om
propriu-zis, el trebuie să moară în această viaţă (naturală) şi să renască
la o viaţă superioară, care este religioasă şi culturală totodată", de aceea
,,Moartea este considerată suprema -iniţiere" 6 • Reprezentarea măştilor
simbol în riturile funerare se desfăşoară în cadrul priveghiului - starea
de veghe magico-ritualică în riturile de trecere (cum am demonstrat în
lucrarea cu acelaşi titlu, care a fost prezentată la Simpozionul Naţional
de Etnologie din 25-27 noiembrie 1994, Bucureşti). Funcţia rituală
primordială a priveghiului la mort este nu numai cea apotropiacă (de a
feri comunitatea de influenţa maleficului), ci şi aceea de a asigura
continuitatea ontologică, unind cele două planuri ale existenţei: fizică
şi cea spirituală. ,,Pentru omul religios, moartea nu este decf1t o altă
modalitate a existenţei umane"i. Priveghiul, ca rit sacru, se efectua
printr-o dublă participare: ca spectatori şi ca mascaţi. Mascaţii, ca stră
moşi ai mortului şi ai neamului, stabilesc legătura dintre cele două lumi
şi încorporează mortul în rândul strămoşilor de neam. Mascarea, în sine,
era şi un rit de iniţiere prin care cei tineri erau receptaţi în conmunitatea adulţilor: ,,La moartea unui om, tinerii să se călească peste noapte,
să ajungă maturi, să intre în lumea bărbaţilor" 8 • Jocurile de priveghi
care se efectB.au şi care se mai efectuează, unele şi astăzi, făceau parte
din complicatul scenariu al riturilor de continuitate, de iniţiere şi de
întemeiere. în cadrul acestora, cuplul de mascaţi moş-babă, aveau un rol
predominant de a veghea respectarea acestor rituri. Ei erau cei care
simulau principalele acte rituale de întemeiere: actul sexual, naşterea
simbolică (ca în jocurile de priveghi din Vrancea. de pildă) şi sugerau
astfel, pe cale magică, continuitatea neamului. Pe baza cuplului iniţial
moş-babă s-au format şi alte cupluri în măştile de priveghi. Constantin
Eretescu în studiul citat despre măştile de priveghi crede că această
funcţie de continuitate este, în fapt, subordonată funcţiei apotropice.
5 c. Eretescu, în Revista de etnografie şi folclor, 13, 1, 1968, p. 37-43; Florica Lorinţ, C. Eretescu, în Revista de etnografie şi folclor, 12, 2, p. 127-132.
6 M. Eliade, Sacrul şi profanul, Bucw·eşti, 1992, p. 182.
7 Idem, op. cit., p. 137.
a N. Mihali, în Imagini şi permanenţe în etnografia românească, Chişinău,
1992, p. 295.
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de priveghi, destul de frecventă, ca reprezentare aneste în legătură cu concepţia veche după care „moartea e
primul mister" (cf. Mircea Eliade). Faptul că, de obicei, se travestea un
om în vârstă ţine de rosturile sale iniţiatice. Bătrânii transmiteau celor
tineri prin aceste măşti-simbol o experienţă de viaţă, care trebuia continuată. Alungarea morţii în finalul reprezentării are această semnificaţie primară, sugerând triumful vieţii. Vom cita o descriere detaliată a
acestei reprezentări din înregistrările noastre de la Târpeşti, Petricani,
Neamţ (păstrate în Arhiva de folclor a Moldovei şi Bucovinei A.F.M.B.
•- de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide" din Iaşi):
Mascatul, care întruchipa Moartea, stârne,a spaimă prin caracterul grotesc
al mă:;;tii: ,,Intrând în casî, joacî în mijloou casei, sî puni într-.Jtm genunchi şi s-apucî di discîntat într-o oalî cu apî: ,,Vînturoi, saloi, maloi /
Unde ,eşti coadî di lirai? / Vini iuti dacî vrai j Vinî iuti iuti pîn-la mini /
Ca să iei un om cu tini / Fie tînăr sau bătrin / Şî intri altul la rînd / Vini
coadi dispicatî / Şî aratî omu-ndatî / Cî eu vreau sî mi-l cosăsc / Şî di
ici sî mi-l răpesc / Cînd oala va clocoti / Aburul va şi porni / Pisti omul
rînduit / Ca sî-1 şterg di pi pămînt / Oum sî şterg norii de vînt". În
timpul acesta, aruncî în oala cu apî nişti jar aprins, di faci un clocot
mari, sau abur gros, ci sî îndreaptî într-o parti oarecari <li casî ... Moartea atunci sî leagî di cineva spunînd: ,,Gata leli (badi), sau măi Ioane
(Marie) / Vînturoi te-a rînduit / Sî ti duci di pe pămînt / Ori
cî nu vrai / Adî capul sî ţi-l tai". Si şi răpedi cu coasa di gîtul acelui
om. Coasa este învelitî cu cîrpi ca sî nu taie de loc. în timpul aista în
casî sî începi o încăierare între cel ce este propus ca sî fie tăiet cu coasa ...
{După aceasta/ Moartea dispari din casî, dînd cu coasa în pămînt şi
zicînd aşa: ,,Eu mă duc pi ceea lumi ./ Dar pi tăţi vă iau cu mini / De
nu astăzî chiar şî mîni / Că şî mîne-i potriviit / Sî ti ia moartia di gît"
(chestionar anchetă directă efectuată de Lucia Berdan) 10 .
Alături de măştile, cu reprezentări antropomorfe, în riturile funerare,
mai precis în jocurile de priveghi, remarcăm prezenţa măştilor de animale şi păsări, care are, în primul rând, tot o motivaţie iniţială sacră,
riituală. Calul, ca simbol miitologic, avea funcţia sacră de ghid psihopomp
(conducător al sufletelor pe tărâmul celălalt), care se leagă de funcţia sa
mi.tologică de animal călător, investit cu puterea de a treoe peste m<;1ri
întinderi de apăll, operator al trecerii de la un nivel la altul al existenţei. Dacă legăm aceasrta de credinţele populare despre cal şi moarte,
lucrurile încep să se limpezească. ,,Poporul crede că calul e năzdrăvan ...
pricepe moartea stăpânului său"; ,,Spune că soarta calului e ca a omu'lui ... iÎn multe privinţe îl întrece pe om ... Are presimţiri despre primejdii, nenorociri, moarte, pe care omul nu le are" 12• De remarcat ambivalenţa calului ca animal mitologic: adjuvant divin ori întrupare demonică. În jocurile de priveghi apare masca dublă. După opinia unor mari
etnologi (M. Eliade, J. Cheva1ier, B. Ruweland) măştile de cai întruchi-

Moartea, ca

mască

tropomorfă0,

9 M. Pop, în Revista de etnografie şi folclor, III, 1, 1958, p. 7-22; D. Pop, în
Revista de etnografie şi folclor, 13, 2, 1968, p. 131-142.
10 A se vedea şi Lucia Berdan, în Echidistanţe, 6-7, iunie-iulie 1993, p.
29-30.
11 M. Coman, Mitologia populară românească I, Bucureşti, 1986, p. 44-45.
12 Idem, op. cit., p. 39.
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pcaz[1 spiritele vegetaţiei şi umbrele celor disp{miţi. Prezent'.! mZtstii
calului în context funerar are, deci, o strictă motivaţie originarii ·rituali.că,
de animal psihopomp, ghid al sufletelor plecate în marca 61luturic i~ir
_jocu[ c:.ilului. nu are, în primul r;'md, dec[1t caracter apolropaic şi fL·c~nd,
menit să alunge duhurile malefice şi să provoace declanşarea en:.·rgiilor
ascunse ale firii, ded, din nou, continuitatea, în care moartea este şi ea
o etapă. Jocul calului, at{1t la priveghi c{1t şi la Anul Nou, arc, structural.
ca mască-simbol, o semnificaţie s:-1crZ1, rituah-1 şi nu ele joc ca virtuozitate.
Acest clin urmă aspect este cel exterior, pc care oricine ii vede cu uşu
ri1nţăi. Pornind de la o observaţie mai veche a lui S. FI. Marian din
lucrarea Jnmormâniarea la romcîni 1:l, dup1:i care privcghi11l era asimilat
cu o şezătoare (,,în timpul şezătorilor cari se făceau la casa mortului spre
distragerea rudelor supărate, adică în timpul priveghiului), iar jocurile
de priveghi erau, implicit, asimilale unor petreceri (în ideea de petrecere = joc), unii folclorişti contemporani văd în aceasta funcţia primordial~i, predominantă a acestor rituri, ceea ce, după p1:ircrea noastră, este
total greşit 14 . Jocurile de priveghi (incluz1:înd aici şi măştile) au, după
părerea noastră, în primul nînd o conotaţie sacră, o funcţie apotropaici"t
şi de iniţiere. Jocul în sine (al măştilor zoomorfe sau antropomorfe) are
o prefigurare sacră şi nu de petrecere zgomotoasă, care implică destinderea. Şi la strămoşii daci, pe seama cărora e pusă această funcţie ludică
în riturile funerare, ideea originală era aceea de rit sacru. De altfel
termenul însuşi de petrecere nu înseamnă, în primul rând, joc, amuzament, ci trecere prin ... , însoţire a cuiva 15 . în manifestările zgomotoase
de astăzi, în jocurile de priveghi ,cu măşti, nu trebuie v~izutC:-1 o „tentă
licenţioasă", care ar fi „o transpunere moderatoare a crizei erotice" 16 .
Marii etnologi au sesizat de mult că „prin întrebuinţarea rituală a limbajului licenţios se stimulează energia sexuală adormită a forţei vitale" 17 .
Mai mult, Vasile Adăscăliţei, în cele două studii citate, sugerează că
prezenţa calului, ursului, lupului, caprei etc., ca măşti de priveghi, se
poate considera o transpunere actuală din jocurile de An Nou. Aceasta
ni se pare o observaţie de suprafaţă, pe un material contemporan. Un
asemenea transfer, dacă a avut loc şi numai cu unele măşti extrafunerare, a avut loc într-o perioadă mult îndepărtată de cea actuală, perioada
medievală. Forma diferită de joc al calului la priveghi faţă de Anul Nou
derivă din semnificaţiile originare, la înmormfmtare funcţia apotropaicZ1
trebuie apreciată în contextul riturilor funerare, iar la Anul Nou, preponderent spre valenţele fer.tilizatoare. Diferenţa este şi de mascare,
după părerea noastră masca simplă fiind mai aproape de rosturile sale
originare, faţă de masca mai împodobită, deci modificată evolutiv, în
jocurile contemporane de An Nou. Trebuie să mai adăugăm la acestea şi
interesantele constatări ale lui Gilbert Durand privind simbolismul calulei: iniţial simplu simbolism al soarelui, calul a devenit simbolul timpuStudiu etnografic, Bucureşti, 1892, p. 195.
A se vedea V. Adăscăliţei, în Carpica, XIII, 1981, p. lli-131; idem in
Studii şi comunicări de etnologie, Sibiu, VIII, 1994, p. 2i-48.
15 A se vedea Dicţionarul limbii române, VIII, Bucureşti, p. 511.
16 Cf. I. H. Ciubotaru, în Caietele Arhivei de folclor, VII, Iaşi, 1986, p. XXV.
17 Cf. H. Zimmer, Mituri şi simboluri în civilizaţia indiană, Bucureşti, 1994,
13

14

p. 105.
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lui. Aceasta explic,-1 şi mai bine prezenţa lui în jocurile de priveghi şi
la Anul Nou 18 . Ursul --- în jocurile de priveghi este prezent, în primul
r{tnd, prin simbolul său străvechi de animal totem: ,,Jocul cu ursul se
vădeşte o rămăşiţă dintr-un vc-chi cult al ursului ... o provenienţă tracodacă, cu evidente rădăcini preistoricc" 1:.!. Drama morţii şi a rcna 7 terii
ursului semnifica un rit de iniţiere tutelat de animalul totemic20 . Jocul
avea şi o funcţie apotropaicf1, prin contactul magic cu ursul, realizat
prin atingere ~au joc, permiţându-se schimbul de forţe, puriiicarca şi
rntărirea participanţilor la ritual. Atracţia magică a ursului era întărită
şi de faptul că el pare „un alter ego sălbăticit al omului". Prin antimonic, Cupra este „alter ego-ul malefic". Jacul ei sugera eliberarea de
nişte puteri malefice pentru a putea continua, sub auspicii benefic'.',
existenţa. Din nou, deci, funcţia apotropaică îmbinată cu ideea de continuitate. Lupul funerar, o figură cunoscută în întreaga mitologie incloeuropeanc'i, este intim legat de rostul ritual şi mitologic ul iniţierii. El
este, de a'>cmenea, animal psihopomp, animal ghid, care conduce sufletele morţilor. Reprezentarea lui ca mască-simbol stabilea legătura cu
lumea de dincolo, cu spiritele morţilor, în acelaşi timp transfcr.:i p:._1 terc
asupra nciiniţiatului, îl proteja de forţele răului. Şi acest animal era
ambivalent prin semnificaţii: lupul malefic şi lupul totemic. Acesta din
urmă veghea asupra marilor praguri ale existenţei umane: naştl!fca,
iniţierea şi căsătoria, moartea. Şi el este un „alter ego mitic al omului" 21 .
Mai rar întâlnită, masca porcului avea tot o semnificaţie mitologică,
prezentă în gesturi magice, propiţiatoare şi atribute m:i.ll'ficL'. Prezenţa
şi atingerea porcului (prin reprezentarea ca mască-simbol) apăra de
duhurile rele şi dădea forţă. Dintre măştile de păsări, cea mai frecventă
este cea de Cocostârc ( Barză), pas{ire investită mitic cu rosturi magice
şi funcţie apotropaică, prin alăturarea ei de om. ,,B,irza c_,ste pas{1rc-om":!:!_
Rostul ci sacru este de mediator între natură şi cultură, moarte şi viaţ[1.
Faptul că jocul acesta de priveghi constă din aceea c,1 barza ciupeşte
pc participanţi este în strâns{1 legătură cu rostul mngic de transfer de
forţă, subsumând, aşadar, din nou ideea de continuitate. Ciocârlanul :1ceast[1 mască este reprezentarea păsării-ghid. Ea arc atribute psihopompe (evidente şi în basme, unde apare cioc[irlanul şchiop). Tarea (varianta Coţofana) şi acestei p[1sări ii este atribuită putere sacr{1 şi virtuţi
apotropaicc. Spiritul necurat fuge de dânsa 23 . Jocul de priveghi Peştele
(sau Vinde peşte), fără a mai avea în reprezentările contemporane vreo
reprezentare ca mască, este totuşi foarte important şi foarte vechi prin
rostul său magic. Peştele este unul din cele mai frecvente simboluri ale
mitologici universale, care, în folclorul nostru este adesea invocat în
ipostaza mitică de suport al lumii. Atributele sale cosmogonice sunt
întregite de funcţia sa de animal sacrificial. cu rol întemeietor. Semnificaţiile rituale ale jocului vinde peşte le-am definit în studiul nostru
Vânzarea simbolică - o străveche practică magico-rituală în riturile de
trecere (în curs de apariţie).
IO G. Durancl. Structurile antrnµoloyice ale ima9inarnl11i, Bucureşti. 1977. p. B3.
w O. Bârlea, Folclorul românesc, I, Bucure~ti. l!Jfll, p. 27:l.
20 M. Coman. Mitolo9ia popularii romcincascâ, I, Bucur0şti, HlRu. p. 180.
21

Idem, op. cii., p. 158.
cit., p. 24.

22 Idem, op.
23 Ibidem.
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,Funcţia de joc-spectacol
măşti, pe care le-am discutat,

a tuturor acestor jocuri de priveghi cu
este una foarte veche. Paolo Toschi propunea, în 1955, denumirea de „rito-spettacolo", ceea ce ar fi mai aproape
de adevăr şi de semnificaţiile originare. Persistenţa aşa de mare a jocurilor de priveghi cu măşti, până astăzi, în unele zone (de exemplu, în
sudul Moldovei) ni se pare o consecinţă firească a caracterului lor magic
şi sacru originar care, fiind legat de moarte, ca ultim prag al existenţei
fizice, trebuia respectat şi reiterat întocmai de fiecare da,tă. Cu tot caracterul lor păgân, antecreştin, unele din aceste practici rituale funerare
au fost asimilate de biserică. ,,Mesajul creştin se alimentează direct din
marea dramă a existenţei umane" 24 . ,,Moartea nu mai e destin", ,,Moartea e prefacere, drum nou ... " 25 • Acolo unde jocurile de priveghi cu
măşti se mai practică, intervalul lor sacru de desfăşurare este după intervalul de slujbă şi reculegere creştină. în supravieţuirea acestui cult
al morţilor, pe pământul românesc, vedea Mircea Eliade simplitatea
miraculoasă a creştinismului. Aşadar, mister funebru şi oult religios
s-au suprapus pentru a marca aceeaşi semnificaţie de prefacere şi continuitate.
LUCIA BERDAN

LA MASQUE -

SYMBOLE DANS LES RITES FUNERAIRES

(Resume)

L'etude ci-present a pour but une analyse du rOle de la masque - symbole
dans la structure des coutumes en general et specialment dans Ies rites funeraires.

24

25

M. Eliade, în Taina Indiei. Texte inedite,
Ibidem.

Bucureşti,

1991, p. 87.

UNELE ASPECTE ALE PRACTICARII SACRIFICIULUI UMAN
ÎN PRIMA PERIOADA A EPOCH METALELOR, PE TERITORIUL
ROMÂNIEI

Practica sacrificiilor umane a însoţit din cele mai vechi timpuri
omului pe pământ. Izvoarele antice scrise ne arată că aproape
toate popoarele acelor vremi, în anumite momente importante din viaţa
cotidiană a comunităţii sau a unei familii, jertfeau pe unii din semenii
lor. Mircea Eliade sublinia că ,, ... în toate societăţile tradiţionale, sacrificiul uman era în legătură cu un simbolism cosmologic şi eshatologic
deosebit de puternic" 1.
În Europa Veche, atât grecii 2 şi romanii 3 , cât şi popoarele „barbare"
- gallii4, celţii5, germanii 6, traco-geto-dacii7 - au recurs nu de puţine
ori la respectiva practică. Descoperirile arheologice au demonstrat că
sacrificiile umane nu erau numai o componentă magico-religioasă a
indo-europenilor, ci ea s-a manifestat la populaţiile din perimetrul dintre Atlantic şi stepele nord-pontice cu mult înainte de sosirea lor aici.
Astfel. încă din !paleolitic există dovezi privind cultul craniului (este
posibil, ca nu toate exemplele surprinse, să poată fi incluse în categoria
sacrificiilor umane) la locuitorii Peninsulei Iberice, Franţei şi Germaniei 8.
Neoliticul european9 , deci şi cel rom[mesc, a fost strâns legat de sacrificiile umane. Pe teritoriul ţării noastre au fost găsite confirmări mateprezenţa

M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, II, Chişinău. 1992, p. 150.
Plutarh, Vita Themistocle, XIII; v. şi E. Rhode. Psyche, Pari~, 1928, p. 29B,
344. n. L 552: A. Bonard, Civilizaţia greacă, Bucureşti. 1967. p. 2-1.
3 Dio Cassim, Jst. rom., XLIII, 24; Titus Liviu~. X, XII, 57, G; Plutarh, Marcdlus, III, 4: idem, Ouest. Rom., 83.
4 Caesar, Bell. Call., G, lG.
"Lucanus. Phan, I, 444 sq.; Diodor din Sicilia, V, 31: Slrabon, IV, 4; v. şi Ch.
Bonnet şi colab., în AS, 12. 1989. p. 2 sqq. şi p. 18 sq. (date antropologice): L. Pauli,
în AS, 1. 14. 1991, p. 130 sqq. şi fig. 8. 14 (descoperirile de la Geneva); D. NortonTaylor, Die Kelten, Hamburg, 1979, p. 78 sqq. şi fig. de la p. 81; R. O. Coignard,
Hoquepertuse ct Ies Celto-Ligures, Doc. cl'Arch. Meridion. 1-1, 1991. p. 27-33 (descoperirea de la Roquepertu5e): F. Graf, în AS, 14, I, 1991, p. 13G sqq. !ii fig. 3
(interpretarea unor scene de pe cazanul de la Gunclestrup): G. Lange. Die Ausgrabungen von Manching, 7, Wiesbaden, 1983. p. 109-112 (descoperirile de la Manching); A. Ross, Pagan Celtic Britain. Studies in Iconography and Tradition, London, 1967, p. 94-171. fig. 25-86 şi pi. 1-23 (descoperirea de la Yorkshire. clar şi
date ample despre cultul craniului).
6 T. Makiewicz, în Folia Praehistorica Posneniensia, 3. 198i, p. 181-18î.
'7 Herodot, IV, 94; Iordanes, Getica, 41; Ştefan din Bizanţ, Lexicon, p. 337;
Eustathius, 304; Pomponius Mela II, 2, 19-21; v. şi V. Sârbu, Credinţe şi practici
funerare, religioase şi magice în lumea geto-dacilor. Brăila. 1993. p. 31-36.
8 W. Taute, Archăologische AZLsgrabungen in Baden-iViirtemberg, 1989, p.
40-41 şi fig. 14-15 (craniu cu urme de scalpare).
9 In Elveţia, intr-o aşezare din neoliticul timµuriu, a fost descoperit un împungător realizat dintr-un peroneu, provenind, probabil, de la un individ sacrificat,
cf. A.-M. Rycher-Faraggi, in JSGUF, 75, 1992, p. 143.
I
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riale ale practicii respective în mediile culturilor Criş 10 , Vinca-Turdaş 11 ,
B~ian 12, Ariuş<l1;$, Tripolie-Cucuteni14 etc.
In perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului şi în prima
epocă a metalelor, în zona carpato-danubiano-pontică se practicau (în
diverse momente, câteodaită concomitent) ambele rituri funerare - inhumaţia şi incineraţia. Ritualurile însă, sunt foarte variate, ele îmbrăcând
trăsături deosebite, adesea chiar de la un mormânt la altul. In acest
context, o categorie aprate de înmormântări este reprezentată de jertfele
umane. Din perspectiva arheologilor, se pot identifica cu oarecare exactitate complexele de acest tip, deoarece indivizii, în cazul în care sunt
înhumaţi, au de obicei poziţii ·total anormale, comparativ cu mormintele
obişnuite. Uneori cadavrele au fost ciopârţite, iar bucăţile respective
aruncate în groapă într-o dezordine evidentă, fără a se ţine cont de
conexiunea anatomică.
Analiza datelor oferite de investigaţiile arheologice, coroborate cu
unele ştiri antice scrise, care, foarte probabil, se dovedes.c a fi va.labile
şi pentru perioade mai vechi, îndreptăţesc a desluşi mai multe categorii
de sacrificii umane -- evident fără a avea pretenţia de a le epuiza în
,totalitate - care, toate, sunt dedicate unor zeităţi ce urmau să sprijine
comunitate, familia sau individul, sau a căror bunăvoinţă trebuia captată.
I. Sa:rif icii umane în beneficiul comunităţii
1. Cu implicaţii militare 15 (cel sacrificat devenea mesagerul comunităţii):

a) înainte de luptă;
b) după luptă.
2. Cu caracter civil:
a) pentru modificarea unor consecinţe ale fenomenelor naturale
sau unor boli (molime);
b) la moartea conducătorului comunităţii (indivizii sacrificaţi puteau fi duşmani (în cazul căpeteniei militare), servitori credincioşi, membri ai familiei - aceste sacrificii se înscriu în ritualul suttee16 ;
c) la fundarea unor construcţii ce trebuiau să fie folosite de întreaga
comunitate (sau numai de partea bărbătească adultă sau preadolescenţi);
d) canibalism ritual.
IO Olga Necrasov, Maria Cri5tescu, D. Botezatu, G. Miu, in ArhMold, 13,
1990, p. 177 (descoperirea de la Trestiana); v. şi Olga Necrasov, Serafina Antoniu, in
Acta Molclaviac Meridion'llis, 1, 19î9, p. 23 sq.; s-a descoperit un schelet cu craniul
perforat în urma unui traumatism.
11 Eug. Comşa, în JahrMDV, 58, 1974, p. 121 (descoperirea de la Parţa).
12 M. Nica, în ArhOlt, 4, 19, p. 35-36 (descoperirea de la Fărcaşu).
13 Eugenia z·1h:iria, Z. Szekely, in Alut.a, 17-18, 1988, p. 101-113, fig. 1 (dovezi
privind practicarea canibalismului).
14 Olga Necrasov, D. Nicolaescu-Plopşor, in Analele .5tiinţifice ale Universităţii
,,Al. I. Cuza", J, 1-2, Iaşi, 1957, p. 3-18; Olga Necrasov, Maria Cristescu, D. Botezatu, G. Miu, op. cit., p. 194 (descoperirea de la Traian).
15 La Piscu Cr.isani s-a găsit un mormânt ce adăpostea un schelet intreg,
având pe craniu urmele unei lovituri care i-a perforat calota, cf. M. Neagu, in
Istros, 6, 1992, p. 7. Nu e,te exclusii în ace..,t caz, c-a şi in multe altele, posibilitatea
ca astfel de lovituri 5,'i fi fost generate de lupte, f.iră a avea ca finalitate dorită
o jertfă pentru divinitate.
16 D. G. Zanotti, în Orpheus, 1, 1991, p. 8.
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II. Sacrificii umane în beneficiul familial:
1. La moartea unui membru important al familiei:

a) bărbatului decedat căruia
înhumaţi împreună;
b) există şi varianta când
cruţaţi, fie înmormântaţi separat;

i se

sacrifică soţia (soţiile) şi

copiii,

fiind

este

omorâtă

femia, copiii fiind fie

c) sacrificarea copiilor, mai ales nou-născuţi, la moartea mamei
lor sau în cazul unor ritualuri aparte.
2) La fundarea unei construcţii (pentru o familie nouă, sau la întemeierea unui sat nou) 17 •
3) Pentru modificarea unor consecinţe ale fenomenelor naturale sau
unor boli (molime).
Privite prin prisma simbolisticii lor, înmormântările, indiferent dacă
aparţin unor indivizi decedaţi din cauze naturale sau nu, sunt tratate
ca evenimente majore pentru viaţa comunităţii. Ele pot fi considerate
ca elemente ale ritului de pasaj 18, care semnifică modificarea statului sau
stării unui individ, în cazul nostru, trecerea dinspre viaţă către moarte.
Totodată, din punct de vedere al însemnătăţii sacrifidilor umane, acestea urmăreau ameliorarea relaţiei pe care populaţia respectivă o avea cu
divinitate 3.
Desigur, viaţa spirituaUi a comunităţilor avute în vedere de noi, nu
a asigurat conservarea în timp şi cu exactitate a practicilor rituale şi
globalitatea semnificaţiei lor. Urmele materiale surprinse de arheologi
nu oferă în toate cazurile cheia necesară descifrării şi reconstituirii motivaţiilor care au determinat efectuarea unor astfel de sacrificii. în consecinţă, încadrarea într-o anumită categorie enunţată este aproximativă.
Jnmormântările coiective, fie ele familiale sau nu, apar în mod frecvent în ~escoperirile arheologice din ţara noastră, în diferite perioade
istorice. In continuare, vom prezenta ecîteva exemple, pe care le considerăm mai relevante în ceea ce priveşte jertfele umane:
Cu prilejul săpăturilor efectuate în aşezarea din epoca bronzului de
la Bogdăneşli (jud. Bacău), aparţtnând culturii Monteoru, a fost scos
la iveală un mormânt conţinând scheletele a patru indivizi, dintre care
dc,i adulţi (btirbat şi femeie), un adolescent şi un copil. Bărbatul şi femeia
erau aşezaţi cu faţa în jos, în poziţie chircită, iar celelalte două schelete
erau deranjate de o groapă menajeră. Datorită dispunerii indivizilor în
morm,înt, autorii descoperirii au emis ipoteza practicării unui sacrificiu
uman, fărt1 a se cunoaşte cauza care a determinat comiterea acestui
act 19•
De asemenea, necropola de la C,îndeşti, aparţin[mcl tot culturii Monteoru, a inclus unele morminte de interes pentru tematica noastră. Astfel, la cercetarea unui ring de piatră, s-a <lescoperit că, spre deosebire
de altele, care înconjurau mai mul,te morminte, probabil familiale, acesta conţinea unul singur. Aici fuseseră înhumaţi o femeie şi un copil, cel
din urmă fiind incinerat, iar oasele lui calcinate aşezate Ia picioarele
17 Cercetările arheologice de la Zi.irich-Mozartstrasse (Elveţia) au demonstrat
c,\ noul sat s-a conslituit iniţial dintr-o singură casă, ulterior ridicându-se alte
construcţii, cf. E. Gross. U. Ruoff, în AS, 13, 2, 1990, p. 101 sqq.
18 M. Harris, Cultural Anthropology, New York, 198î, p. 269, 272, sq.
19 Marilena Florescu, C. Buzdugan, în ArhMold, 7, 1972, p. 190-191.
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mamei. împrejurul ringului respectiv au fost găsite încă opt morminte,
toate aparţinând unor copii, ele delimitând prin poziţia lor un al doilea
ring, exterior. Semnificativ este faptul că nici unul dintre indivizii înmormântărilor secundare nu avea scheletul îrntreg, lipsind fie capul, fie membrele inferioare sau trupul. în contextul simbolisticii depunerilor avute
în vedere s-a considerat că în acest caz s-au practicat unele ritualuri,
având drept consecinţă jertfirea copiilor20 .
La Sălacea a fost găsit un mormânt (M. 1), din cultura Otomani,
conţinând patru schelete: un bărbat de circa 40 ani (matur I), o femeie
de aproximativ 50 ani (matur II), o tânără de 13-13,5 ani (infans-juvenis), un sugar de 2-2,5 luni, probabil, tot de sex feminin. Toţi indivizii
erau depuşi în poziţii nefireşti.
În urma determinărilor antropologice efectuate, s-a putut constata
o oarecare uniformitate fenotipică a seriei. De asemenea, s-a concluzionat că între scheletul de bărbat şi cel de femeie putea exista gradul de
rudenie de tip frate-soră şi nu soţ-soţie. Diferenţa de V<lrstă de aproape
10 ani existentă între cei doi indivizi (femeia fiind mai mare decât
bărbatul) a fost mnsiderată ca reprezentând încă un argument în acest
sens. Totodată, adolescenta era fiica femeii, iar sugarul copilul tinerei,
ea fiind nubilă la v,1rsta de 13-13,5 ani.
Se presupune că cel puţin trei dintre persoane au decedat din cauze
violente, iar poziţiile anormale în care au fost descoperite au fost stabilite înainte de instalarea rigidităţii cadaverice.
De mentionat este faptul că decesul persoanelor respective este posibil
să fi survenit ca urmare a încălcării unor reguli ale comunităţii, cePa
ce a determinat înmormântarea lor la periferia asezării 21 .
Pentru a se asigura trăinicia în timp a construcţiilor, existau o serie
de ritualuri, care erau practicate de către comunitate, acestea incluzând
uneori şi sacrificii umane. Referindu-ne la mărturiile materiale descoperite de către arheologi, putem menţiona unele morminte apraţinând
culturii Otomani:
- copil descoperit în imediata apropiere a intrării în templul cu
megaron de la Sălacea (faza II - cultura Otomani);
- femeie, depusă într-o poziţie nefirească şi, probabil, cu picioarele
legate, lângă o locuinţă datată în bronzul târziu, la Otomani. Din punct
de vedere antropologic, s-a constatat că vârsta ei la deces era de circa
55 ani (matur II), iar fenotipic se asemăna cu scheletele din mormântul
cvadruplu de la Sălacea.
- în apropierea femeii de lângă locuinţă a fost scos la iveală alt
schelet, aparţinând probabil unui adult, înmormântat împreună cu un
craniu de câine. Acesta nu a fost supus unei analize antropologice, datorită stării precare de conservare22 .
Deşi situate în afara graniţelor României, considerăm necesară prezentarea altor descoperiri din cultura Otomani, care reprezintă, de ase21 l\larilena Florescu, în Dicţionar de istorie veche
a României, Bucureşti,
1976, p. 168-170.
1
~ D. Nicolaescu-Plopşor, Wanda Wolski, Elemente de demografie şi ritual funerar la populaţiile vechi din Homânia, Bucureşti, 1973, p. 118-130.
22 D. Nicolaescu-Plopşor, Wanda Wolski, op. cit., p. 13'5.
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menea, sacrificii efectuate la fundarea unor construcţii sau în alte
scopuri.
Astfel, pe teritoriul Slovaciei, la Spisky Stvrto 1 într-o aşezare fortificată, depuşi într-o groapă rituală, au fost găsiţi 9 oameni omorâţi violent, având în jur obiecte făcute inutilizabile prin spargere. Pământul
de umplu_tură conţinea multă cenuşă amestecată cu oase de animale arse,
care confirmau faptul că locul respectiv a fost utilizat un timp mai îndelungat, ca spaţiu de cult23 .
De asemenea, la Ganovce, într-o fântână cu apă termală, au fost
depuse ofrande constând în ceramică, dar şi părţi ale corpului omenesc24. Referitor la o asemenea practică, Mircea Eliade afirma că, Ia
unele comunităţi vechi, aceste depuneri rituale asigurau comunicarea cu
divinităţile subpământene, implicit cu lumea de dincolo 25 .
în cele ce urmează, pe baza informaţiilor de care dispunem, vom
încer-ca o clasificare a indivizilor sacrificaţi, luând în considerare contextul arheologic în care au fost descoperiţi:
A Schelete întregi - în conexiune/fără conexiune anatomică;
B. Schelete fragmentare sau părţi din schelete;
B.1. depunerea trupului fără craniu;
B.2. depunerea doar a craniului;
B.3. lipsa unuia sau mai multor membre;
B.4. depunerea de părţi disparate ale corpului (reînhumare? alte
practici?) 26 •
Sunt situaţii, atestate de scrierile antice, când, anumite persoane au
decedat din cauze violente, fără să existe posibilitatea identificării unor
urme pe schelet (otrăvire, asfixiere). De cele mai multe ori, înmormântă
rile respective se aseamănă celor obişnuite, cadavrele având scheletul
depus în conexiune anatomică. Pentru indivizii care au fost supuşi practicilor rituale de expunere şi descompunere a învelişului carnal, este
posibil ca unele părţi ale corpului (deci, implicit şi segmente osoase) să
fi dispărut, astfel încât scheletele s-au găsit în stare fragmentară. Uneori, izolarea de necropolă a mormintelor respective, atrage atenţia asupra
tratării diferenţiate a celor decedaţi, comparativ cu restul comunităţii
(nesupunere la reguli, ceea ce determină sacrificarea lor ca exemplu
pentru alţi indivizi, boli psihice interpretate prin simptome ca spirite
demonice care îl posedă pe cel suferind, alte cauze). în contextul menţio
nat, poate ar trebui avută în vedere şi practica trepanării craniilor, observată destul de frecvent pe scheletele din ţara noastră. Ea este interpretată
fie ca o tehnică medicală de tratament, fie ca metodă de obţinere a unor
fragmente osoase folosite drept amulete. Pentru nici una dintre ipoteze
nu există însă dovezi materiale certe.
Referitor la scheletele depuse în morminte fără a fi în conexiune
anatomică, situaţiile sunt destul de variate, uneori ne.găsindu-se o explicaţie pertinentă a descoperirii respective. Un astfel de caz este cel de la
23 Nizna J\fysla ein bronzezeitliches Handelszentrum in der Ostslowakei, Bratislava, 1993, p. 93.
24 Idem, p. 29-30.
25 M. Eliade, op. cit., p. 137.
26 Vezi şi V. Sârbu, op. cit., p. 31-36.
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Ampoiţa, unde, în tumulul VI, s-au scos la iveală, oase din 4 schele-te
depuse în grămezi pe o lespede de piatră. în urma studiului antropologic, ele s-au dovedit a fi: un infans I (5,5 ani), 1 infans II (8,5 ani),
o femeie adultă (25-30 ani) şi probabil o altă femeie adultă, ambele
gracile şi cu impresiuni musculare slabe 27 •
Probabilitatea practicării canibalismului, fie el ritual sau nu, se
presupune a fi documentată la Sarichioi, unde s-au găsit resturi de
humerusuri, tibii, fragmente de calotă şi mandibulă, pe podeaua unor
locuinţe (M. 4 şi M. 5) 28 .
Adesea au fost găsite schelete aparţinând unor indivizi ciopfirţiţi,
care au fost aruncaţi apoi în groapă, în nL'Or{mduială. La Indepenclenţn,
iîn turnului IV, înconjurat de un ring de piatră, s-au identificat 13
morminte încadrate în cultura Bugeac. Dintre ele, unele conţineau schelete cu oasele dispuse în poziţii nefireşti (M. 2, 4-10). Interesantă este
aşezarea unor indivizi cu oasele membrelor peste piept, ,,presate" cu un
strat de bolovani. Nu deţinem informaţii despre o situaţie similar;"( pc
teritoriul Rom,îniei (ne referim evident la perioada analizată):!9 .
La Ampoiţa - - Dealul Dosciorului, necropolă aparţinâ:-id culturii
Wietenberg, a apărut o înmormântare secundară, conţinând scheletul
unui individ ale cărui oase nu erau depuse în mormtmt în poziţie anatomic[130. De asemenea, în morm,întul 40. al necropolei de la Sibişeni, s-c1
descoperit un adolescent ciop,îrţit, deasupra căruia a fost găsită o urnă
cu oase incinerate31 .
In ceea ce priveşte înmormântările de indivizi decapitaţi, pentru
epoca bronzului nu există atestări în acest sens în ţara noastră. Referitor
însă la cultul craniului, practică bine documentată în Europa înc,1 din
paleolitic, el este confirmat pe cale arheologică şi la tracii timpurii. La
Derşida (cultura Wietenberg), într-o groapă de formc1 cilindrică, ce penetra o vatră de foc, a fost depus un craniu 32 .
Deosebit de interesantă ni se pare practica rituală utilizată la mormintele 35 şi 43 de la Sibişeni, mai ales în primul caz, unde s-a descoperit un craniu de copil, fără maxilar, aşezat pe un fragment dintr-un
craniu de bovideu. Alături de el se mai aflau resturi dintr-un schelet de
copil şi două vase sparte33 .
Desigur, din actualul stadiu de cunoaştere, este greu a preciza dadi
craniile, precum şi alte părţi din schelet descoperite aparţin cu adevărat
27 M. Perianu, în Thraco-Dacica, 11, 1-2. 1990, p. 241-247. în aceeaşi ordine
de idei, trebuie amintită descoperirea de la GI.1v,'\ne~tii Vechi (eneolitic), unde, în
M. 11. s-au găsit oase de foetm depuse în dreptul feţei unui aciuit (bănuim femeie):
Eug. Comşa, în SC/V A, 38, 4, 198i, p. 3i3. fig. 5.
20 E. Oberlăncler-Târnoveanu. Irina Oberlăncler-Târnoveanu, in JHCA, Oradea.
19i!l. p. 64: mormintele sunt datate la ~fârşitul neoliticului şi începutul epocii bronzului. e'e suprapunând o aşezare neolitică.
2!1 G. Simion, în Pcuce, 10. 1991. p. 33-38: idem, P. Roman. A. Dndd-0,Jriţe~c-u.
J. Pcil, în Bcitrăgc zur l'roblemaiik der schnurverzicrtcn Kerami/,.'. Siido,tellr<,j,a.,,
Mainz. 1992. D. 198-19!:J.
:>n r. Anclri(oiu. în nib:iotheca Thracologicn, 2, 1992. p. 33.
Jl Idem. p. 3!.
32 N. Chidioşan, contribuţii lrr istoria tracilor din N-V Uomâniei. A~ezurca
Wi<!lenlicrCJ d,, la Derşida, Oradea. HHlO, p. 23-26.
:T.J I. :\ndriţoiu, /oe. cit.
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unor sacrificaţi. Cum am
îndeamnă totuşi şi pentru

precizat mai sus, izvoarele scrise antice, ne
perioade mai vechi decât cele consemnate. a
rC1spunde afirmativ, pentru majoritatea cazurilor.

Unele concluzii:
a) Din punct de vedere arheologic aşadar, există destule dovezi,
atL•stă practicarea sacrificiilor umane în perioada supusă analizei;
b) Aceleaşi mărturii confirmă că se folosea o multitudine de ritualuri, având scopuri variate, implicând jertfe umane;
c) Analizele antropologice sunt reduse numeric pentru secvenţa
temporală avută în vedere, însă, contribuie la lămurirea unor aspecte
referitoare la caracteristicile fenotipice şi, eventual la gradul de rudenie
dintre indivizii înmormântaţi;
d) Prin coroborarea datelor arheologice şi antropologice nu se poate
1>usţine că s-a efectuat sacrificarea cu predilecţie a unui anumit tip
antropologic sau a unei categorii distincte de indivizi (C'u toate c,i r!parent copii sunt jertfiţi mai frecvc•nt comparativ cu alte grupe de v:i:-,:it );
e) Pentru cercetările viitoarL' ar tn-bui luak în consid~-ran, :i: :ell'
morminte de incineraţie, care prin contextul arheologic în C.lrL' au : :.ist
d::scoperite, sugerează înmormfmtări cu caracter deosebit faţ,i de cele
c bişnuite, putând eventual aparţine unor indivizi sacrificaţi.
f) Consideraţiile expuse, nu constituie o analiză exhaustivă, ci se
vor punct de plecare pentru cercetările viitoare.
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EJNIGE ASPEKTE DES MENSCHENOPFERBHAUCHES /\ UF DEl\1
GEBJETE RUMĂNIENS IN DER BHONZEZEIT
(Zusammenfassung)

Der Brauch. in wichtigen l\Tomenten der Familie ocler der Gemein-,chaft Toci einer Persiinlichkcit, Krieg, Kampf mit den Krankheiten, glătten dcr Folgen
ge\vis5er Nalurerscheinungen u.s.w. = Menschen fur das Um~timmen cler Gii.ter
zu opfern, hat tiefe Wurzeln in der Kindheit der Menschheit. Dm·on zeugen uic,
antiken ~chriftlichen Quellen, als auch einige archaologischen Ft1?1lk'.
In Rumanien. fUr die Bronzezeit, wurden solche letzterwăhnlen Bt\\·ei:;e
entcleckt. Es wurden am Tageslicht Ske!ette, Teilknochengeriiste. Schăch,:, Duppeltrăber. dreifache Ruhestătten und
andere a1-chăologische Spuren clie ,,im
Menschenopferbrauch zeugen. gefordert.
Die Verfasser unternehmen elen \'ersuch diese Re·,te. dPs bi<; jl'tzt noch ungeniigend bekannten Ritual!. Yerschicclener Kategorien zuzu~chn,iben: Schi!dc-lku:t,
Kanibalismus. Opfern cler Frauen beim Tod des l\lanne,. cler Kinder beim \."cr,,.,_;r.
ben der Muller u.a.
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CÂMPURILE DE URNE FUNERARE DIN BANAT

(Unele i]YTobleme ,ale ritului şi ITitualului funerar :la tracii nordici
timpurii de la sfârşitul epocii bronzu.lui şi începutul epocii fierului)

Contribuţia de faţă îşi propune să semnaleze probleme de rit şi
ritual funerar, aşa cum şi atât cât au putut fi surprinse în cursul cercetărilor arheologice şi descoperirilor din necropolele plane de incineraţie
da la Livezile, (fost Tolvădia), Vatin, Deta 1• Cruceni2, Bobda3, Parţa4,
Timişoara-Fratelia 5 , Voiteg, Peciu Nou 6 şi Ticvaniu Mare 7. Toate aceste
necropole pot fi datate pe parcursul celei de a doua jumătăţi a mileniului
II a. Chr. Cronologic, ele acoperă câmpia vestică a Banatului fiind amplasate pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor Aranca, Bega Veche,
Bega, Pogăniş, Timiş, Bârzava şi Caraş. Dacă spre vest şi sud-vest extensia zonei cuprinsă de purtătorii acestei cul,turi, numită Cruceni-Belegis8
este asigurată de c2rcetările din necropolele sud-dunărene de la Bele-gil°\9
şi Belgrad-Karaburma10, extensia ei estică, în ţinuturile piemontane intens împădurite în preistorie, poate fi doar întrezărită graţie unor cercetări mai modeste între care amintesc aşezarea de la Vizma, (jud. Timiş) 11
şi mormântul de incineraţie în urnă expus la Muzeul din Caransebeş
Jupa12. în cele ce urmează nu mi-am propus să analizez raporturile purtătorilor culturii Cruceni-Belegis cu grupele de populaţie de pe Dunărea
mijlocie din aval şi amonte de Porţile de Fier sau cu grupurile ce se
dezvoltau în jurul vărsării Mureşului în Tisa. O înşiruire a caracteristicilor generale a necropolelor menţionate, în măsura în care ele sunt
cunoscute prin cercetări, o cred utilă pentru înţelegerea etno-arheologică
a problematicii. Limitele -- de până acum - ale cercetărilor impietează,
1 Cercetările de Ia începutul secolului ale lui F. Milleker. Cf. Millelcer 1897;
idem. 1905; idem, 1906.
2 Săpături de salvare inedite ale lui M. Moga în 1958, asistat de Ortansa
Radu; săpături de salvare ale Ortansei Radu în 1967, vezi, lladu 1971; vezi, şi
l/oredt 1967; idem, 1967/a.
J Săpături c!e salvare inedite ale lui M. Moga, asistat de Ortansa Radu, în

1959.

4 Săpături
5 Săpături
6 Săpături

de salvare inedite ale lui M. Moga, a,istat de Ortansa Radu 1962.
de salvare inedite ale lui FI. Medeleţ în 19î6-1978.
de salvare inedite ale lui FI. Medeleţ în 1986-1991. Aceste două
necropole noi au fost semnalate de FI. Draşovean. Îi mulţumim şi pe această cale.
1 Cercetări M. Gumă şi P. Rogozea. Informaţiile ce le am privind această
n0eropolă li se datorează. Le mulţumesc şi pe aceasta cale.
e Morintz 1978.
9 Tasic 1962. idem. 1963; idem, 1964.
10 Todorovic 1977.
11 Cercetări de suprafaţă FI. Medeleţ, 1977-1979.
!2 tn expoziţia rezervaţiei arheologice de la Jupa-Tibiscum. Descoperit în cartierul „Balta Sărată".
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inevitabil, - asupra incertitudinii unor generalizări care rămân
în
parte - doar ipoteze de lucru.
Suprafaţa necropolelor este foarte puţin cunoscută. La majoritatea
necropolelor bănăţene ea nu a fost stabilită şi situaţia nu diferă la necropolele din zonele înconjurătoare. Descoperirile mai mult sau mai puţin
întâmplătoare făcute înainte vreme la Deta, Livezile sau Vatin nu ne pot
fi de niciun folos în această discuţie. La Parţa au fost cercetate doar
câteva morminte fără a fi surprinse limitele necropolei. La Cruceru şi
Bobda, în pofida cercetărilor mai extinse, nu s-a urmări,t stabilirea întinderii necropolelor. Anumite es,timări plauzibile au putut fi făcute la
Fratelia-Timişoara unde necropola are forma unei elipse de cca. 600 X
300 m, adică de aproximativ 18 ha, mormintele nedepăşind aceste liminte
controlate aproape integral. La Voiteg, unde necrop3la este amplasa,tă
pe un grind uşor înălţat, distrus !parţial în perioada interbelică, suprafaţa
necropolei va fi fost de cca. 3 ha, după cum o indică forma de )relief,
aşa cum poate fi ea întrevăzută şi în timpul unor mari inundaţii când,
aproximativ această suprafaţă, nu este acoperită de ape. La Peciu Nou,
form-t de teren pe care este amplasată necropola şi care va fi fost - în
preistorie - un fel de „insulă" înconjurată de braţe ale râului Timiş
mai mult sau mai puţin active, are o suprafaţă de aproximativ 2 ha,
iar controlul arheologic efectuat a confirmat această estimare. Din câte
cunosc, zona cercetată la Cruceni, indică că necropola acoperea o întindere mai mare de 1,5 ha. Dimensiunile suprafeţelor de teren pe care
erau amplasate necropolele difereau, deci, de la caz la caz, fiind ades
în direotă conexiune cu formele locale de teren.
Numărul de morminte constituie un criteriu mai important în stabilirea mărimii unei necropole şi - implicit -- a comunităţii care a constituit-o decât suprafaţa acesteia: la Timişoara-Fratelia au fost salvate
aproape 300 de morminte şi estimez la cel puţin tot at{1tea numărul celor
distruse cu un an înainte de 1976. Pe laturile de vest şi nord extinderea
necropolei timişorene era limitată de amplasarea aşezării, dacă nu care
cumva raportul de termeni ar trebui inversat, adică dacă nu care cumva
spaţiul sacru al necropolei a determinat limitele aşezării spre est şi sud.
Intre grupurile de morminte ale necropolei de la Fratelia există mari
spaţii goale, neutilizate. Este de presupus, în acest caz, că mărimea
spaţiului necropolei nu a fost limitată spre sud şi est clecc°1t după un
anume timp de funcţionare, respectiv de constituire a acesteia. Limitele
ei au fost stabilite arbitrar de către comunitate în absenta unor fire de
apă cum a fost cazul la Voiteg sau Peciu Nou. Situaţia' de la Fratelia
pare a fi asemănătoare cu cea de la Cruceni. La Cruceni, în peste 100
de morminte cercetate, nu se cunosc cazuri c{md un mormânt mai nou
deranjează un mormânt mai vechi. La Fratelia, între aproape 300 de
morminte există un singur caz de acest fel. Asemenea la Voiteg (un c:iz
din 23 de morminte), dar diferită la Peciu Nou unde numărul mormi!1telor deranjate de morminte mai recente este de 14 dintr-un total de
76 morminte dezvelite, indicând, între altele, o „înghesuire" a înmo,mântărilor într-un spaţiu limitat, oglindită şi de dezvelirea pe o suprafată de numai 250 mp. a 92 de morminte. Cât priveşte problema stabilirii unei cronologii orizontale în interiorul necropolelor în discuţie,
aceasta nu face obiectul r:mdurilor de faţă.
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Unele elemente de delimitare a spaţiului atribuit necropolelor par
existe. Prin observaţii sau cercetări arheologice, la Fratelia - Timişoara şi la Peciu Nou, s-a controlat o zonă ce depăşeşte cu 30-60 m
amplasamentul ultimului mormânt dezvelit. La Fratelia, aceasta s-a
realizat prin decaparea terenului cu buldozerele. La Peciu Nou, secţiu
nea transversală prin necropolă, lungă de 130 m, a depăşit cu 60 m
ultimul mormânt dezvelit, iar pe celălalt ax, şanţul de asanare, perpendicular pe secţiune, a fost controlat pe o lungime de 300 m. In cazul
necropolei de la Fratelia, s-a putut sesiza, la limita sudică a spaţiului
necropolei, o groapă rituală care avea, la fund, o depunere de vase sparte
intenţionat şi două greutăţi în formă de trunchi de piramidă din lut
nears, iar la gură, după umplerea gropii, a fost pus un vas a cărui buză
se va fi aflat, probabil, aproximativ la nivelul de călcare antic. Pe
aceeaşi latură s-au găsit în afara necropolei - şi resturile unei platforme de ardere a defuncţilor. O altă groapă rituală în care s-au depus
vase fragmentare a fost surprinsă pe latura de nord a necropolei, în
spaţiul dintre ultimele morminte şi primele locuinţe ale aşezării.
La Peciu Nou nu au fost surprinse (până în prezent) astfel de gropi
rituale sau resturi ale platformei de ardere. Totuşi, caracterul „special"
al mormintelor de la periferiile de nord şi sud ale necropolei este evident.
Astfel, la limita de nord a „insulei", pe care era amplasată necropola,
aproape în zona mlăştinoasă încă din preistorie, era amplasat un mormânt
de inhumaţie în poziţie chircită, care a avut ca inventar Utn ac din
bronz cu terminaţie discoidală ce trecea pe sub craniu din zona cervicală până sub mandibulă. Pe aceeaşi margine a necropolei, la câţiva
metri de mormântul de inhumaţie, s-a găsit şi singurul - până acum -mormânt cenotaf de la Peciu Nou în care, alături de vase ceramice şi
o ofrandă de carne, s-a aflat şi un pumnal din bronz netrecut prin focul
rugului. La cealaltă limită, de sud, a „insulei", ultimul mormânt de
incineraţie descoperit şi unicul de acest fel în toate necropolele cercetate până acum în Banat, avea urna, strachina şi cana plasa,te vertical
cu gurile în jos. Oasele incinerate din urnă - puţin numeroase - erau
însoţite de cochilia unei scoici de râu, piesă insolită în inventarul mormintelor, toate aceste elemente fiind indicii ale unei morţi neobişnuite.
Cred că putem presupune in cazul necropolelor în discuţie că spaţiul destinat acestora era bine delimitat şi sacralizat. Doar Milleker, Ia
Vatina, susţinea că mormintele ar fi fost amplasate printre locuinţe.
In cazul respectiv pare a fi vorba de două epoci diferite de utilizare a
aceluiaşi teritoriu în scopuri diferite şi este singurul caz ce-l cunosc,
pentru această epocă în Banat şi în zonele înconjură,toare. Presupun că
pe lângă gropile rituale, platformele de ardere sau mormintele „special~"
plasate la confiniul spaţiului consacrat necropolei, acesta va fi fost delimitat şi prin alte elemente - probabil stâlpi din lemn - a căror _urmă
nu a putut fi încă sesizată. La niciuna din necropolele în discuţie nu
s-a sesizat delimitarea perimetrului prin şanţuri, valuri, palisade sau
şiruri de pietre.
Raportul dintre aşezare şi necropolă, prezintă o reală importanţă. In
cercetările mai vechi de la Cruceni Bobda sau Parţa nu au fost descoperite aşezările cărora le aparţine~u necropolele. în urma cercetărilor
de la Fratelia, Voiteg şi Peciu Nou aşezările au fost depistate în aprosă
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pierea necropolelor. La Fratelia, unde au fost cercetate 20 c.le locuinţe
semiîngropate, distanţa dintre sat şi cimitir este de numai 10-20 m pe
anumite porţiuni. Intre altele, ceramica descoperită în morminte îşi
găseşte analogii în cea din locuinţele cercetate, infirmând ipoteza caracterului special funerar al inventarului ceramic al mormintelor. La Voiteg
şi la Peciu Nou aşezările se află la 300-500 m de necropole, dincolo
de zone mai joase străbătute în preistorie de vechi braţe de râu. Aşeză
rile sunt deschise şi - în ansamblul lor - laolal,tă cu inventarul mormintelor, indică o populaţie rurală de agricultori şi crescători de vite
sedentari care se ocupau de asemenea cu vânătoarea. Nu este exclus
ca acest grup de traci nordici din câmpia Banatului să-şi fi organizat
apărarea în mari fortificaţii de pământ, de refugiu, cu utilizare comună,
cum a fos,t cea de la Jadani (azi Corneşti, jud. Timiş) 1 ;$. În sfarşit, sunt
de menţionat ipotezele demografice avansate în urmă cu mai mulţi uni
de către regretatul Dardu Nicolăescu-Plopşor şi de către Wanda Wolski1 4.
Elementele ritului de înmormântare sunt relativ clare. În şirul necropolelor discutate, cele peste 500 de morminte cunoscute sun~ exclusiv
morminte plane de incineraţie în urnă cu excepţia a dou,~1 morminte de
inhumaţie în poziţie chircită de la Peciu Nou. Cunosc, Ia Peciu Nou, trei
cazuri în care oasele calcinate au fost depuse direct pe sol --- eventual,
în pungi de piele sau material textil, fără a fi însoţite de inventar ceramic sau metalic. Două morminte de acest fel s-au găsit şi la Ticvaniu
Mare. De fiecare dată, la Peciu Nou, oasele umane calcinate au fost
descoperite în poziţie secundară, fiind deranjate de amplasarea ul,erioară a altor morminte de incineraţie în urnă sau de inhumaţie. D:.1cc1
aceste cazuri constituie întâmplări sau elemente distincte de ritual,
rămâne încă o întrebare. O situaţie mai clară o prezintă mormc"rntul de
incineraţie fără inventar ceramic de la Timişoara-Fratelia. în acesta,
între oasele incinerate care fuseseră evident depuse într-o pungă, fiind
grupate în sol într-un soi de ,,sferă", s-a găsit lama unui fierăstrău din
bronz.
Cunosc numai două morminte care au fost cu certitudine cenotafuri.
Unul dintre acestea a fost găsit la Fratelia şi conţinea, pe lângă un bogat
inventar ceramic, oase de Ia ofranda de carne şi o jumătate dintr-un
topor de piatră şlefuită, neolitic. Cel de al doilea este cenotaful menţionat deja de Ia Peciu Nou.
Dacă despre unul din mormintele de inhumaţie în poziţie chircită
de Ia Paciu Nou am făcut deja menţiune, celălalt, lipsit de inventar, are
aceiaşi orientare ca şi primul, deranjând un mormânt de incineraţie f{;ră
urnă din faza veche şi în actualul stadiu al cercetării - nu pat să
mă pronunţ în ce priveşte poziţia sa în planul de ansamblu al necrop::>lei
inves:Ugaită doar parţial.
Elementele ritualului de înmormântare indică o complexitate deo&ebită, fiind relativ bine cunoscute. Din câte ştiu, incinerarea se f,kca pe
o platformă pe care se ridica rugul. Resturile platformei de lut ars de la
Fratelia, care a avut o lungime de cca. 10 m, aveau o grosime de 7--10 c:m,
indicând utilizarea ei repetată. Combustibilul necesar incineri'trii va fi
fos,t lemn de esenţă moale, după cum par să o indice puţinele şi minus13
11

Medelet 1993.
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culele fragmente de lemn carbonizat găsite în preajma urnelor sau în
urnele câtorva morminte, dar şi flora deductibilă pentru această zon{1
joasă de stepă şi silvostepă. Nu este exclusă nici folosirea stufului.
Defuncţii erau depuşi pc rug îmbrăcaţi. în lipsa analizelor antropologice, mormintele cu podoabe pot fi considerate probabil feminine iar
cele lipsite, în general, de inventar metalic, masculine. De asemenea,
masculine pot fi considerate mormintele -- puţine la număr - care
conţin arme. Cele două morminte cu securi de luptă cu <lise, dintre care
una ruptă, de la Cruceni, mormântul cenotaf cu pumnal de la Peciu
Nou, cele două morminte cu pumnale scurte de la Fratelia, indică prin
raritatea lor că depunerea armelor în mormintele epocii consti,tuia o
excepţie. Cele două morminte de inhumaţie de la Peciu Nou sunt ele
bărbat şi femeie adulţi. Cu excepţia pumnalului <lin cenotaful de la
Peciu Nou, obiectele din bronz - brăţări, ace, verigi de Wmplă, pandantive ochelari ş.a., puţin numeroase în raport cu numărul total de morminte, prezintă urme de trecere prin foc, mul-te dintre ele fiind deformate sau parţial topite. Din acest motiv pare plauzibil că defuncţii erau
aşezaţi pe rug îmbn1caţi şi împodobiţi cu podoabele personale. Podoabe
de bronz se găsesc în număr relativ mare în raport cu totalul mormi:1telor, în mormintele de fetiţe.
În necropolele de la Timişoara-Fratelia, Voi,teg şi Peciu Nou s-au descoperi,t mai multe morminte duble sau triple în care alături ele adultul
- femeie era îngropat un copil sau mai mulţi. În mai multe cazuri,
s-a putut stabili amestecarea oaselor de adult şi de copil în urna celui
din urmă. Aşadar, arderea comună, pe acelaşi rug a mamei şi copilului
decedaţi concomitent, poate fi considerată o realitate. Analizele antropologice vor fi cele în măsură să stabilească dacă şi în cazul mormintelor
duble de adulţi arderea acestora s-a făcut pe acelaş rug. Dimensiunile
şi cantitatea fragmentelor de oase calcinate nu pot constitui indicii în ce
priveşte intensitatea cremaţiunii din motive ce vor fi enumerate mai
la vale.
S-a afirmat 15 cu inventarul ceramic al viitorului morm[111t s-a aflat,
de asemenea, aşezat pe rug, invoccîndu-se petele de culoare diferită de
pe unele vase, deformarea unora dintre ele (foarte rar), şi dispariţia
slipului lustruit de pe vase. Argumentele nu sunt convingătoare: petele
de culoare şi unele deformări pot apărea în cursul arderii iniţiale a
vaselor de către olari. În ce priveşte slipul lustruit, dispariţia sa de P'-'
întreaga suprafaţă a vaselor indică, cu certitudine, faptul di el nici nu
a existat. Tot astfel, ipoteza încrustării cu alb a ornamentelor realizate
cu şnur fals sau cu incizii care ar fi dispărut datori,tă plasării vaselor
pe rug la o temperatură ridicată, nu poate fi susţinută. Cele c<iteva vase
de import având ornamentele încrustate cu alb, ajunse în zont1 de pe
valea Dunării care au fost descoperite la Cruceni şi Ia Peciu Nou, şi-du
păstrat cel puţin parţial - această incrustaţie. În consecinţă, cu un
mare grad de probabilitate, inventarul ceramic nu era depus pe sau în
imediata vecinătate a rugului de incineraţie.
.
După incinerarea defunctului, o parte din rămăşiţele cinerate erau
depuse în urnă, după ce se răceau într-o ordine bine stabilită, care a fost
15 Radu 1973 şi

descoperirile din inventarul Muzeului Banatului.
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în numeroase morminte de adulţi din necropolele de la Fratelia,
Peciu Nou. Pe fundul urnei se aşezau resturi din oasele membrelor inferioare, spre jumătatea şi în partea superioară a urnei erau
aşezate resturi din torace şi din membrele superioare, iar spre gura
urnei, se aşezau fragmente din calota craniană. Firesc, podoabele se
aflau în jumătatea superioară a urnei. Fragmentele de oase erau alese
cu grijă din cenuşa rugului. În peste 300 de morminte pe care le-am
demontat nu am găsit amestecul de oase şi cenuşă atât de des pomenit
şi devenit loc comun în exprimare. Tot astfel se făcea şi alegerea podoabelor sau a fragmentelor de podoabe. Această observaţie mă face să
reflectez la tipul de construcţie al rugului, ca şi la amplasarea defunctului
pe el, fără ca să pot indica o soluţie pe deplin acceptabilă. Chiar dacă
în momentul dezvelirii mormântului, oasele incinerate din urnă ocupă
numai jumătate din volumul acesteia, iniţial, ele ocupau, de regulă întregul volum, până la gura acesteia. Tasarea lor ulterioară face ca pământul
găsit în urne, ajuns acolo ulterior, să nu aibă relevanţă în analiza complexului închis respectiv. Că situaţia se va fi înfăţişat astfel adesea cel puţin în cazul mormintelor de adulţi - o demonstrează strachinile
sau cănile aşezate pe gura urnelor din unele morminte. în câteva rânduri
s-a găsit jumătate din acelaşi vas - ,,capac" în interiorul urnei şi jumă
tate din el în afara acesteia. Alteori, cana aşezată iniţial pe gura urnei,
având diametrul maxim mai mic decât al gâtului urnei, a fost găsită în
urnă, deasupra oaselor calcinate, fără a fi servit drept urnă pentru un al
doilea mormânt de nou născut, în vreme ce toarta sau o parte a toartei
ei se afla în afara urnei. Din cele descrise privind depunerea oaselor
în urne, rezultă că nici mărimea oaselor calcinate, nici numărul lor nu
constituie dovezi suficiente privind intensitatea cinerării defuncţilor.
Cum cunosc însă şi cazuri în care cantitatea de oase incinerate depuse în
urnă a fost foarte re.dusă. Ar fi posibil ca analiza antropologică să furnizeze elemente complementare utile, dar tot aşa, motivaţia acesitor situaţii
s-ar putea să rămână inexplicabilă. Din motive pe care prefer să nu le
amintesc - ele neavându-şi locul în rândurile de faţă - osemintele
calcinate ale majorităţii mormintelor de la Cruce.ni, cu excepţia a patru,
şi a totalităţii mormintelor de la Bobda, nu s-au păstrat.
Elementele de mobilier funerar ceramic sunt o componentă deosebit
de grăitoare a ritului şi ritualului funerar. După cercetarea de către
profesorul Marius Moga s-a conturat ideea existenţei, în majoritatea mormintelor a aşa numitei triade de vase: urnă, strachină şi cană. în general,
această triadă, constituie o realitate fără a putea fi absolutizată. Cercetările mai recente de la Fratelia, Voiteg şi Peciu Nou au evidenţiat o
situaţie
de ansamblu mu1t mai complexă, cu numeroase abateri de la
regulă. Unele din aceste abateri devin ele însele reguli pentru o necropolă sau alta, indicând existenţa unor cutume funerare ce diferă de la
comunitate la comunitate. Astfel, spre deosebire de toate celelalte necropole discutate, la Timişoara-Fra-telia, un număr relativ mare de morminte
au ca mobili1::r funerar până la şase vase fără a fi morminte duble iar
dimensiunile unora dintre castroane, supradimensionate, sugerează utilizarea lor concomitentă de către mai multe persoane, poate chiar în cadrul banchetului funerar şi îngroparea lor u1terioară în mormânt fără
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a fi sparte. În afarn acestei distincţii, în toate sau în unele din necropolele
cercetate se află şi următoarele tipuri de morminte:
morminte care nu conţin dec,1t urna cu inventar ceramic;
- morminte de adulţi care pe lângă urnă mai conţin ca vas adiacent doar strachina sau doar cana (foarte rar);
- morminte care, pe lângă tdadă, au în inventar un vas-sac de
factură grosolană, (numeroase la Fratelia);
- morminte în care urna este un vas sac de factură grosolană (mai
ales, la Peciu Nou);
- morminte de copii în care o cană este folosită drept urnă. De
regulă, este acoperită cu o strachină, o cană mai mică sau cu un
fragment de vas mai mare rupt din vechime (Voiteg, Bobda,
Peciu Nou); multe din mormintele cu urnă - cană conţin podoabe din bronz, indicând sexul defunctului;
morminte ce conţin o singură urnă cu oase incinerate dar un
număr dublu de vase adiacente ce se departajează prin dimensiuni, indicând foarte probabil, un morm;înt dublu;
morminte duble ce conţin două urne, dar un singur set de vase
adiacente (la Fratelia: un mormânt cu două urne aparţirnînd a
doi defuncţi maturi, departajaţi pe sexe prin podoabele din una
din urne care erau însoţite de un cas-tron de mari dimensiuni,
o cană şi un vas dublu - solniţă);
- morminte ce conţin o singură urnă de adult în interiorul căreia
se află urna mică a copilului (rar, la Fratelia);
- într-un singur caz, în urnă, deasupra osemintelor incinerate ale
unui matur au fost plasate cinci căniţe în care nu se aflau oseminte calcinate (Fratelia).
în legătură cu mobilierul funerar ceramic sunt de făcut însă al,te
câteva observaţii şi anume:
- utilizarea unor vase de dimensiuni ce variază în funcţie de wîrsta
celui decedat. Nu cunosc niciun caz în care oasele calcinate de copil să
fi fost depuse singure într-o urnă de dimensiuni normale;
- tot astfel cana şi strachina din mormintele de copii au dimensiuni mult mai mici decât vasele cu aceeaşi des,tinaţie din mormintele
de adulţi;
- în cazul mormintelor de sugari se întâlnesc adesea vase miniaturale a căror utilizare este strict simbolică;
- exclusiv în necropola de la Fratelia, numai în mormintele de
copii, se întâlneşte un vas mic cu buza perforată în patru locuri şi cu
două tortiţe care este adesea însoţit de un căpăcel perforat la fel; laolaltă
ele au servit ca afumătoare atârnată deasupra leag,1nului pentru a proteja
pruncul de insecte;
- un procent ridicat de morminte (aproximativ 300/o), în care există
triada de vase, indică foarte clar prin pastă, ardere, finisare ornamentare
şi forme că cele trei piese ale inventarului funerar ceramic au fost confecţionate concomitent de acelaşi meşter. Faptul poate fi constatat cu
ochiul liber şi - în absenţa unor investigaţii sofistica,te şi costisitoare -observarea cu o lupă binoculară a ornamentului în şnur fals pe care am
făcut-o la câteva morminte, a demonstrat utilizarea atcît la urnă cât şi
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la cană sau strachină a aceluiaşi instrument pentru realizarea ornamentului. Este de presupus că studierea amprentelor digitale păstrate în
lutul vaselor - câte vor fi - ar putea furniza indicii suplimentare.
Fără să contest importanţa unor metode moderne de investigare costisitoare sau foarte costisitoare, doream doar să atrag atenţia că alte posibilităţi de investigare mult mai ieftine şi mai simple nu au fost încă
epuizate. Există, deci, morminte pentru care mobilierul funerar ceramic
a fost fie „comandat" din ,timp, fie confecţionat special în momentul
îngropării defunctului. Cele două ipoteze nu se exclud. Prima dintre ele
sugerează existenţa unui soi de „zestre" pregătită din timp de cel cc
urr nează să moară sau de familia acestuia, ,,zestre" în care se include
şi mobilierul funerar ceramic comandat din vreme olarului. Cea de a
d, aa ipoteză implică eliminarea lunilor reci din an, între octombrie sau
noiembrie şi martie sau aprilie, în care confecţionarea şi arderea vaselor
din lut nu putea fi practic, realizată, ca moment de îngropare a unora
dintre defuncţi. Faptul că la Fratelia şi la Peciu Nou, în cazul câtorva
morminte duble (adult - copil nou născut), inventarul ceramic pentru
noul născut este identic, morfologic cu cel al adultului, pare să pledeze
în favoarea celei de a doua ipoteze dacă acceptăm că moartea simultană
a mamei şi pruncului a fost i,;rtempestivă. Această observaţie nu exclude
însă şi prima ipoteză. Uniformitatea ceramicii din aşezări şi necropole
pare să indice existenţa centrelor de olari ce deserveau mai multe comunităţi rurale, producând vasele în „serii" din care cumpărătorul îşi putea
alege triada necesară înmormântării. Tot astfel, poate va fi fost aleasă şi
zestrea de veselă a miresei, atunci când se întemeia o nouă gospodărie.
Aceste centre (sau centru?) de olărit, vor fi fost amplasate la mică disstanţă de comunităţile pe care le deserveau de vreme ce în general,
vasele din necropolele amintite nu prezintă urme de reparaţii. Numai la
Peciu Nou, în morminte au fost găsite patru vase „vechi", cu rupturi sau
defecte existente încă înainte de îngropare. Pe de altă parte, perforaţiile
intenţionate din unele urne, ulterioare arderii lor, pot să indice că vasele
respective nu au fost confecţionate în scop funerar.
Aşa-zisa ofrandă, desemnează de regulă vasele adiacente urnei şi
- atunci când există resturi palpabile - conţinutul acestora. Cel puţin
în cazul necropolelor în discuţie dar nu numai, noţiunea de ofrandă mi
se pare limitativă, mai bine spus un nou loc comun al cărui punct iniţial
se află în cercetările mai vechi de arheologie clasică. De câte ori aceste
vase adiacente există, ele indică clar că au servi,t îngropării laolaltă cu
defunctul a unei cantităţi de hrană în strachină şi a unei cantităţi de
lichid în cană. Alimentul solid din strachină va fi fost carnea. Atunci
când bucata de carne pusă în strachină a avut şi os, acesta s-a păstrat
şi analizele făcute deja pentru o parte din morminte 16 indică faptul că
ea a fos,t pregătită la foc şi că nu a existat o opţiune pentru o singură
specie de animal care să fi fost jertfit. Faptul că niciodată, alături de
carnea din strachină nu au fost găsite cuţite pare să indice fie că aceasta
,~ra bine preparată, instrumentul tăios nefiind necesar, fie că, în credintele tracilor timpurii din zonă depunerea unor ins,trumente tăioase în
morminte era interzisă (mă gândesc la un fel de acusmată pitagoreică,
16 El Susi 1990.
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ce pare mai apropiată spiritual de lumea strămoşilor noştri decât
tabu-urile insulare sau subtropicale). Prezenţa alimentelor solide sau
lichide în morminte nu presupune în mod necesar - datorită veselei în
care sunb depuse de regulă - investirea lor cu atributul ofrandei datt1
divinităţii, ele putând fi şi resursele de hrană necesare defunctului în
călătoria sa spre o altă lume. în consecinţă, utilizarea termenului de
ofrandă mi se pare discutabilă pentru necropolele aflate în discuţie.
în ce priveşte amplasarea vaselor adiacente în morminte, în raport
cu urna, cunosc următoarele situaţii:
- vasele adiacente sunt plasate sub baza urnei, fiind acoperite de
fundul acesteia (foarte rar, la Fratelia - două căniţe îmbucate una în
cealaltă erau plasate sub fundul unei urne);
- vasele adiacente sunt plasate la nivelul fundului urnei, lângă
aceasta (situaţie frecventă);
- vasele adiacente sunt plasate la nivelul diame,trului maxim al urnei
sau pe umărul acesteia (situaţie frecventă);
- vasul (vasele) adiacent(e) este (sunt) plasat(e) pe gura urnei,
constituind un soi de capac (situaţie relativ rară, dar prezentă în toate
necropolele);
- vasele adiacente sunt plasate în interiorul urnei (foarite rar la
Fratelia, foarte des la Ticvaniu Mare);
- unele din vasele adiacente sau părţi de vase mari, rupte din vechime, sunt pJasate pe cant, cu scopul de a „proteja" mobilierul funerar
propriu-zis, formând un soi de cistă (foarte rar la Fratelia şi Peciu Nou).
Amplasarea vaselor adiacente din mormânt în raport cu urna şi cu
punctele cardinale, constituie o altă problemă ce se cuvine a fi menţio
nată. în urma cercetărilor de la Cruceni din 1958, profesorul Marius
Moga a remarcat într-un număr important de cazuri că vasele adiacente
erau plasate în raport cu urna pe un arc de cerc cuprins între NE şi
SE. Pe baza acestei observaţii, a formulat ipoteza îngropării defuncţilor
incineraţi dimineaţa, în momentul răsăritului aparent al soarelui în dîferite anotimpuri, vasele adiacente fiind, deci, considerate, laolaltă cu
alimentele conţinute, o ofrandă adusă divinităţii solare. Dacă observaţia
este demnă de reţinut pentru necropola de la Cruceni, ea nu se confirmă în necropolele de la Voiteg, Fratelia şi Peciu Nou. în toate aceste
trei necropole vasele adiacente sunt amplasate spre toate punctele cardinale, predominând numeric cele plasate pe arcul de cerc cuprins între
NE şi SV faţă de urnă. Observaţia este importantă indicând poate că
marea majoritate a îngropărilor se făceau ziua şi că unul din elementele
fundamentale ale religiei nord-tracilor era cel uranian. în acelaşi timp
însă ea repune în discuţie caracterul de ofrandă al vaselor adiacente
urnei şi al conţinutului lor.
Poziţia urnei în mormânt, comportă la rându-i unele observaţii. în
majoritatea cazurilor, urna a fost găsită plasată în poziţie verticală.
Există unele excepţii când urna este plasată în poziţie oblică, fapt ce
s-ar putea explica prin simpla dezechilibrare a acesteia în procesul de
umplere rapidă cu pământ a gropii mormântului. Am încercat să ofer
o explicaţie plauzibilă pentru unicul mormânt al cărui inventar ceramic
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a fost plasat în totalitate şi intenţionat cu gura în jos, mormânt aflat
în necropola de la Peciu Nou.
în sfârşit, rămân de explicat acele cazuri când urnele mormintelor
au fost descoperite culcate, în poziţie orizontală, morminte ce se întcUnesc rar la Fratelia, Cruceni şi Ticvaniu Mare şi sunt mai numeroase
(şase cazuri), la Peciu Nou. Această poziţie a urnelor nu se datorează
întâmplării. Nu-mi pot explica semnificaţia şi motivaţia acestui element
de ritual.
Despre gropile mormintelor. Referindu-se la necropolele de la Cruceni şi de la Bobda, profesorul Marius Moga afirma că nu a putut sesiza
conturul lor la nici unul din cele peste 100 de morminte cercetate, si,tuaţie considerată pe atunci drept anormală. Aproape două decenii mai
târziu, în timpul cercetărilor din necropola de la Fratelia am constatat
aceeaşi situaţie care a fost reconfirmată în cercetările de la Voiteg şi
de la Peciu Nou. Nici încercările unor colegi (invitaţi să asiste la cercetări într-un moment sau a1tul), de a sesiza conturul gropilor mormintelor nu au fost încununate de succes. După câte ştiu, situaţia este identică în necropola de la Ticvaniu Mare. Dimensiunile în plan ale gropilor,
ca şi adâncimea lor, pot fi doar deduse din dimensiunile vaselor ce le
conţin. In foarte puţine cazuri pământul din imediata vecinătate a urnei
şi vaselor adiacente este pigmentat sporadic cu fragmente foarte mici de
chirpic, cărbune sau oase umane calcinate. Uneori, ele se explică prin
gropile de rozătoare. în niciunul din mormintele pe care le cunosc nu
s-au constatat urme ale banchetului funerar, însoţit de spargerea rituală
a vaselor folosite la acesta. Faptul că gropile mormintelor nu pot fi
practic delimitate îşi găseşte explicaţia în modalitatea excavării şi astupării lor. Acestte gropi circulare sau ovale în plan, depăşeau, de regulă,
cu puţin, diametrul maxim al urnei. Faptul că în majoritatea mormintelor cu vase adiacente, acestea sunt amplasate sub diametrul maxim
al urnelor sau deasupra acestuia, sprijinite de umărul urnelor, constituie
un indiciu în acest sens. Situaţia nu poate fi absolutizată de vreme ce se
cunosc morminte în care vasele adiacente sunt plasate la nivelul diametrului maxim al urnei ca si morminte în care urna este culcată, indicând o groapă cu dimensiu~i mai mari. Oricum, în secţiune, gropile
vor fi fost tronconice, cu baza mică la fundul lor. Umplerea lor cu
pământ, după depunerea urnei şi a vaselor adiacente a fost însă executată cu deosebită grijă, evitându-se amestecul dintre lutul galben sau
nisipul scos din groapă şi humusul negru antic decapat iniţial. Volumul
de sol înlocuit de inventarul funerar a format apoi, în locul mormântului un soi de moviliţă care a fost acoperită cu humusul antic. Această
moviliţă, presupusă logic, nu a putut fi surprinsă niciodată în săpătură.
Adâncimea gropilor variază deşi mormintele profunde, aflate la
1-1,3 m adâncime, constituie excepţii. Majoritatea mormintelor se ad,1nccsc în sol până la 0,60--0,80 m. Dacă ţinem seama de înălţimea urnelor, cuprinse, în general, între 0,25-0,45 m, rezultă că gura urnelor era
acoperită cu un strat relativ subţire de pământ. în necropola de la Peciu
Nou, mormintele de copii sau adolescenţi sunt îngropate la o adâncime
foarte mică, de 0,20-0,30 m, practic în humusul care este arat. Această
situaţie pune serios sub semnul îndoielii aşa zisa teorie a mlaştinilor de
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nelocuit din câmpia Banatului şi indică, de asemenea, ca, m zonă, creş
terea naturală a solului pe parcursul a mai bine de trei milenii este
praotic nulă, observaţie valabilă şi pentru necropolele de la Fratelia
şi Voiteg.
În cazul mormintelor duble (matur - copil), întotdeauna adâncimea mormântului este cea a urnei adultului şi niciodată nu s-a constatat plasarea urnei de copil deasupra urnei maturului.
Există un singur mormânt în care, lângă urnă, s-a afla,t o piatră,
- gresie de factură nisipoasă, trecută prin foc - , iar în timpul excavărilor, pe întreaga suprafaţă cercetată în necropolele în discuţie, nu
s-au găsit pietre. Este evident că materialul litic nu era agreat (sau
poate interzis?), în spaţiul necropolelor şi că el nu a fost utilizat pentru
„marcarea" la suprafaţă a locului mormintelor. Totuşi, aceste morminte
au fost „marcate" nu numai prin moviliţele de pământ pe care le aminteam şi care, firesc, datorită intemperiilor şi vegetaţiei s-ar fi aplatizat
într-un timp foarte scurt. Până în prezent nu s-au găsit urmele unor
stâlpi de lemn, deşi existenţa lor este de presupus. Se poate, de asemenea, presupune că erau scurţi şi că nu era necesară adâncirea bazei lor
în sol dincolo de nivelul humusului antic. Analogia pentru această situaţie o furnizează locminţele epocii, numeroase dintre ele neavând nici o
alveolare pentru stâlpi sau prăjini care să se adâncească până la nivelul
solului viu. Această „însemnare" a mormintelor exista şi era permanent
vizibilă, necesitate impusă nu numai de religia tracilor de nord din acea
vreme (raporturi urano-chotoniene, periodicitate calendaristică etc.), ci
şi de raţiunile practice ale amplasării mormintelor mai noi în raport cu
cele vechi fără ca unele să le deranjeze pe celelalte. La Cruceni şi
lBobda, din câite ştiu, nu se cunosc suprapuneri de morminte 17. La Fratelia există un singur caz în care un mormânt mai nou îl deranjează pe
cel vechi, deşi, tipologic, nu pot fi făcute diferenţieri cronologice între
cele două complexe. La Voiteg, între 24 de morminte, într-un singur caz
un mormânt mai nou deranjează unul mai vechi. La Peciu Nou însă,
din cele 76 morminte cercetate până în 1989, 14 au fost deranjate de
alte morminte ale aceleaşi necropole, constituind, foarte probabil, o consecinţă a spaţiului „insular", limitat în care aceasta era amplasată, fără
ca explicaţia să satisfacă în totalitate. Evident, în actualul stadiu de cercetare al acestei necropole18 nu poate fi vorba de concluzii definitive dar
unele aspecte se cuvin a fi semnalate. în zona nordică a necropolei
densitatea mormintelor este mare. Aici, între mormintele fazei vechi
(Cruceni I), se intercalează morminte dintr-o fază intermediară, 7 Ia
număr, la care urna este un vas sac grosolan în şase cazuri iar în cel
de-al şaptelea este un pyraunoi ai cărui pereţi exteriori au fost înlăturaţi
din vechime. UJrt;erior, în aceiaşi zonă, mai bine zis în acela.şi pâlc de
morminte apar mormintele cu inventar ceramic asemănător fazei Bobda
II, deci etapei târzii a necropolelor de acest fel. Tot în cadrul acestui
pâlc de morminte se grupează majoritatea cazurilor (9) de morminte,
deranjate de altele ulterioare. In şapte cazuri, inventarul ceramic al
mormintelor mai vechi este relativ deranjat, dar lăsat pe loc şi reîngro17 Afirmaţia

o fac cu rezervele cuvenite.

Ie Cercetările au fost întrerupte în 1991.
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pat. Această reîngropare este însoţită de un ritual de la care, arheologic,
au putut fi surprinse următoarele caracteristici:
- cu prilejul „reîngropării", în groapa acestor morminte deranjate
se introduc fragmente relativ mari de chirpici trecut prin foc, ce pot fi
fragmente de rug sau vatră deşi, pe unul dintre ele se văd clar amprentele nuielelor;
- cu prilejul deranjării mormintelor, în trei cazuri s-a constatat
că o parte din oasele calcinate din urnă au fost împrăştiate împrejurul
ci şi, odat[1 cu ele, fragmente mici din bronz de la podoabe trecute
prin foc;
- în două cazuri podoabele din bronz ce se aflau în urne au fost
jefuite. Între oasele incinerate din două urne s-au găsit mai multe fragmente impregnate cu oxid verde de cupru fără a se găsi vreun fragment
de obiect metalic.
Ar fi posibil deci să fi existat o jefuire a unor morminte mai vechi.
Ipoteza nu este lipsită în întregime de temei. Până în prezent, cu excepţia pieselor de fier de la Bobda, totalitatea inventarului metalic din mormintele c{1mpurilor de urne funerare bănăţene este din bronz. Singura
excepţie o consti,tuie un inel de buclă, găsit la Peciu Nou, care este confecţionat din bronz aurit. Lăsând la o parte semnificaţiile tehnice ale
descoperirii, ipotetic se poate presupune că cel puţin unele morminte au
fost deranjate pentru a se căuta în ele podoabe din metal preţios. 1n
acelaşi timp este posibil ca semnele puse la unele morminte să fi dispărub şi deranjarea lor cu prilejul unor noi înmorm{mtări să fi fost întc",mplătoare, cel puţin în unele cazuri, mai ales în alte zone ale necro:...
polei, unde distrugerea mormintelor mai vechi nu a fost însoţită de reîngroparea lor după un anumit ritual.
Atcît în necropola de la Cruceni, cât şi în cele de la Fratelia şi Peciu
Nou s-a constatat existenţa unor grupări sau pâlcuri de morminte separate între ele prin spaţii goale, aceste pâlcuri indic{md, probabil, gruparea
mormintelor pe ginţi, dar şi faptul că spaţiul intern al necropolelor era
delimitat în mai multe sectoare a căror întindere era respectată permanent. în actualul stadiu al cercetării dezvoltarea implicaţiilor acestei
observaţii nu este posibilă.
În fine, se cuvin semnalate şi alte câteva elmente de ritual:
- astfel, în necropola de la Bobda, protomele supraînălţate, antropomorfe ale cănilor folosite drept urne, ca şi cei şase lobi ai unei stră
chini cu picior piedestal, fuseseră rupte intenţionat din vechime. Obiceiul
este caracteristic numai necropolei de la Bobda. El nu se regăseşte în
necropola de la Cruceni şi nici în cele de la Fratelia, Voiteg sau Peciu
Nou unde c[mi asemănătoare celor de la Bobda sunt utilizate drept urne;
- în necropola de la Fratelia, la urnele din faza târzie, cu ornamente canelate se constată în repetate rânduri perforarea centrală a fundului urnei, după ce aceasta a fost confecţionată; la Ticvaniu Marc majoritatea urnelor sunt astfel perforate;
- în mobilierul ceramic al mormintelor de la Cruceni, Bobda, Voitcg sau Ticvaniu Marc, vasele duble - solniţă cu mâner central lipsesc.
Ele sunt prezente la Fratelia şi Peciu Nou şi - spre deosebire de unele
piese dunărene similare - nu sunt ornamentate;
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- intre oasele incinerate ale unui mormânt de la Peciu Nou s-a
descoperit o rondelă din os, rezultată din trepanarea unui craniu uman,
care fusese trecută prin foc, odată cu defunctul.
O statisticc'i întocmită pentru 76 de morminte cercetate la Peciu
Nou, între 1987 şi 1989 se prezintă astfel:
- 14 morminte au fost deranjate parţial sau total de lucrările agricole moderne;
- 7 morminte au fost deranja.te în perioada de funcţionare a necropolei, inventarul lor fiind reîngropat după un anumit ritual sesizabil parţial în cercetarea arheologică;
alte 7 morminte au mai fost deranjate în perioada de funcţionare
a necropolei;
- 73 de morminte sunt de incineraţie, dintre care 70 în urnă, iar
3 morminte cu oasele depuse pe sol;
au fost dezvelite un cenotaf şi două morminte de inhumaţie în
poziţie chirci tă;
12 morminte folosesc căni drept urne. într-un caz, urna este un
vas mic cu două toarte;
6 morminte folosesc drept urnă un vas-sac de factură grosolană,
iar un mormânt are drept urnă nu pyraunoi transformat practic
într-un vas sac prin înlăturarea cămăşii exterioare;
24 de morminte conţin fragmene de podoabe din bronz;
58 de morminte au urna aşezată în poziţie verticală;
6 morminte au urna aşezată în poziţie orizontală;
în 23 de morminte urna nu este însoţită de alte vase;
- în 5 morminte urna are ca vas adiacent doar o cană;
în 34 de morminte urna este însoţită de strachină şi castron;
la 21 din morminte s-au găsit oase de la ofranda animală. In 13
cazuri (dintre care un mormânt cu două ofrande), carnea cu os
era depusă în vasul adiacent urnei, în 4 cazuri osul a fost găsit
pe sol, la baza urnei şi în 2 cazuri, în urne s-au găsit oase de
animale care nu fuseseră trecute prin foc;
la 4 morminte urna avea drept capac un fragment dintr-un alt
vas rupt din vechime;
- la 3 morminte vasele adiacente (castronaş şi căniţă), au acoperit
gura urnei;
- la două morminte urna era protejată cu un soi de cistă realizată
din câteva mari fragmente de vase;
- în afară de acel pyraunoi amintit, în morminte s-au mai găsit 3
vase „vechi": o cană cu toarta ruptă din vechime, o alta, cu piciorul piedestal rupt, la fel şi o urnă cu pereţii exteriori puternic
exfoliaţi din vechime;
- 26 de morminte au conţinut o cantitate mare de oase calcinate,
iar alte 43 de morminte (majoritatea de copii), au conţinut cantităţi mici de astfel de oase;
cu rezervele cuvenite, în lipsa analizei antropologice, 34 de morminte par a fi de copii şi adolescenţi, iar 42 de maturi;
11 morminte aveau vasele adiacente plasate la SE de urnă, iar
10, la sud. Vasele adiacente erau plasate la est, sud-vest sau
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nord-est de urna m câte patru cazuri. în două morminte aceste
vase erau plasate la nord-vest, iar într-unul, spre nord;
în două cazuri mormintele duble sunt de maturi.
Bună parte din cele prezentate în notele preliminare de faţă constituie ipoteze de lucru în orientarea cercetărilor viitoare, ordonarea prezentă a faptelor putând servi, eventual, scheletului unei structuri computerizare privind ritul şi ritualul funerar. în acelaşi timp însă, ele
întregesc imaginea „etnoarheologică" a tracilor nordici în jurul veacurilor când spaţiul est-mediteranean a fost zguduit de mari mişcări de
poprulaiţie la care au participat şi mari grupuri din zona de la nord de
Dunărea mijlocie şi inferioară.
FLORIN MEDELET
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LES CHAMPS D'URNES FUNERAIRES DE BAN AT
(Resume)
Cet etude a pour but une discussion sur Ie rite et le ritual funeraires des
Thraces du Nord. Notre recherche se borne au territoire du Banat et au laps de
temps qui comprend la fin de l'Age du Bronze et le debut de Ia civHisation hallstattienne.

LES TOMBES DES TRIBALLES DANS LE BASSIN DE LA MORAVA
ET LA PARTIE SERBE DU BASSIN DU DANUBE AU COURS DU
DERNIER QUART DU VJeme ET DE LA PREMIERE MOITIE DU vcme
SIECLE AVANT J.C.

Dans le Bassin de la Morava et la partie serbe du Bassin du Danube
on a etudie des tombes triballiennes datant de la fin du VI•me et de la
premiere moitie du vemc siecle avant J. C. a Novi Pazar, Atenica, Mrcajevci, Ljuljaci, Majur et Kostolac1• Les resultats des recherches effectuees a Novi Pazar, Atenica, Majur et Ljuljaci ont ete, en totalite, rendus
puolics, a Kostolac en partie, alors qu'en ce qui concerne les tombes de
Mrcajevci il n'existe aucune information dans la litterature archeologique2. Un nombre important de depots d'objets precieux decouverts par
hasard dans le Bassin de la Morava et dans la partie serbe du Bassin
du Daţ1,ulbe (fKrusevica, B.,itinac, Ma,jur• Mramorac, Kolar, Umca.ri,
Curug) proviennent tres probablemnt de tombes 3. En particulier, Ies
decouvertes faites a Umcari, ou des restes de squelette humain ont e-te
trouves avec un grand nombre d'objets, viennent confirmer cette possibilite4. Il est indeniable que certains objets de valeur trouves a Trstenik,
Milosevci, Titel et autres sites dans le Bassin de la Morava et la partie
serbe du Bassin du Danube, sont de meme provenance. Les tombes de
Novi Pazar, Atenica, Mrcajevci et Ljuljaci se trouvent sous des tumulus,
alors que celles de Majur et de Kostolac sont plates. Les objets, et tout
particulierement la ceramique, temoignent de l'unite ethnique de la
population sur toute l'etendue du Bassin de la Morava et de la partie
serbe du Bassin du Danube, ainsi que d'un developpement similaire au
cours des periodes precedentes5.
Le tertre de Novi Pazar n'a ete fouille que partiellement, en raison
de l'eglise qui en recouvre une partie. Le iumulus a un diametre de
1 D. Mano-Zisi, Lj. Popovic, Novi Pazar, ilisrko-grcki nalaz, Beograd, 1969:
M. Buknic - B. Iovanovic. Ilirslca knejevska necropola u Ateniţi, Cacak. 196G.
I ,es resultats des recherches effectuees dans la necropole sous tumulus de Mrcajevci
n'ont pas ete rendus publics. Je remercie notre collegue M. Djuknic, ainsi que
L. Nikitovic, des renseignements que je publie dans cette etude: D. Srejovic, dans
Starinar, XL-XLI, Hl89-1990, p. 141-152. Les resultats des recherches effectuee'.;
dans da necropole de Pecina i1 Kostolac sont en partie publies: B. Jovanovic. dans
Praistorija jugoslavenskih zemalja zeljezno doba, Sarajevo, HJ87, p. 824-823: idem.
dans Starinar, XXXVI, 1986. p. 13-18. Je remercie B. Jovanovic des remeignements et des illu~trations que je utilise dans cette etude.

Ibidem.
:i M. Stojic, Gvozdcno do/Jn u basr>nu Felikc Moran', Beograd-Svetozarevo,
1986. pş 88.
4 Draga Garasanin, dans Starinar, XI, 1969, p. 39î.
5 M. Stojic, dans lnternational Symposium „Early Hallstatt age (1200-700 B.C.)
în South-Eastern Europe", Alba Iulia, 1993.
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25 m et une hauteur de 2 m. Il est possible qu'il existe encore un autre
tumulus sur ce site. Un emplacement de bucher trouve a l'interieur de
l'anneau qui bordait le tumulus prouve que le defunt a ete incinerc.
Pres du bucher, dans une fosse, a ete trouve un coffre de bois contenant
des objets d'or d'une valeur exceptionnelle (ceintures, bracclets, boucles
tl'oreilles, bagues, agrafes, appliques, boutons, epingles, perles, petits
tuyaux, pectoraux, plaquettes en forme de demi-cercle), des objets d'2rgent (fibules, epingles, bracelets), de bronze (fibules), d'ambre (perles
anthropomorphes et zoomorphes), plaquettes triangulaires gravees de
silhouettes de guerriers). Dans la meme fosse, ă câte du coffre, se trouvaient deux vases ă firnis noir avec des representations figuratives (Dionysos et des satyres sur olpe et un chien sur kiliks). Au meme endroit
ont ete decouverts plusieurs ustensiles de bronze (une hydrie, un ojnoho,
deux ustensiles a trois pieds, un ciste, un infundibilum), ainsi qu'un
recipient en argent (fiale). La plus grande partie des objets trouves sur
le bftcher et autour avaient ete exposes au feu 6 •
Dans le tumulus a ete trouvee de la ceramique faite a la main qui,
par son style et son type, est semblable ă la ceramique de l'Age de fer
II/a-b et III du Bassin de la Velika Morava 7. Les recherches les plus
recentes prouvent aussi que la region de Novi Pazar forme un meme
~nsemble ethnoculturel avec les autres parties du Ba,ssin de la Morava,
la partie serbe du Bassin du Danube, le Bassin de la Kolubara, et la
paPtie nord-ouest de la Bulgarie, au cours de la periode du XIIIeme au
IV/;me siecle avant J. C. 8 .
On n'a pas pu etablir si c'etait un homme ou une femme (une "princesse") qui etait enterree dans ce tumulus. Parmi les objets il n'y a pas
d' armes, mais, cependant, il y a pas mal d'objets consideres habituellement comme „masculins". Il n'est pas exclu que, dans cette tombe, soit
enterre un dignitaire de la couche sociale theocratique triballienne. C'est
ce qui expliquerait l'absence d'armes mais la presence de nombreux
objets typiquement masculins parmi le materiel recueilli. Ce sont, avan►
tout, Ies us,tensiles grecs a firnis noir qui ont permis de dater du dernier
quart du VJeme siecle avant J. C. la tombe de Novi Pazar.
Les vestiges d'une rotondc paleochretienne, l'eglise St. Pierre, Ies
cimetieres du haut Moyen-Age et du Moyen-Age, ainsi que la ceramique
prehistorique, confirment que ce site a joue le râle de lieu de culte du
VIII"mc siecle avant J. C. jusqu'a nos jours.
A Atenica ont ete etudies deux tumulus (tumulus I et II) contenant
des corps incineres9• Les tumulus se differencient par leur taille (le tumulus I a un diametre de 35 m pour une hauteur de 1 m a 1,20 m; alors
que le tumulus II a un diametre de 70 m pour une hauteur de 1 m a
1,50 m). Dans le tumulus I on a trouve deux tombes, l'une centrale,
6 Tous Ies reseignements sur la tombe de Novi Pazar ont ete empruntes â
D. Mano-Zisi - Lj. Popovic, loc. cit.
.
7 A. Jurisic, dans Scopstenja Republickok zavoda za za§titu spomentka kulture.
VIII, Beograd, 1969; pour Ia ceramique de l'Age de fer, comparer M. Stojic, Gvozdeno doba . .., p. 67-84.
e M. Jevtic, dans Novopazarski Sbornik, 16, 1992, p. 7-15; N. Stojic, voir la
note 5.
9 Tous Ies reseignements dimn~es dans cette etude sont empruntes â M. Buknic - B. Jovanovic, loc. cit.
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feminine, sur laqucllc le tumulus a ete erige, l'autre, peripherique, masculine, creusee dans le tumulus deja erige. Si l'on en juge par leurs
caracteristiques et Ies objets qu'ils continnent, la difference chronologique entre Ies deux tombes du tumulus est insignifiante. Dans la tombe
centrale ont ete trouves plusieurs centaines d'objets en or (applications,
pendentifs, boutons, perles, petits tuyaux), en argent (pendentifs, petits
tuyaux et une fibule), en ambre (perles), en verre (perles), en pâte de
verre (/perles), en bronze (ustensiles, anses, applications) et en fer (mors
de cheval, pieces de chariot). Beaucoup d'objets (pieces de chariot ainsi
qu'une partie des objets decoratifs, et principalement ceux en ambre)
avaient ete exposes au feu. Les objets provenant de la tombe du tumulus
II, dans laquelle est enterre un dignitaire de l'aristocratie triballienne
(,,prince") sont plus divers que, ceux du tumulus I. Cette tombe est
caracterisee par le grand nombre d'armes (lances, glaives, epees, boucliers) qu'elle contient, ainsi que des mors de chevaux, des pieces de
chariot, un nombre important d'objets en os (plaquettes, petits tuyaux,
applications, boutons) sur lesquels se trouvent differents motifs geometriques (triangles hachures, astragales, câtes, lignes, c2rclcs) ou figuratifs
(cerfs, lions, oiseaux, griffons). De cettc tombe proviennent egalement
quelques pendentifs ornithomorphes en bronze. Dans ce tumulus ont ete
trouves un ustensile fait au taur (ojnoho) et quelques-uns faits a la
main. Une partie tres interessante de ce tumulus consiste en une construction de trois pieces destines aux sacrHices, dans laquelle ont ete
trouves des os reduits en petits fragments, ainsi que des morceaux de
ceramique sans caracteristiques speciales.
On a date du dernier quart du vreme siecle avant J. C. Ies tumulus
d'Atenica.
A Mrcajevci ont ete inventories trois tumulus (tumulus I-III). Des
tombes datant du Moyen-Age (Ixeme au XIIeme siecle apres J. C.) creusees dans Ies tumulus, ont beaucoup endommage Ies tombes triballiennes,
si bien qu'on ignore le nombre de ces tombes et qu'on ne sait pas s'il
s'agit de corps inhumes ou incineres 10 . Dans le tumulus I, il a ete decouvert 30 perles d'ambre et une lance de fer. Du tumulus II proviennent
un grand nombre de perles a oeil en pâte de verre, de perles de verre,
de perles d'ambre, de perles de bronze, une coupe en forme d'entonnoir
a une anse avec pied trilobe, et un umbo de bouclier en fer. Tous ces
objets avaient ete exposes au feu. Dans le tumulus III, il a ete touve
beaucoup de perles de verre, de pâte de verre et d'ambre, du fil d'argent,
quelques lances de fer, deux glaives de fer, une pierre a aiguiser, des
chaînes de fer (p::mr chariot?).
Si l'on en juge par Ies armes trouv~es dans Ies tumulus de Mrcajevci,
ce sont des guerriers qui y sont enterres. En raison des analogies existant
avec le materiei d'Atenica, on peut dater egalement ces tumulus de la
fin du vreme ou du commencement du vemc siecle avant J. C.
A Ljuljaci ont ete etudies deux tumulus (tumulus I et II) assez
endommages, d'un diametre de 18 m et d'une hauteur de 1,50 m. Dans
le tumulus I, on remarque l'existence de trois tombes concentrees dans
10 Je remercie M. Djudnic et L. Nikitovic, conservateurs du Musee National
de Cacak pour Ies reseignements et leur illustrations.
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la meme partie, et dans le tumulus II; 4 tombes, l'une centrale, et trois
autres approximativement â egale distance de la tombc centrale, sur
le pourtour du tumulus.
A peu pres au centre du tumulus I, ete decouverte une fosse avec
des cendres et des debris d'os humains calcines. Dans lcs tombcs on a
retrouve des os humains (non carbonises), ce qui temoigne de l'inhumation des corps. Ainsi donc, dans ce tumulus se trouvent une tombe avec
un corps incinere (fosse centrale) et trois tombe avec des corps inhumes.
Les tombes sont relativement pauvres en materiei: dans la tombe 1,
outre les ossements humains, il n'a ete trouve qu'une agrafe de fer:
dans la tombe 2, une perle d'ambre et Ies debris d'un objct en fer:
alors que, de la tombe 3, la plus riche en objets de ce tumulus, proviennent: une cruche faite au tour, un objet de fer et un grand nombre (44)
d'applications rondes en or.
Dans le tumulus II sont enterres quatre defunts. Dans la tombe ont
ete decouverts: une lance (douille) et un umbo de fer; dans la tombe 2
- une epingle geminee en argent, deux lances de fer (l'une avec garde),
une pierre â aiguiser et trois recipients de ceramique faits a la main,
alors que de la tombe 3 proviennent deux lances de fer et deux pierres
a aiguiser. Dans la tombe 4, on a decouvert: deux lances, deux coupes
â pied trilobe semlables â celle de Mrcajevci, ainsi qu'une ecuelle
biconique.
Dans le tumulus I on n'a pas identifie d'armes, alors que dans le
tumulus II des armes ont ete trouvees dans Ies quatre tombes. Ces tumulus ont ete dates, en raison de !'analogie de leur materiei et de celui
d'Atenica, de la premiere moitie du veme siecle avant J. V. 11 .
Deux lances, dont l'une possedant une garde, un glaive et une
coupe dont le flanc est orne de cannelures, ainsi qu'un grand recipient
de facture grossiere constituaient probablement le materie! d'une tombe
de guerrier triballien pres de la forteresse de Gradiste, sur le mont
Juhor, pres de Jagodina 12. Du meme site proviennent quatre fibules
d'argent trouvees ensemble, qui constituaient aussi, probablemnt, le
materie! d'une tombe 13. Autrement, sur ce site, si l'on excepte un monticule artificiel situe pres de l'entree, il n'existe rien, dans la forteresse,
gui laisse supposer l'existence d'un tumulus. Les tombes appartenaient
probablement â la categorie des tombes qualifiees de „plates". La tombe
de guerrier et les autres materiels decouverts ont ete dates de la fin
du VJeme ou de la premiere moitie du veme siecle avant J. C. 14
Dans la necropole de Pecine, â Kostolac, outre des tombes datant
d'autres epoques, sept tombes tribaUiennes du veme siecle avant J. C.,
pour la plupart contenant des corps inhumes, ont fait l'objet de recherchesl5. Ces tombes sont „plates". Les tombes de Kostolac, outre l'interet
qu'elles presentent pour l'analyse des rites funeraires, ont une impor11 Tous le~ reseignements sur Ies tombes de Ljuljaci ont ete empruntes a
D. Srejovic, loc. cit.
12 M. Stojic, dans Glasnik sprskog arheolo 8kog drnstva, Beograd, 1989, p. 72-73.
13 S. Vetnic, dans Arheoloski Pregled, 15, 1973, p. 35-36.
14 M. Stojic, Gvozdeno doba . .. , p. 84.
15 Les resultats des rechercbes sur Ies tombes de l'Age de fer encien sont
en partie publie: B. Jovanovic, op. cit. Je remercie B. Jovanovic et D. Jacanovic
pour les renseignements et Ies illustrations que je utilise dans celte etude.
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tance exceptionnelle pour la chronologie d'une des periodes de developpement des Triballes - la periode triballienne (du VJemc au JVemc siecle
avant J. C.) car elles contiennent un materie! composite et elles temoignent clairement de la relation chronologique des differentes sortes d'objets, et avant tout, de la ceramique et des articles en metal.
Dans la tombe 1 ont ete decouverts deux coupes a une anse, un
couteau court en fer et un morceau de fil de fer torsade 16 . Une coupe
en forme d'entonnoir, a picd trilobe est semblable aux coupes de
Mrcajecvi et de Ljuljaci, alors qu'une autre, avec profil en „S", porte
sur l'anse un decor en forme de boutons et que sa panse est ornee de
rainures disposees en metopes. Une lance et un glaive de fer, ainsi qu'un
fragment de coupe dont l'anse presente a sa partie superieure deux
protuberances en forme de cornes - constituent l'inventaire de la tombe
2. L'inventaire de la tombe 3 se compose d'une ecuelle conique et d'u11P.
perle d'ambre. Deux perles de p„îtc de verre a oeil et une coupe bicon1que forment l'apport de la tombe 4. Un ensemble pour repas et boissons;
ecuelle et deux coupes - provient de la tombe classee sous le numero 5.
L'ecueUe possede un bord rabattu vers l'interieur; une coupe est en
forme d'entonnoir avec pied trilobe et bord oblique (semblable aux exemplaires de Mrcajvci et de Ljuljaci) alors que la panse d'une autre coupe
(a profil en „S") este ornee de cannelures ver:ticales, comme la coupe
en provenance du site de Gradiste, sur le mont Juhor, pres de Jagodina.
Les seuls objets de la tombe 6 sont deux uste.nsiles coniques grossiers,
dant l'un presente une anse ornee de protuberances en forme de verrues. De la tombe 7 proviennent deux epingles a tete en forme d'omega,
une lance avec garde, deux anneaux, le tout en fer, un coquillage marin
(cypria lorida), et une perle en pâte de verre a oeil.
Si l'on en juge par Ies armes qu'elles contiennent, trois des tombes
sontJ celles de guerriers (1, 2, 7). La ceramique des tombes 1 et 5 temoigne
qu'elles datent de la meme epoque. La lance avec garde de la tombe 7
presente des analogies avec celle du tumulus II de Ljuljaci (dans lequel
ont ete trouvees des coupes •semblables a celles des tombes 1 et 5 de
Kostolac), ainsi qu'avec l'exemplaire de Gradiste, sur le mont Juhor.
Les tombes de Ljuljaci sont estimees dater de la premiere moitie du
v,;.mc siecle avant J.C. Et la tombe n° 3, dans laquelle a ete decouverte
une ecuelle semblable â celle de la tombe 5, date de la meme epoque, si
l'on considere Ies analogies exposees. Les tombes 4 et 6, dans lesquelles
on a trouve de la ceramique faite a la main, sont tres probablement
triballiennes, mais on ne peut pas Ies dater avec plus de precesion; il es,t
possible qu'elles soient nettement plus recentes que Ies autres tombes
triballiennes de Kostolac presentees dains cette etude.
Toutes Ies tombes triballiennes decrites proviennent d'une periode
relativement courte d'environ 50 ans, sauf, peut-etre, deux tombes de
Kostolac qui sont un peu plus recentes. Les objets precieux decouverts
groupes ou isolement, qui ont tres vraisemblablement un caractere funeraire, <latent de la meme epoque. Il est evident que ces tombes temoignent une periode de prosperite exceptioinnelle chez Ies Triballes,
periode â laquelle se rapporten1J Ies plus anciennes mentions de ce peuple
16 La numeration des tombes triballiennes a ete effectuee pour Ies besoins de
la presente etude, pour Ies raisons techniques.
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dans Ies sources ecrites de la fin du VFmc et de la premiere moitie du
V·'' siccle avunt J.C. (Hecatec ct I-Ierodotc) 1'. Rarcs sont en Europe
lcs regions qui peuvent etre comp3recs au Bassi11 de la Morava et ..\ la
partie serbe du B3ssin du Danube a l'epoque mcntionnec, µour le nombrc
d(_• sitcs riches en ob,icts prfrieux, aussi n'est-il pas etonnant quc Ies
sources grecqucs mcntionnent Ies Triballcs plus t6t quc Ies autrc:; pcuplcs
de l'intericur de la peninsule balkanique.
Le nombre des tombes ayant fait l'objct de rcchcrclws est trop petit
pour permettre d'arriver a des conclusions de[initivcs quant a la fac;on
d'enterrer Ies morts chez Ies Triballes, i1 la fin du Vl'"· e et au cours
de la premiere motie du v~me siecle avant J.C. Il est caracteristique
quc toutes les tombes decouvertes dans le Bassin de la Zapadna Morava
(Atenica, Mrcajevci, Ljuljaci) sont surmontees de tumulus, alors que ies
tombes de la vallee de la Velika Morava (Majur) ct de la partie serbe
du Bassin du Danube (Kostolac) sont plates. Il est interessant de rappeler que le Bassin de la Velika Morava et le territoire dans lequel se trouve
la necropole de Kostolac etaient caracterises egalement, au cours des
epoques precedentes, par des tombes plates 18. D'autre part, sur le territoire _de la Zapadna Morava, le type de tombes dominant tout au long
de l'Age des metaux, est celui des tombes sous tumulus 19.
„Le prince" et „la princesse" deposes dans le tumulus d'Atenica ont
ete incineres. Les defunts des tombes du tumulus de Mrcajevci ont-ils
ete inhumes ou incineres? On ne le sait. Les Triballes de Ljuljaci sont
inhumes, sauf un seul qui est incinere. On ne posscde aucune donnee
permettant de savoir si le guerrier triballien de Majur a ete incinere, ou
seulement inhume. A Kostolac, tous Ies defunts triballiens sont inhumes.
En ce qui concerne Ies objets deposes dans Ies tombes, il n'existe
aucunc regle pouvant caracteriser Ies Triballes de cette epoque. Mises
a part Ies tombes de Kostolac relativement pauvres en objets, Ies autres
sonb caracterisees par des objets precieux et divers, et quelques-unes,
comme par exemple celles du tumulus de Novi Pazar et d'Atenica,
appartiennent a la categorie des tombes riches, ,,princieres". Les autres
tombes relativement riches, commes celles de Baiinac, Mrmorac, Umcari,
ainsi que d'autres recelant des objets semblables, peuvent etre considerees
comme etant des tombes de l'aristocratie de la tribu, alors que celles
contenant un nombre reduit d'objets precieux et d'armes, peuvcnt etrc
considerees comme etant des tombes de l'aristocratie des phratries ou de
l'aristocratie militaifre (Mrcajevci, Ljuljaci, Majur et Ies tombes les plus
riches de Kostolac). Quant aux tombes de Kostolac dans lesquelles ne
se trouvaient pas d'objets precieux, mais seulement de la ceramique, sans
doute appartenaient-elles a des membres des classes inferieures de la
societe triballienne. Il est interessant de constater egalement que Ies
objets d'ambre sont, en general, caracteristiques des tombes Ies plus
riches sous tumulus.
11

17

Her., IV, 49; Jakoby, dans RE, Suppl., II, col. 432.
M. Lazic, Topografija i tipologija praistorijskih tumula u Srbiji i Ţrnoj
Gori, Beograd, 1989, p. 37, 43, 46, 51, 55, 58; la donnee quc a Donje Stiplje existait
le tumulus n'ai pos exact. Lazi(: a pris cette donnee de S. Vetnic, dans Arheolosld
pregled, 9, 1967, p. 60, 64, 69.
18

19 Ibidem.
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Les tombes de Novi Pazar et d'Atenica temoignent du fait que Ies
personnalites importantes de la socie~e triballicnne etaient incinerees
.alors que Ies tombes de Kostolac confirmcnt que Ies membres des classe~
inferieures etaient inhumes. Les rechcrches effectuees a Atenica ont
montre egalement quc l'inhumation des plus h:iutcs dignitaires de la
soc:ele lriballiennc etait accompagnee de rites compliques comportant
des sacrificies d'animaux et autres ceremonies religieuses dediees au
defunt, ct qu'a ces fins, etait construit, dans le cadre du tumulus, un
edifice special de trois pieces. Le -tumulus I de Ljuljaci est caracteristique des lieux ou etaient representes Ies deux types de funerailles: incineration et inhumation (funerailles bi-rituelles). L'inventairc des objets
<lecouverts sous ce tumulus se situe, par la variete de son contenu et sa
valeur matericllc, a mi-chemin entre Ies riches tombes de Novi Pazar
€t d'Atenica, et celles, pauvres, de Kostolac.
De nombreux objets prouvent que Ies defunts des tumulus de Novi
Pazar et d'Atenica appartenaient au meme peuple -- Ies Tribal!es, cc
qui est d'ailleurs confirme par le materiei trouve dans d'autres sites
de la region de Novi Pazar, du Bassin de la Zapadna Morava, ainsi quc
lcs autres regions du Bassin de la Morava. Il existe cependant des differences importantes entre le materiei provenant du tumulus de Novi Pazar
et celui provenant d'Atenica. Par exemple, dans Ies tumulus d'Atenica,
il n'y avait pas de vases grecs peints, d'hydries de bronze, d'ustcnsiles
a trois pieds, d'infundibilums, de ceintures de type Mramorac, de grandes
plaques d'or en forme de cercle ou de demi-cercle, de cistes et ericore
quelques autres objets. D'autre part, parmi Ies objcts en provenance de
Novi Pazar, on ne note pas d'equipement pour chariots, d'os travailles
avec art, ni de perlcs a oeil en p{1te de verre. Les objets importes de
Grece sont la manque caracteristiquc du tresor de Novi Pazar, alors
qu'ils sont moins caracteristiques pour Ies tumulus d'Atenica.
La plupart des objets decouverts dans Ies tumulus de Mrcajevci ct
de Ljuljaci presentent des analogies avec ceux des tumulus c.l'Atenica,
excepte Ies coupes tt ;pied trilobe de Mrcajevci et de Ljuljaci. II est
<:aracteristique egalement que Ies recipients faits au tour (d'importation
grccque) ont ete trouves dans des tumulus (Novi Pazar, Atenica, Ljuljaci).
En general, Ies importations de Grece sont caracteristiqucs pour le Bassin
de l'Ibar et la Zapadna Morava, ce qui temoigne de la voie qu'elles ont
cmpruntees pour arrivcr. Bien que de nombrcux objets precieux trouves
dans Ies tombes (Batinac, Mramorac, Umcari, Kolari, Milosevac et autres)
proviennent du Bassin de la Velika Morava, îl n'y a vraiscmblablement
pas, parmi eux, d'objets importes de Grece. On constate seulcmcnt sur
certains objets (ceintures d'argent de typc Mramorac et quelques autres)
une certaine influence grecquc. On peut clonc cn conclurc quc, vers la
fin du v1emc et pendant la premiere moitie du vecnc siecle avant J.C.,
le sud-ouest du territoire triballien (Bassin de l'Ibar et de la Zapadna
Morava) entretenait d'intenses contacls commerciaux avec le monde grec,
alors que Ies regions centrales du territoirc triballicn se trouvaient seulement dans une zone de moyennc influence de la culture grecque, ce qui
se manifestait surtout par l'imitation de certains motifs decoratifs grecs
sur metal et de certaines formes dans la ceramique.
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Un grand nombre d'objets en provemmce du Bassin de la Velikn
lMorava et de la partie serbe du Bas.sin du Danube en aval de l'embouchure de la Velika Morava et jusqu'aux Portes de Fer, temoignent
de ce que, vers la fin du VIe,me et au cours de la premiere moitie du
veme siecle avant J.C. et plus tard, ces regions etaient exposees a une
influence orientale, ce qu'on peut remarquer sur de nombreux objets dC:'
type dit scythe et thrace: fle@hes, bracelets, psalies zoomorphes, boucles
d'oreilles, etrilles a manche decore de motifs decoratiis (sites: Paracin,
Curprija, Ostrikovac, Vinca pres de Topola, Pozarevac, Usje). II est interessant de noter que le point le plus eloigne vers l'ouest ou soient
constates des elements de cette influence orientale est Atenica (pointes
de fleches, equipement pour chevaux et chariots) et qu'il n'en existe pas
dans le Bassin de l'Ibar (a Novi Pazar, Krusevica, tout comm.e sur Ies
autres sites de la vallee de l'Ibar).
ID'apres le type de tombes, le genre de funerailles et Ies objets
decouverts, on peut conclurc que, dans le Bassin de la Morava, il existait
au cours du dernier quart du VJ4me et de la premiere moitie du veme
siecle avant J.C., deux manife.stations culturelles regionales, l'une comprenant Ies Bassins de l'Ibar et de la Zapadna Morava, caracterisee par
l'enterrement sous tumulus et Ies importations de Grece, et l'autre, dans
ie Bassin de la Velika Morava et la par,tie serbe du Bassin du Danubc
en aval de l'embouchure de la Velika Morava et jusqu'aux Portes de Fer,
caracterisee par l'influence scythe et thrace. Mais il ne s'agit la que des
manifestation regionales d'un meme peuple, Ies Triballes, ce que prouvent Ies objets de fabrication locale et, en particulier, la ceramique faite
a la main, ainsi que des traditions culturelles semblables.
Ces quelques tombes prouvent que le peuple des Triballes etait
compose de plusieurs tribus. Les caracteristiques specifiques de ces tribus
sont le resultat des traditions cultureUes locales et des influences exterieures. Par exemple, pour Ies populations triballiennes dans Ies Bassins
de l'lbar et de la Zapadna Morava, ce sont, avant tout, Ies enterrements
sous tumulus pratiques, sur ces territoires, depuis l'eneolithique, ainsi
que Ies influences des Grecs et des Blyres voisins. Meme complete, la
transformation de la culture autochtone, sous l'influence de la culture
des champs d'urnes, qui est largement repandue dans Ies agglomerations
de ce territoire, n'a pu eliminer ce mode d'enterrement20 . Il est egalement
certain que ce sont justement Ies tradi,tions locales qui ont fait que,
dans le Bassin de la Morava et la partie serbe du Bassin du Danube en
aval de l'embouchure de la Morava et jusqu'aux Portes, de Fer, les IT'ribal'les ont enterre leurs morts dans des tombes plates, et ont entretenu des
relations intenses avant tout avec Ies Daco-Ghetes dont ils sont tres
proches par la cuUure, ainsi qu'avec Ies Mezes, et, a un niveau moindre,
avec les Thraces21.
20 L. Nikitovic, dans Sbornilc Narodnog Muzeja, XX, Cacak, 1990, p. 47-60.
Le materiei archeologique des autres sites des environs de Cacak n'est pas publie
(sites: Gradina-Vuckovica, Gradina-Ostra, Dvres-Atenica, Ispod Gradine-Gornja
Crnuca, Velika basta Vujetinci, Livadice-Ostra) et dans Ies environs de Kraljevo
(site de plusieurs hectares pres du confluent de J'Ibar et de la Zapa.dna Morava)
ii a ete decouvert un materiei qui est semblable â celui de la vallee de la Velika
Morava et de la Juzna Morava.
21 M. Stojic, voir la note 5.
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11 est interessant de constatcr qu'au terme de cette periode, qui a
dure un peu plus de la moitie d'un siecle, commence une phase de decadence pour ces regions qui avaient ete caracterisees, au cours du dernier
quart du VI<'ITIC et au cours de la premiere moitie du veme &iede
.avant J.C., par de nombreuses et riches tombes. Jusqu'a l'arrivee des
Scordisques, au Ill"/ 11 " siecle avant J.C., on ne suit la vie dans la plus
grande partic du Bassin de la Morava, que grâce a de rares objets en
provenance d'agglomerations petites et pauvres. A la meme epoquer.
Ies parties les plus meridionales du Bassin de la Juzna Morava, et en
particulier la vallee et Vranje et de Presevo, et le nord-ouest de la
Bulgarie, offrent une image toute differente. Dans la vallee de Vranje
et de Presevo ont ete trouvees des forteresses triballiennes datant des
des veme et VJi:•me siecle avant J.C., probablement construites tpra des
maitres d'oeuvres grecsZ-1 . Les objets decouverts dans ces forteresses
temoignent de l'influence de la Grece, influence a ce point forte qu'on
peut, jusqu'a un certain point, parler d'hellenisation de cette partie du
territoire triballien. Cette situation ne doit pas nous surprendre si l'on
prend en consideration la position geographique de cette region par
rapport a la Grece et a la Macedoine. L'.autre region triballienne qui,
dans le meme temps que la vallee de la Juzna Morava ci-mentionnee,
jouissait d'un remarquable essor, est le nord-ouest de la Bulgarie, comme
en temoignent des sites comme celui de Rogozen 23 • 11 est tres probable
que toutes Ies sources ecrites grecques, excepte celle de l'Histoire d'Herodote, se rapportent aux Triballes de ces deux regions 24 .
Le developpement de certaines regions triballiennes, du dernier
quart du v1eme au Ineme siecle avant J.C., se demula de la fa<;an suivantc: au cours du dernier quart du VJcme et de la premiere moitie du
V''"" siecle avant J.C., sur ce territoire triballien ce sont les regions du
sud-ouest (Bassin de l'Ibar et de la Zapadna Morava) qui euren.t la
predominance quant au developpement. Les contacts avec le monde grec
furent un stimulant important de ce developpement. Les autres p:irties
du Bassin cîe la Morava (Ies Bassins de la Juzna Morava et de la Velika
Morava) avaient un haut niveau culturel (sites de type Mramomc, objets
scythes) qui ne peut pourtant etre compare avec celui des vallees de
l'Ibar et de la Zapadna Morava, represente par Ies tombes princieres de
Novi Pazar et d'Atenica. Il semble qu'un brusque declin de la culture
soit intervenu vers la fin de la premiere moitie du veme siecle avant J.C.,
dans Ies Bassins de l'Ibar et de la Zapadna Morava; Ies contacts directs
avec le monde grec sont rompus. En l'espace de la courte periode de
quelques dizaines d'annees, la region centrale triballienne, Ies Bassins
de la Velika Morava et de la Juzna Morava prirent la tete dans le den I. Mikulcic - M. Jovanovi(' dans Vranski G/asnik, IV, Vranje. HJ68. p.
J55-3î5; 1\-1. Vukmanovic - P. Popovici, dans Godisnjak Centra za Balkanoloska
lspitivanja, XX, Sarajevo. 1982, p. 189-209.
2:i V. Niko!ov - S. Maşov P. Ivanov. dans Muzej i pamatniţi na kulturata,
1. 1986, p. 39-4î; P. Ivanov, dans /slwstvo, li, 1986. p. 5-6; A. Nikolaev - B. Nikolov Tvetkov - S. Mlaclenov Miso,· - P. Ivanov, Trakiskotu s lcrovi~ţc ot Rogozen, Sofia, 1988.
·
2~ Les sources antiques sur Ies Triballes sont publiees et interpretees par
Fanula Papazoglu, Srenjobal/.:anska plemcns u prcdrimsko doba, Sarajevo, 1969,
p. 11-68, 409-422.
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veloppement des reg1ons triballiennes. La cessation des contacts avec le
monde grec amena un fiasco cuLturel immediat de la communaute triballienne gui avait prospere au cours de la periode precedente justement
grâce a ces contacts. Ce fait demontre la dependance du developpement
tks Triballiens vis-a-vis du monde grec. La region centrale triballienne, sur
k developpement de laquelle 112 monde grecque n'avait qu'une influence
indirecte, et, tres probablement, justement par l'intermediaire des Triballes des vallees de l'Ibar et de la Zapadna Morava, ne ressentit pas immediatement les consequences de la cessation de ces rappor,ts, mais elle
resta, depuis la fin du Vli>lne jusqu'au debut de la deuxieme moitie du
V 6m siccle avant J.C., au niveau de developpement qu'elle occupait
precedemment. Sur le territoire du Bassin de la Velika Morava, de la
Juzna Morava et de la partie serbe du Bassin du Danube, la perte des
relations avec le monde grec fut en par,tie compensee par des contacts
avec Ies regions orientales de la Peninsule des Balkans, avec Ies Thraces
et les Scythes. Parallelemnt a Ia chute du developpement triballien dans
Ies Bassins de l'Ibar et de la Zapadna Morava, et a la stagnation dans la
region centrale triballienne, la region triballienne la plus meridionale
connut une brusque ascension accompagnee d'un processus d'hellenisation de cette region. Il est certain que ce developpement a ete conditionne
par les contacts des Triballes de cette region avec la Macedoine et la
Grece. Un processus semblable se produisit en ce qui concerne la region
triballienne la plus orientale - la region de la Bulgarie situee a l'ouest
du cours moyen et inferieur de l'Isker.
0
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UN NOUVEAU TYPE DE MONUMENT SACRE
CHEZ LES GETO-DACES

Comme on connaît deja, les sources ecrites (Eliade 1980, p. 62-64;
Sârbu 1993, p. 34-36) et certaincs representations iconographiques
(Berciu 1969, p. 80-81, fig. 57-58) aussi attestent Le foit que Ies GetoDaces pratiquaient Ies sacrifices cl"hommes et d'animaux (Sârbu 1986,
p. 91-108; 1993 a, p. 87-120). Ce phenomene est illustre d'ailleurs p3r

une serie de decouvertes archeologiques a l'interieur ou en dehors des
etablissements (Sârbu 1993, p. 31-36; p. 54-56).
Mais nous savons en meme temps que dans aucun des 50 edifices
publks de culte geto-daces, pris comme tels jusqu'a present (sanctuaires
rect.angulaires ou ronds, bâtiments a abside, autels decores) et dans leur
voisinnage non plus on n'a decouvert ni d'inhumations d'hommes ou
<l'animaux, ni de „dep6ts" de pieces en metaux precieux ou d'armement,
objets de parure, outils et ustensiles, recipients ceramiques (Daicoviciu
1972, p. 205-218; Crişan 1993, p. 78-110) etc.
Leur absence a l'interiEur ou au dehors des edifices publics de culte
est surprenante car de tels depots, on en connaît aux autres peuples
indo-europeens-barbares ou du monde greco-romain.
Est-ce qu'ils manquent reellement chez Ies Geto-Daces? Ou bien,
quoiqu'on connaisse de telles decouvertes, leur caractere n'a pas ete
precise avcc exactitude?
Peut-etre la reponse a cette ,,enigme" se trouve-t-elle dans un type
de monument qui consiste en une agglomeration de fosses-siituee en
dehors des etablissements, cites et necropoles, ayant une structure, un
inventaire et des offrandes specifiques ce qui le detache nettement des
autres s1tes.
Ce qui nous preoccupe a present c'est l'analyse de ces monuments.
A. L'aire de repandissement de cette categorie de decouverts comprend
presque tout l'aire habite par Ies Geto-Daces: Orlea (Comşa 1972, p.
65-78), Ocniţa (Berciu 1981, p. 120-127) et Piscul Coconi (Vulpe 1924,
p. 46-48) au sud, Brad (Ursachi 1980-1982, p. 112-116; Botezatu Mitu 1989, p. 297-304) et Zvoriştea (Ignat 1983, p. 383--410) a l'est,
Oradea-Salca (Rusu - Spoială - Galamb 1962, p. 160-163) et Biharea
(Dumitraşcu 1979, p. 207-208; 1980, p. 139--141; 1983, p. 367-368), a
l'ouest, Sighişoara-Wietenberg (Horedt - Seraphim 1971, p. 18; Rustoiu
Comşa Lisovschi Cheleşanu 1993, p. 82-83; Sârbu 1993, p.
98-99), Măgura Moigradului (Macrea - Rusu 1960, p. 201-229; Ma.crea
- Protase - Rusu 1961, p. 362-371; Macrea - Rusu - Mitrofan 1962,
p. 485--492), Bratei (Bârzu 1976, p. 183-191) a l'interieur de l'arc
carpatique.
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B. L'emplacement - Bien que la predilection pour des zones dominantes soit evidente, l'emplacement a ete impose egalement par Ies
formes de relief dans la zone respective.
Pendant que les uns se trouvent sur des hauteurs dominantes (Măgura
Moigradului) les autres sont sur des pentes (ex. Ocniţa, Sighişoara
Wietenberg), ou sur les collines des plaines (Orlea, Zvoriştea).
C. 11 est difficile ,\ preciser la forme de ces complexes puisqu'aucun n'a
ete fouille en entier (a l'exception de Zvoriştea peut-etire>. On peut pourtant constater que le complexe de Zvoriştea a une forme circulaire, a
Orlea, rectangulaire et a Sf. Gheorghe-Bedehaza, les fosses sont „aLigriees" au bord de l'Olt.
· D. Delimltation. Dimensions. La delimitation des complexes a ete p.arfois
imposee par l'emplacement, soit par les hauteurs dominantes (ex. Măgm-a
Moigradului), soit par les collines de la plaine (ex. Orlea, Zvor.işte,a). La
superficie de tels complexes comprend parfois quelques hectares (ex.
Măgura Moigradului - 7 ha), on bien environ 1000 m 2 (Zvoriştea, Orlea).
Il est difficile a apprecier la maniere de marquage des bords a ces
complexes, si nous exceptons les limites imposees par les formes de
relief. Il ne faut pas exclure pour autant les formes qui laissent peu de
chances â l'archeologie pour les detecter.
E. Stnicture. On a trouve d'habi,tude dans ces monuments un nombre
important de fosses, parfois des âtres aussi ou des agglomerations de
materiei archeologique. Du moment qu'aucun complexe n'a ete fouille
en entier, il est possible que tous continnent des {1tres et „pla.tes.formes"
a inventaire archeologique.
El. Fosses. Le nombre des fosses semble vari.able, depuis quelques dizaines (Biharea, Orlea, Zvoriştea) jusqu'â quelques centaines (Moigrnd,
Ocniţa).

a) La forme des fosses est, d'habitude, ronde ou ovale;
b) Les dimensions (les diametres, la profondeur) habituelles des
fosses sont entre 1-1,5 m, mais il y en a de plus grandes aussJ (jusqu'â 3 m).
c) Amenagementes. Souvent on peut remarquer le souci pour niveler
Ies parois, et parfois des traces de cuisson secondaire, provenant probablement du lancement des dechets a l'etat incandescent. Il n'y a pas de
parois liees ou entrelacees de branchages et elles ne presentent pas
d'autres amenagements spedaux pour garder les provisions alimentaires.
d) Bien que variable, le remplissage des fosses preserute quelques
caracteristiques definitoires: terre ameublie, restes du feu (cendre, charbon) et d'âtres, fr.agments de parois, os d'animaux, fragments de vases,
cailloux. Elles contiennent parfois aussi des squelettes humains entiers
ou fragmentaires, squelettes d'animaux entiers ou fragmentaires, os d'animaux brtîles, dep6ts de vases entiers, outils et ustensiles, objets de
parurc, restes vegetaux et, plus rarement, des pieces d'armement et des
monnaies.
E2. Atres. La ou l'on a fait des recherches plus amples, on a decouvcrt
aussi des cîtres ovales ou ronds, ayant des diametres d'un metre environ.
Par exemple, ă Moigrad-Măgura il y a, jusqu'a present, 40 {1tres (informations Alex. Matei et H. Pop).

UN NOUVEAU TYPE DE MONUMENT SACRt CI-IES LES DACES

315

A l'exception de la ceramique, on ne trouve pas d'habitude sur ces
atres d'autres pieces.
E3. Plateformes -- au fait, ce sont des zones a agglomerations de pieces
archeologiques, surtout des vases ceramiques, entiers ou fragmentaires,
moulins fragme11taires, pierres brulees ou fumees, fragments de parois,
os d'a11imaux brulees ou non, plus rarement, outils et ustensiles, objet
de parure. Par exemple, a Moigrad „Măgura" 011 a decouvert 1T exemplaire (informations Alex. Matei et H. Pop).
E4. Depâts de vases. A Sf. Gheorghe-Bedehaza, par exemple, on a depose au niveau du sol antique 5 v2ses entiers (4 daces, 1 romain) (Horedt
1956, p. 10--13),
F. Chronologie. Le complexe de ce type le plus ancien semble etre, dans
l'actuelle etape de la recherche, celui de Zvori.ştea (Ill"-II" siecle av.
J.C.), ensuite celui de Orlea (IJe-Jcr siecles av. J.C.) pour qu'aux Jer s.iecle
av. J.C. - l"' siecle apres J.C. apparaissent Ies plus nombreux (Măgura
Moigrad, Sighişoara-Wietenberg, Sf. Gheorghe-Bedehaza etc.); Ies plus
tardifs sont dates aux !"-II" siecles apres J.C. (Biharea, pouvant appartenir meme ,au III" siede apres J.C.).
G. L'origine -- Il est difficile, dans le stade actuel de la recherche, de
trouver la reponse concernant !'origine de ces complexes de culte, surtout si l'on considere que de telles decouvertes sont encore inedites. C'est
pour cette raison que nous en citerons quelques-unes seulement.
Par exemple, Ies complexes du type Oarţa, dep. de Maramureş, du
Hallstatt ancien (Kacs6 1990, p. 97, plus informations inedites) sont indubitablemen,t, de telles encientes sacrees. A Satu-Nou, dep. de Constanţa,
a la per.ipherie d'un etablissement gui appartient a la culture Babadag
II-III, dans une vallee, mais aussi dans des fosses, on a trouve des
squelettes d'hommes et d'animaux, entiers et partiels, fragments cer,amiques, cailloux, os d'animaux isoles etc. (lrimia-Conovici 1993 ).
Dans l'e.tablissement de Chendu, dep, de Maramureş (VII"-Vl" siedes av. J. C.) dans u11e seule des 7 fosses, ovales ou rondes, on a ,trouve
6 vases, penda11t que le reste des fosses contenaient quelques fragments
cemmiques et de gres, cendre, charbon, terre brO.lee, os d'animaux; dans
une seule fosse 011 a identifie, a coup sur, des os humains, a savoir un
bout de femur droit et un fragment de tibia, les deux non-brules et provenant d'un adulte, homme probablement (Vasiliev-Zriny 1987, p. 91118).

A Ferigile, dep, de Vâlcea, dans un complexe de 28 fosses rondes et
ov,ales (VI siecle av. J. C.), le remplissage contenait des morceaux d'argile
cuite, charbon, fragments de vases, cailloux rares, sable et deux fusaioles;
dans 6 fosses seulement îl y avait des os humains brules, dont 5 n'ava/ient
que quelquesuns (Vulpe 1967, p. 75-79).
Il reste i.t voir si, et en quelle mesure, il y a une liaison entre ces
complexcs et ceux du La Tene tardif daco-gete, surtout que, pour le
moment, Ies decouvertes intermediaires des V"-Ill" siecles av. J. C.
manquent.
H. Signification.
Les tralits caracteristiques de ces complexes sont: ils se trouvent
au-dehors des autres monuments, comprennent, d'habi,tude, un nombre
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impressionnant de fosses, âtres, agglomerations d'inventaire archeologique
et „depots" de pieces.
Nous comrnencerons par ce qu'ils ne peuvent pas etre.
Ce ne sont pas d'etablissernents, parce qu'on n'a trouve nulle part
de couche archeologique ou de complexes d'habita,tion.
Ce ne sont pas de „granges" non plus pour garder les provisions alimesntaires, parce-que les donnees archeologiques s'y opposent. Ils sont
en dehors des etablissemcnts, parfois, tres loin et sur des hauteurs. Parfois les fosses sont creusees en loess on en rocher ou l'eau peut etre conservee; il s'y a pas d'amenagements des parois (entrelacement, recouvrement a l'argile, cuissons intenses etc.) et pas d'installations pour le recouvrement.
On ne peut pas expliquer leur remplissage non plus-de nombreux
et varies materiels archeologiques - parce qu'elles sont loin des etablissernents. Les parois ne presentent pas de traces de destruction, commc
iL serait normal si elles avaient ete longtemps employees et remplies, le
long du temps, par c.les dechets menagers.
Ce ne sont pas de necropoles non plus car toutes leurs caracteristiques s'y opposent: le nombre reduit de fosses a squeieltes humains, le
remplissage c.les fosses (fragments de parois, cailloux etc.), l'absence de
l'inventaire ordinaire (armes, objets de parure), le nombre des squelettes
dans la fosse (2 -8 individus), l'et.at des squelettes (a une moitie environ
des individus manquent des parties du squelette), l'inexistence des normes
d'orientation et de depot etc., sont autant d'arguments pour rejeter
J'hypothese qu'il s'y agit des lombes ordinaires des communautes (Sârbu
1985, p. 110; 1988-1989, p. 68-72).
Par exemple, sur 180 fosses a Moigrad-Măgura, deux ont contenu
4 squelette humain (informations Alex. Matei et H. Pop); a Sighişoara
Wietenberg, sur 10 -15 fosses, 7 environ ont eu des squelettes humahs
(Horedt-Seraphim 1971, p. 18. Fouilles Gh. Moldovan); a Sf. Gheorghe--Bedahaza, une seule fosse des 49 contenait des squelettes humains
(Horedt 1956, p. 10--13), a Biharea une fosse sur 38 cantenait un cr,he
(Dumitraşcu 1979, p. 205) etc. Pour ne plus parler c.le complexes ou l'on
n'a pas trouve d'ossements humains non-incineres-Bratei (Bârzu 19,6,
p. 183-191), Oradea-Salca (Rusu-Spoială-Galamb 1962, p. 160-163),
Ocniţa (Berciu 1981, p. 120--127), Zvoriştea (Ignat 1983, p. 383-340,)
etc.
Quant aux „restes d'incineration humaine" sus-mentionnes, (ex. Bratei, Oradea--Salca, Moigrad-Măgura) l'hypothese peut ctre prise en consideration, a deux conditions: u) provuer, par des expertiscs anthropologiques, qu'il s'agit d'ossemcnts humains (pas un seul cas jusqu'ci present!) et b) identifier les buchers d'incineration et les endroits reels de
depot pour les dechets de l'inciner.ation.
An contraire, l'analyse des os incinenes decouverts dans six fosscs
li Moigrad-,,Măgura" (fouilles AL Matei et C. Stoica, expertises S. Haimovici, M. Şt. Udrescu, N. Miriţoiu) et ceux decouverts dans une fosse
de Sighişoara-\Vietenberg ( Rustoiu-Comşa-Lisovschi-Cheleşantl 1993,
p. 91-92) a demontre qu'il s'agit seulement de restes d'os d'animaux.
Bien que peu nombreuses, les analyses peuvent en constitucr des echa:1tillons representatifs.
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En tout cas, sauf les arguments irefutables, deja presents en discussion, on peut faire aussi une autre affirmation: l'hypothese que ces complexes sont pris pour des necropoles est inacceptable du moment que le
nombre des fosses avec ossements humains comprend moins de 3D/0 du
tout. Partir de la premisse que dans une necropole le nombre des tombes qui contiennent des ossements humains est 30/o et le reste des cenotaphes ce serait inacceptable et signifierait l'introduction des elements ale;.itoircs et incontrolables dans le domaine funeraire (Sârbu 1985, p. 107.1.
Donc, qu'est-ce que ces complexes peuvent ctre?
II est indubitable que ccs complexes sont situes soit au voisinnage
des grandes davae (par exemple, Ocniţa, Brad, Sighişoara--Wietenberg),
soit dans des endroits ou plusieurs communautes accomplissaient certaines
ceremonies sacrees (exemple, Moigrad-Măgura). Leur remplissage est,
d'habitude, en une terre ameublie qui contient du materie! archeologique,
clonc non pas de la terre creusee.
Puisque dans le remplissage de certaines fosses il y a de vr?is „depâts" de vases entienrs ou d'autres categories de biens, p:irfois entiers
(outils et ustensiles, objet de parure etc.), nous croyons qu'il ne peut p:1s
!>'agir tout simplement de terre apportee de la couche archeologiquc des
t'tablissements.
A mentionner que le remplissage des fosses gigantesques se trouvant
sous certains tumuli de Moldavie, Jer siede apres J. C. (ex. Brad, Răcătău)
consiste en terrc~ apportee des etablissements situes a une distance de
quelques kilometres (Ursachi 1980-1982, p. 110; Căpitanu 1986, p. 119--120).

L'existence des âtres et des .,plateformes" avec de nombreux materiels et pieces d'inventaire dans Ies complexes plus intensement fouilles
(Moigrad-Mi'igura) nous montre que dans ces endroits avaient lieu certaines ceremonies sacrees suivies par le depot des restes de ceux-ci dans
des fosses. A Moigrad-Măgura on trouvait des parties des memcs vases
autant sur des plateformes que dans certaines fosses (Macrea-Rusu-J1itmJan 1962, p. 487). Des ceremonies ou le feu avait un râle important,
t'tant donnee la presencc reguliere des restes du feu dans Ies fosses.
L:t pr(•sence d2s squelettes humains, parfois assez nombreux (p:.ir
ex., 23 individus dans (j fosses a Orlea (Comşa 1972, p. G5--78), 17 1:-1dividus dans sept fosses a Sighişoara-Wietenberg) (Hordet - Seraphim
1971, p. 18), la plupart manquant quelques par,ties ou ayant des traces
de sectionnement, nous montre indubitablement qu'il ne s'agit pas dl•
tombes ordinaires (Sârbu 1988-1989, p. 68-71; 1993, p. 31--]6). !n
reste a etablir si cette situation est due au sacrifice des individus vivants
ou bien a des operations de trancher Ies cadavres apres un deces normal
(Scîrbu 1993, p. 35).
II est vrai que le deces de certains individus dont Ies squelett2s sont
maintcnant complcts et en ordre anatomique pouvait avoir ete provoquc
c\Ussi par cl•.>s moyens violents qui ne laissent pas de traces sur Ies squelettes-noyade, etranglement, empoisonnement etc. (Sârbu 1988-J!J/39,
p. 69--70).
Les restes de squelettes ou ies os isoies, sans traces violcn-tes,
peuvent provenir des pratiqucs qui impliquaient l'exposition / la dccom-
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position ou le rejet / !'abandon des cadavres (Sârbu 1988-1989, p. 71;
1993, p. 33-34).
La presence des sguelettes d'animaux--complets, parties de sguelettes ou os isoles, br(iles ou non, demontre gu'on pratiguait Ies sacrifices
d'anlimaux et on accomplissait des ceremonies ou une partie de la viande
etait consommee et une autre deposee dans Ies fosses (Sârbu 1993,
p. 36, 131).
La presence de veri-tables „depâts" de v:ases entiers - p::ir exemple,
a Moigrad-Măgura (Macrea - Rusu - Mitrofan 1962, p. 487-489,
fig. 5, 7) et a Sf. Gheorghe-Bedehaza (Horedt 1956, p. 10-13, fig. 5),
de meme gue des restes vegetaux compactes (Dumitraşcu 1979, p. 205),
dans le remplissage des fosses nous montre gu'on deposait aussi des
offrandes alimentaires vegetales, peut-etre des liguides egalement.
La presence dans certaines fosses-parfois dans des „depâts" des
outils et ustenS:iles, objet de parure et armement, entiers, demontre
l'intention de leur depât id.
Si nous prenons en consideration l'ensemble des caracteristigues de
ces complexes il nous semble indubitarble gu'ils sont des monuments a
une indiividualite distincte et leur signification doit etre cherchee dans
le domaine de la vie sacree de la societe geto-dace.
Il est difficile a repondre, maintenant, a gui etaient dediees ces
ceremonies sacrees compliguees gui imphlguaient des sacrifices et des
inhumations d'hommes et d'animaux, depâts d'offrandes alimentaires et
d'autres biens.
A des divinites? Ou bien y avait-'il une liaison avec Ies ceremonîes
funeraires? Il est a mentionner gue la generalisation de ces complexes
a lieu juste dans la periode du „vide de tombes" dans le monde des
Geto-Daces, tout particulierement pour le menu peuple ne siecle
av. J.C. - Jer siecle apres J.C. (Sârbu 1993, p. 39-40). Et encore, c'est
une epogue ou la societe geto-dace connaît de changements profonds dans
la vie spirituelle (Babeş 1979, p. 5-19; Sârbu 1993, p. 130).
On rencontre des fosses similaires-forme, dimensions, remplissage,
invenlaire et offrandes dans Ies etablissements des Geto-Daces aussi, ou
bien a Ieurs peripheries (Sârbu 1993, p. 86-96).
Parfois elles contiiennent des ossements humains ou d'animaux. I1
suffit de preciser gue sur Ies 200 cas d'ossements humains non-incineres
decouverts dans des contex,tes non-funeraires, une moitie environ (95 individus = 490/o) provient des etablissements et 10 individm (50/o) des
fosses de defense (Sârbu 1993, p. 239, annexe no. 4). Encore plus, sur Ies
170 sguelettes d'animaux, 76 exemplaires (44,7%) proviennent des etablissements (Sârbu 1993, p. 245, annexe no. 10).
Pourguoi le resultat de certains rituels etait-il depose tantot dans
Ies fosses des etablissements, fantot dans ces complexes de culte en dehors
des etablissements? Au cas des fosses a l'interieur des etablissements
peut-il s'agir d'actes rituels de famille et au cas de celles_ a l'!n~e:ieu:
des complexes de culte de ceremoines de la communaute? Diffic~le a
repondre, mais nous esperons gue Ies recherches futures nous en offnro.nt
1;1ne solution.
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Comme nous savons deja, le resultat des ceremonies sacrees peut
etre depose dans les sanctuaires, ă leur voisinnage ou ailleurs (endroits
hauts, sources, marais, grottes, fosses etc.).
Il y a aussi, a coup stlr, des ceremonies qui ne laissent pas de traces
archeologiguement detectables.
Dans le stade actuel de la recherche, l'evidence archeologiguc de
l'aire geto-dace fait preuve de plusieurs types d'enceintes sacrees:
a} sanctuaires ronds ou carres ă tambours en pierre et des edifices a
abside (Daicoviciu 1972, p. 205-218; Crişan 1993, p. 78-110) dans lesguels on n'a pas decouvert, pour le moment, les restes des ceremonies
(si celles-ci impliquaient de tels sacrifices); b) sanctuaires dans lesguels
on a trouve des representations anthropomorphes et zoomorphes, et le
resultat des ceremonies a ete dans des fosses avoisinnees, comme par
exemple, a Cârlomăneşti, dep. de Buzău (quelques centaines de fragments de statuettes zoomorphes et 11 anthropomorphes) (Babeş 1977,
p. 319-352); c) enceintes sacrees dans lesguelles ont eu lieu des ceremonies compliquees, suivies par le depot de leurs res,tes dans les fosses (ex.
Moigrad-,,Măgură"), d) complexes de culte dans lesguels on n'a decouvert
gue les resultats des actes rituels sans pouvoir preciser si les ceremonies
se sont deroulees a l'interieur ou bien dans les sanctuaires du voisinnage
(comme, par exemple, a Bratei, Orlea, Zvoriştea etc.). ,
Comment peut-on denommer ces champs des fosses? Nous penson,;
que le terme „enceintes sacrăes" peut-etre accepte (Sârbu 1993, p. 139).
Peut-etre plus precisement dans certai.ns cas. Par exemple, pour Măgura
Moigradului nous considerons que le terme „sanctuaire" est le plus con\ enable car il y a ici Ies elements necessaires dans ce sense - position
dominante et isolee, âtres, ,,plateformes" et fosses a inventaire et offranLtes (Macrea Protase - Rusu 1961, p. 362-371; Macrea - Rusu 1960,
p. 201-229) qui indiquent des ceremonies sacrees lonques et compliguees, auxquelles prenaient part une ou plusieurs communautes daces.
On connaît encore, dans le monde des Geto-Daces, d'autres types de
monuments gui peuvent etre pris pour des enceintes sacrees.
A Conţeşti, dep. d'Argeş, dans la foret et au bord du „Lacul lui
Bârcă", sur deux zones ovales, on a trouve 3.400 petits fragments d'os
incineres (3.360 provenant des membres!) provenant des ovines et chevres,
cochons jeunes, bovines, chevaux, chevreuils et aussi un inventaire riche
et varie - fragments ele vasses. getes et grecs, pointes de flcches, couteaux, eperons, fibules, perles et bracelets en verre etc. (Vulpe - Popescu 1976, p. 217--226). Les pieces ont ete brulees et detruites dans
un autre endroit et seulement une partie y ont ete deposees.
A Pietroasele - ,,Gruiul Dării", dep. de Buzău - dans une enceinte
fortifiee, a vallum au noyan de pierre, toute la surface interieure etait
pleine de „rings" et agglomerations circulaires de cailloux en forme de
„tumulus" gui contenaient des os d'animaux, outils et ustensiles, objets
de parure, monnaies gctes ou histriennes, vases ceramiques c-tc. (Dupoi
1979).

Ce qui est surprenant pour l'aire geto-dace nord-danubien c'est lt'
fait qu'on n'y .a pas encore decouvert d'endroits sacres (hauteurs, sources,
Jacs etc.) ou les ceremonies et Ies depots d'offrandes traversent Ies millenaires (avec des discontinuites, evidemment), semblant indifferents a
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l'evolution historigue et aux changements demographigues, tout comme
l'on connaît pour d'autres aires culturels (Glfts to the Gods 1987). Car
on rencontre de tels endroits dans le milieu thraco-gete dans le voisinnage
de la rive droite du Danube, tels gue ceux de Bagachina et Kamen Rid
(Bonev - Alexandrov 1993, p. 24-30; Gergova 1992, p. 10-11).
A Stolniceni, Rep. de Moldavie, dans une enceinte de 10 ha., entouree
par deux valli et deux fosses, se trouvent guelgues dizaines de tumuli.
13ien que Ies fouilles soient au debut, la contemporaneite de certains
tumuli et la construction de la fortification est assuree (IVe siecles
av. J.C.) et Ies remargues sur Ies rituels funer,aires montrent une difference nette de ceux-ci par rapport aux normes traditionelles (exclus.ivement l'inhumation, grand nombre d'individus, absence des regles d'orientation et deposition, inventaire et offrandes collectives etc.) (fouilles
V. S.:irbu et T. Arnăut).
Revenant au sujet principal de notre communication, il faut mentionner que l'on trouve de ,tels complexes, fortifies ou non, aux autres
peuples europeens aussi (Gifts to the Gods 1987). Nous allons en mentionner guelgues-'1.lns.
A Bagachina, a une vingtaine de Km. Sud du Danube ct pas trop
loin de Orlea, il y avaLt un tel endroit sacre, les premieres depositions
datant de l'eneolithigue, mais Ies plus nombreuses et variees sont des
VIIIe-vne et ne-Ier siecles av. J.C. (Bonev - Alexandrov 1993, p.
24-30). 11 y a guelgues centaines de fosses dans le remplissage desquelles on a trouve des outils et ustensiles, objets de parure, monnaies,
„depâts" de vases entiers ou fragmentaires, beau~oup d'os d'animaux
et Ies restes de trois squelet-tes humains. Bien gu'on ait considere gu'il
s'y agissait d'un centre de culte des Triballs (Bonev - Alexandrov 1993,
p. 24-30), il faut mentionner quand meme que la ceramigue est typiquement geto-dace (des dizaines de tasses-lampes, vases „a fruits", bocaux
etc.), donc il peut s'agir d'un endroit de culte similaire a ceux rencontres dans l'areal geto-dace.
Comme on connaît deja, on a decouvert dans Ies sanctuaires celtiques des depositions de pieces d'inventaire (,,depâts" d'J.rmement, objets
de parure, ceramique etc.) ou des ossements d'animaux (jusgu'a quelques milliers d'individus!) ou d'hommes (provenant meme de quelques
dizaines de personnes!) (Brunnaux 1986,· Meniel 1992). Nous n'y rappellerons que les sanctuaires de Gournay-sur-Aronde (Normandie), Ribemont-sur-Ancre (Somme), Bennecourt (Yvelines) et Vertault (Champagne) (Brunnaux 1986, p. 15-48: Meniel 1992, p. 25-110).
Pour !'Europe Centrale, nous rappellons seulement les complexes
similaires de Nitra - Slov,aquie (Pieta 1993, p. 41---58) ct Lossow Allemagne Orientale (Unverzagt 1969, p. 335-341).
Au cadre des monuments thraco-getes de Sboryanovo-Isperih (Bulgarie), l'enceinte de „Kamen Rid", entouree par un mur en pierre, comprend des cercles en pierre, âtres, agglomerations de vases et fragments
ceramigues, objets de culte, offrandes animales, squelletes humains etc.,
gui sont dates tout le long du I millenaire av. J.C. (Gergova 1992,
p. 10-11, fig. 1-3).
Pour condure, nous considerons gue ces complexes soht des encientes
sacrees gui contiennent des depositions de certaines ceremonies gui im-
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pliquaient la participa,tion des comrnunautes et elles s'ajoutent aux autres
monuments- publics de culte deja connus et viennent eclaircir certains
rites dont la vie spirituelle des Geto-Daces ne pouvait pas se pas.ser.
V ALEIUU SARBU
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1. pieces*, 2. profil, 3. Griindsis
Legende : 1. rocher , 2. r em plissage de fosse, 3 . t erre noire, 4. fragments ceramiques, 5. caillo tLx, 6. moulins, 7. os d'anima ux , 8 . os brules, 9. charbons, 10. vasse entiers (d'apres M.
1\facrea, M. Rusu, I. :llfitrofan).

, - -- - - - - - -- - ·-

- - . . . , . . . . j, , _

.

..

:r-, .. ; .... _.,. _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,..

//,
.
r~'/ ~J
~
::
-. =-.

I/

1 ✓•

•

~~/ ~:

- z-~~~ ---

~;! I/f1TITTllIITll4I[.l]~~~✓-

B~-"i-.=--=j
I I I J,,.1 -zy-,::✓ f , /1,f ' - --__:-:I
·--_- " I J 1 ~ , .f ,:· _
.:·_,,;? r::_ --- .,
"-,- - - ~
1 ~.,,..-, {➔
,,{' ,'/ ,., --X:~::_ _.,
\---- ::,_~sf&;- ~-~-14Jf~-,,._,,,_:f

~

;,f:.j·')
i~;/
i .
////A ,

.

-'<'

," _

< --

X ' ;--

I

.. ~...-✓ ...,,./'!
,,, / / ./ ~

r:.\,:·<>;·'()<;<;<.
--=---=-J
\).✓.-~ A -'- ~..?..:....
( ~~~~~=--cl~:_~..c.~~::::-~-:~--__j
\-

--- -- .

,-,,(

~

-

0-. -·

1/,:;:~

~~a

-,..:.r,i

~
f it

~~~&1a-n~7"'
~1;~-~~ î
i---1/
f i-<

!-\'% ;~;\ ·. . . . .

/
· ·

I.l _.--- ~<J-(-:>;::--:/~_--l;:_1.
- .:: --/
Y..JL.~~'2 ->-✓- -;:~r---~\;__~--. -~--~- ~--~-~-;,--

o."

- c~

/,'// / 11/,,1/,,

,__,

"8/f/~

:_--:
-- %: ,"1-;-, _y'(,,)t:- -.:/
'
- ---- _,,
t--,1 "',,x
/,
,·-O <
, ~----'>~•
•
,
_,
.
" , .•
/ ' . ,. ,,,-,, .
'/

II [I'</ '

,,

•

-1

. ../

-;

\-:1/,, .. _.•.,. , .>_,. ,.>-, ,, -~. . - ,r.. _., . ..~ . ,.._

• \/

v'

•

.,,.._ -

/

.

.'-,.....:... ~----..:.. 1

~,,_ ·

--L. î_L ·

\.~ -~f

.

?"" '

6 ~ ,

~; 6

%'.0

. .

-

~0;;
%//

j

(\

C:

<

iv~
l., Ff///,'

m

/ ,,:-'/ "

,;I

l'v /\
f i ;...J

C:

z
z
o

/ / / ....

>

C:

-l

~

-<
"C
m

J, 1//4%
' /

om

~
·/ 1/,

///¾
•

3'.

o
z

/21/;,:1//,

C'

'/7 /,,> j/~'

~

"'

I

r:1
L
I !,
u ..U

r)

~

VI

►

Q
m

fm

__·._·_-=:_:: - .r,:T";,.....,
, -:, j.
K77 ~ r-~1 13 7. 16]
2.l...,_
.ttz::.LJ 4- l ~ s. L~- ..:J b l~J L_

,.l~_CJl.dc..

,,,~ ~ '·

<.. .J'/ /,• /
f, , I •' ,/ ,

:,~::4-~:-:-~- .:·;

:::¾:WJ3$ m;J:ffiffî;};P~k~

·•;-;,_r'T>7~,"<7
, '~ r
:.,
'::✓
'y
·e:,)/
' > . ,
--- :-, ,, '
' <::>'.{ )/',
X o

-~~-

"--/✓ - - ~::;~?r-~ ;-

4

.1

~ '\2)

(? ~ ,.,,/ {. . ;,:~
-✓-, . ,.,. • <-· --

..•..

/. ' , • A
'/ ' /
f.l

/~/-~ /'. / /

-

//1/

~ 4' # , ...

,..._,;

,$;-

..~;,;,1/-</, ·'

.f <-' / .;: y - - i

=

. . ,.:. •

?{// .. •·,

,

•'//

:. 'lll ·

;;.-1/,/'..

,. ... ·,____
."'/·- . -I

.

---~~ "~~-:

-;,;,,,;--'..·1

- - · Ţ-vn~-.- .

:r

.

. ,,... .._... ' -~ ... :;·

/ ,. / ; ,,

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

/,

-,.& cf~:1~8'};~1~
-; :';·~
. . :..,a; ,~ --~. . ~ ,.h~...
W!f",;,,-, , ., / /,.

,.:::::,. ···•
..-.·,·,.

. --:;,~

c__:::,îl9

6.

•

:,·/,:-·

~~>"'~ ---= p- .-:~~
20:r.:-;_
.._ ·"-'.., / //
. ·. t ~ p . _, t.. ·•i
...~ - J;
_ >I , ·
'": . , ~- t --=--·; L,-··. o :~O;;~-,,

. 1/1

7

.

,,,
I ~,r

L..--"J
..

_:.. ./-

~vr;,"··- --------- -- --

,,
..
.
. l

:J

I',, //, _,
. ,.,

....:...u-

{( I

I~~··

'4~ ] (3 [6J

()

:i:

01
VI

r

01
VI

o

~

,,

__________________________________

VI

_.,

F ig . 7. 1- 3 Bratei , 4 On111ca- Sak a. I, Pgende: I. re mplissage r!e t crre ch ,1taine avec de petits fragment~ rle t erre cuite , 2 . re mplissage
d e lcrre br1111 e avcc <le pse t its fra g ments de bousil h1;.:e d de c- h ;ir bo 11 , :! . r c111pl i~s;1 g" rk h, rr,· c h .H a i1w. -L ~a h]C", ii . cc·nrln:. G. tc ne
,;hi\tain clair, 7. tcssoHs ceruruiquc:; , 8 . terreno ire, 9 · 1ucss ' IO . 1: h arl><>1 1, 11. l;o us il111 gc , 12 . lt·r rc q1ik 1 13. pkrrrş , 1-1, vs calci l! ţ~
(u'ap re:, L . .Bânu , li!. Kusu, V, Spuiali'i , V. Gulam b),

w

t-..:,
~

~,r.,,·

~
~
-'-"'-<-''.·

~~--;~~'~I
"'===---.=~
~

..::::::.

5
...

,,.

- --~ - ---=- ----~' --e~~
,A,

:;;~~t,~

j~~:~~ ·

cc!' /

-=-~~

-

::-,

,/L
,, .
/(______

••

-.. .

, ,. '\ ,

,

- .·= . I I

~~-~~
·) j J t/l '
/ .=--.....-.::.· ţ •/
/

. -- - - - ~

'·

I

~... : _.,.,- ...--•- ✓cu~-"'? j, ~/
- -->
:c~:::::,~✓
:~~~/

-----: : '--s<. . . . _~ 5c·-~-

:?------

~

I

l

-//

\.

,,

z --E ig. 8. Sigh işoara
.Plandud ucosimpl
exe el Al . A ndriţoiu t
aPProximative
te (cl'apes
etablissement,
b) ;,:n~vitenberg
1.c 1che
etes humains
G11 . MoIdovan)e. culte • 2 • f osse ea sq
A.neR11ustoi
u ) - a)
( I

STUDII

FORTIFICAŢII

CU

ŞANŢ,

AŞEZARI

VAL ŞI PALISADA DIN PRINCIPALELE
NEOLITICE DIN ROMÂNIA

Problema apariţiei şi dezvoltării aşezărilor neolitice pe teritoriul
României, cu toată importanţa pe care o are fenomenul respectiv, nu
s-a bucurat de atenţia Cl:lvenită din partea tuturor cercetătorilor. Abia în
ultimii ,ani au apărut articole de sinteză referitoare la .acest subiect,
cuprinzând ariile unei culturi sau ale unor regiuni cu precădere din
spaţiul extracarpatic. Nu acelaşi lucru se poate spune însă despre zona
intracarpatică şi de vest a României, unde cu toate campaniile de săpă
turi din staţiunile de la Gura Baciului, lclod, Parţa, Foeni, Sat Chinez
-etc. nu au fost elaborate studii privind sistemele de fortificaţii din aceste
aşezări (în 1991 a apărut monografia Gh. Lazarovici, Grupul şi staţiu
nea Jclod).
Primul aspec,t care se impune aici spre a fi discutat, este acela de
a determina momentul în care îşi fac apariţia primele aşezări întârite de
mâna omului, lucrări care necesitau, cheltuirea unui important timp de
muncă. Este vorba de sfârşi-tul neoliticului timpuriu şi începutul celui
mijlociu, când, ca urmare a maturizării comunităţilor, a devenit posibilă
.şi necesară apariţia primelor încercări de a întări pe cale artificială aşe
zările gentilico-tribale. Apariţia fortificaţiilor la aşezările de pe teritoriul patriei noastre, corespunde unui fenomen intern al comunităţilor
respective, nevoii de a se apăra în cadrul ciocnirilor intertribale, care
devin tot mai frecvente; ele nu reprezintă consecinţele unei penetraţii
ameninţătoare, a unui factor etnic străin şi cu atât mai puţin pot fi puse
în legătură cu existenţa unei şcoli arhitectonice, care şi-ar fi exercitat
influenţa pe un vast teritoriu, ce se întindea de la vest de Rin, până la
€St de Bug. Excluderea factorului extern absolut nedeterminat, din punct
de vedere arheologic, pentru această etapă pe ansamblul -teritoriului romfmesc, lasă totuşi deschisă problema dacă nu cumva şanţurile şi valurile de împrejmuire erau îndreptate mai întâi împotriva fiarelor sălba
tice şi nu ca factor de apărare împotriva potenţialelor triburi rivale.
Pentru anumite aşezări neolitice din România, nu a fost nevoie de
fortificaţii artificiale, staţiunile fiind apărate natural. Ele se aflau fie
pe boturi înalte de deal, sau m,)rginite de viroage (Chirnogi-Tell), fie
pe insule (Căscioarele). Majoritatea însă, sunt fortificate artificial printr-o intensă muncă a comunităţii neolitice, ce s-a prelungit p~ perioade
mai lente sau ma îndelungate. în funcţie de dimcnsim~ile lucrării. Aşa
-de pildă, în aşezarea de la H{1băşeşti-Holm, pentru s;;parca celor două
şanţuri de apărare (Dumitrescu 1967, p. 25) calculul ca11tit{1ţii de pământ
săpat şi deplasat indică un volum de cca. 2.400 m 3. Aşezjrile neolitice
de la noi din ţară, au fost fortificate cu unul sau clou{1 şanţuri de apărare·.
Săpăturile din ultimii ani din aşezarea de Li Pilrţa-(Tell I) jud. Timiş,
indică existenţa a patru şanţuri de ap{mirc. Dac;, viitoarele campanii
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arheologice vor confirma acest lucru, vom fi martorii unui sistem ele

fortiţicaţii foarte rar, dacă nu chiar unic pentru epoca neolitică.
In secţi~ne, şanţurile, au diferite profile pe care le-am grupat după

cum urmeJza:
. 1. În form{1 ele V cu vârful foarte ascuţit; 2. În formă de U; 3. în
form~ de pftlnie; 4. Albiat; 5. în formă de U, cu· marginile deschise spre
ex tenor.
sistemelor de fortificatii
Florin Marinescu ' dis. Urm{irind evoluţia
.
' ,
trnge 3 etape (Mannescu 1969, p. W-30):
_
1. Prima etapă, aşezări întărite cu şanţuri de dimensiuni mici fără
_val şi palisadă.
'
2. A doua etapă, staţiuni apărate cu şariţuri. de dimensiuni medii sau
mari cu val de apărare.
.
3. A treia etapă, sate apărate cu şanţuri mari, val de p,-11n[111t şi palisadă (lemn sau piatră).
·
În concluzie, apariţia primelor lucrări de apărare care evoluează paralel cu maturizarea societăţii, reprezintă rezultatul unui fenomen intern
.de dezvoltare economico-sodală a populaţiilor neolitice din spaţiul carpato-danubian, ceea ce nu exclude însă strcînse relaţii şi influenţe reciproce cu triburile învecinate. Cercetările arheologice nu au surprins
.pentru toate culturile neolitice de pe teritoriul Rom[mici aşezări întărite .
.:Acelaşi stadiu general de dezvoltare, ca şi situaţia din fosta Iugoslavie,
Ungaria, Cehia şi Slovacia, ne face să posiul,-1m posibilitatea existenţei
lor şi pentru unele culluri unde nu sunt în61 cunoscute.
Una din primele aşezări neolitice intiiritc ce aparţin culturii Vinca
a-e, a fost aceea de la Liubcova-Orniţa. Aşezată la :l km est de Cornea,
staţiunea a fost semnalate) de Eugen Comşa, care cfectw·md s;_'ip,Huri în
câmpia Orniţa, a descoperit un şanţ de ap{irare, cc ar fi fost amenajat
în faza Vinca C. Acelaşi lucru îl susţine şi S:1bi11 Luca, părere argumentată cu material arheologic în cadrul raportului de cerceU-1ri prezentat
la. Deva în 1986. După p{1rerea acestuia, se poate aprecia c,-1 o parte din
maiterialele descoperite datează încă din faza Vinca A, in locul respectiv
neexistând nici un indiciu că asezarea ar fi dăinuit si în faza Vinca B.
Chiar dacă nu au fost stabilit~ dimensiunile şi profilul şanţului, s-a
putut constata că el are un traseu sub formă de arc. Ceea ce este important constă în faptul c{1 descoperirea acestuia, confirmă ipoteza unor
arheologi cu privire la apariţia fortificaţiilor înc{1 din această etapei a
neoliticului timpuriu.
O altă aşezare Vinca este cea de la Gornea-Căuniţa de Sus. La graniţa de est a aşezării, s-au descoperit urmele unui mic şanţ neolitic. El
a fost identificat pe o lungime de 20 m (fig. 1 ), lăţimea lui fiind de
aproximativ 3,5 m, iar adcîncimea de la 0,60 pârni la O, 70 m. Şanţul are
formă rotunjită, cu marginile uniforme sau asimetrice, care spre interiorul aşezării sunt mai abrupte. Urmele stratului de cultură Vinca, se
sting la marginea şanţului spre aşezare (secţiunea acopen-1 o suprafaţă
de aproximativ 10 ha).
Una din cele mai vechi aşezări neolitice din Rome.inia, este incontestabil cea de la Cârcea. Staţiunea este aşezată la aproximativ 9 km
nord-est de Craiova şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 2 ha.
Săpăturile efectuate de Marin Nica, au dus la descoperirea unui im-
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portant material arheologic, ce constă cu precădere din locuinte unelte
ceramică etc. Iniţial această aşezare a fost atribuită culturii 's'tarcevo~
Criş, dar ,amploarea descoperirilor şi originalitatea materialelor arheologice i-.au conferit denumirea de cultură. Secţiunile executate cu prilejul
săpăturilor, au dus la descoperirea unui şanţ de îngrădire, cu lăţimea la
gură de 2-2,75 m. La fund, lăţimea sa, ajunge de la 1,35 până la 1,55 m,
adâncimea este de 1 m, iar în secţiune are formă de trapez. Şanţul se
deplasează până la un refugiu natural, unde se întrerupe. Explicaţia
~onstă în faptul că acest şanţ, care în mod cert a însemnat o fortificaţie
artificială, a avut ca scop apărarea aşezării dinspre pantele mai domoale.
Privind în ansamblu perioada neoliticului timpuriu, putem concluziona, că existenţa şanţurilor de împrejmuire sau de apărare, dovedesc
o preocupare a comunităţilor de a-şi ;proteja aşezarea. Aceste lucruri vor
cunoaşte o evoluţie ascendentă în următoarele etape neolitice, cfmd vom
asista la amenajarea unor adevărate sisteme de fortificaţii.
Este un lucru cert că triburile neolitice şi-au întemeiat aşezări
aproape întotdeauna pe cursul apelor, pe văi, pe terase în preajma unor
izvoare, deci, fără excepţie, lângă o sursă de apă. Sigur s-au luat în
considerare şi alţi factori, ca de pildă, apropierea de surse de materie
primă, necesară confecţionării uneltelor, de zone bogate în hrană (vânat,
pescuit), de păşuni de pământ sau terenuri mai slab împădurite, care
cereau eforturi nu prea mari de defrişare şi transformare a lor în pămân
turi arabile. De la această regulă nu s~au abătut nici triburile culturii
Precucuteni de-a lungul celor trei faze ale evoluţiei sale.
Cea mai importantă aşezare pentru prima fază a acestei culturi, este
cea de la Traian-Dealul Viei. Aşezată pe botul unei terase a rţ1ului
B:striţa. staţiunea se află la aproximativ 3 km sud-est de aşezarea de
pe Dealul Fântânilor. Săpăturile efectuate între 1953-1961, au dus la
descoperirea la cap;.'itul sud-vestic al .aşezării, al unui şanţ de apărare
(Dumitrescu 1970, p. 42) cu adâncimea de 2,55 m; lăţimea lui la 2,;'i0 m
adâncime, este de 1,90 m pe peretele de sud al traseului şi la 1.80 m pe
pretele de nord. La ad,încimea de 2,40 m, lăţimea este de 1 m pe latura
de sud şi de 0,85 m pe latura de nord. Faptul că şanţul coboară de la
baza pământului cafeniu închis, ne îndreptăţeşte să afirmăm că a fost
săpat încă de la începutul stabilirii locuitorilor precucutenieni. Deschiderea la gura şanţului de ap(1rare variază între 4 şi 5 m. iar adâncimea
faţă de nivelul actual oscileaz(t de la l,7i::i m la 2,33 rn. În profil, forma
lui este oarecum triunghiular.I cu fundul mai ascuţit şi rotunjit (fig. 2).
Pământul (lut galben + pământ cafeniu), rezultat din s[1parea şanţului
de apărare, a fost folosit pentru lipirea pereţilor locuinţelor (Dumitrescu
Bâlcu 1974, p. 17-18). in zona de NV-V-NE şi SE, şanţul are
forma unui triunghi drept. Lungimea porţiunii sigur prcc1zaU1 din traseul
·şanţului de apărare este de 60 m ,pc latura sa nord-estic;\ şi de 40 m
pe lat'llr.a est-vestică. Partea de sud a şanţului se arcuia mai spre S-SV,
ieşind din râpa din marginea dealului. El se termină în cotul făcut în
această zonă de marginea platoului aşezării. Adâncimea, pc alocuri r~lativ mică a şanţului şi panta lină a laturilor sale, nu-i dădeau un coeficient ridicat de eficienţă şi de aceea s-a ridicat în spatele lui o palisadă
(Dumitrescu - Bâlcu 1974, p. 20) înaltă, de stftlpi, probabil, cu împletitură de nuiele.
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încă din Precucuteni II îşi începe existenţa aşezarea de la Târpeşti,
staţiune

ce va exista şi în Precucuteni III, mergând până în Cucuteni A.
din anul 1937, prin sondajele făcute de Radu Vulpe şi Constantin Mătasă, aşezarea este situată pe terasa mijlocie din stânga pârău
lui Topolniţa, pe locul numit Râpa lui Bodai, Săpăturile au precizat
traseul a două şanţuri de apărare principale (fig. 3) şi a unuia secundar.
Şanţul I, este de dimensiuni mici, având adâncimea de 2,80 m şi lăţi
mea de 1 m. Se pare că a fost săpat într-un prim moment al existenţei
aşezării, deoarece două din locuinţe au fost rjdicate pe el (Dumitrescu Bâlcu 1974, p. 21). Cel de al doilea şanţ de apărare are o lungime de
cca. 129 m, lăţimea la gură de 3-3,30 m şi adâncimea de 1,50-1,90 rn.
Prevăzut cu palisadă, el delimitează o suprafaţă de 1160 mp (Dumitrescu
- Bâlcu 1974, p. 21-23). Şanţul III, este amenajat în Cucuteni A, dar
săpăturile efectuate până acum nu i-au delimitat dimensiunile şi nici
profilul (Zaharia - Dâmboviţa 1970, p. 52-53). în profil, cele dou{1
şanţuri principale au forma de V foarte ascuţit, având un tr,aseu curb.
Pentru faza a treia a culturii Precucuteni, cea mai sugestivă aşe
zare este aceea de la Traian-Dealul Fântânilor. Săpăturile ce s-au efectuat în perioada 1951-1961, de către un colectiv format din Hortensia
Dumitrescu, Vladimir Dumitrescu, Ion T. Dragomir şi S. Iacob, au dus
la dezvelirea în întregime a locuinţelor, precum şi la precizarea traseelor
celor două şanţuri de apărare. Aspectul stratigrafic delimitează calitatea
şi culoarea mai negricioasă a păm{rntului de umplutură prin care se
conturează marginile acestor profile. Şanţul de apărare I este curb, având
o lăţime de 6 m şi adâncimea de 3,60 m (fig. 4). La adâncimea de 3 m,
apare conturul unei lărgiri de formă dreptunghiulară ce constituie 0
adânci,tură adiacentă a şanţului de apărare. Cel de al doilea şanţ încon1oară zona de nord a aşezării, traseul acestuia făcând o cotitură spre
E-SE. A fost săpait sub lutul galben într-un sol roşcat şi cleios. Li
adâncimea de 3,10 m direcţia şanţului este V-SV, iar fundul lui, af~at
la adâncimea de 3,50 m, nu are forma obişnuită de V ascuţit, ci este
a1biat. Curb şi acesta, are o lăţime medie de 3 m şi o adâncime de
3,50 m (Dumitrescu 1957, p. 115-116). Părerile specialiştilor prelungesc existenţa aşezării de la Traian-Dealul Fântânilor şi în Cucuteni A.
Concepţia care a stat la baza sistemului de fortificaţie a aşezărilor
precucuteniene cunoscute este deosebit de simplă. Ocup{rnd boturi de
terase, s-au folosit râpele naturale, separându-se zona locuibilă de restul
terasei prin şanţuri de ad.-îndmi variabile cu ,pante mai muH sau mai
puţin abrupte şi cu o posibilă îngrăditură în spate (palisadă). Eficacitate
era, probabil, satisfăcătoare, iar apărarea era îndreptată atât împotriva
fiarelor, cât şi împotriva altor grupuri umane. Este demn de semnalat
Îlil acest sens, descoperirea în fundul şanţului precucutenian de la Târpeşti, a unui schelet întreg de animal care odatii căzut acolo nu a mai
putl!lt ieşi din şanv.
Una din culturile caracteristice neoliticului mijlociu a fost cultura
Vădastra, denumită aşa după localitatea cu acelaşi nume de l{mg{1 Corabia. Aşezările aparţinătoare acestei culturi, nu se remarcă printr-un sistem
de fortificaţii clare. Totuşi săpăturile de la Măgura Fetelor din anii
1960-1964 efectuate în partea de nord şi est a aşezării, au „prins" un
şanţ de apărare. Analiza probelor de sol arată că pământul scos împreună
Cunoscută
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cu concreţiunile cakaroa·se, care au cimentat solul, au fost azvârlite spre
exterior în ,afara aşezării. Acest lucru duce la concluzia că şanţul nu
era de apărare, ci avea un rol analog unui gard (aşa cum erau la Vă
dastra şanţurile ce împrejmuiau gospodăriile ţărăneşti până la sfârşitul
secolului trecut). Şanţul mai sus amintit cu lăţimea de 4,15 m şi ad,încimca de 1,55 m (în Materiale, IX, p. 67-72), avea în secţiune forma
de U şi de pâlnie (fig. 5). Nu s-a găsit nici un indiciu care să stimuleze
ideea existenţei unui val de pământ sau palisadă. Particularizaţi prin
ceramică, purtătorii culturii Vădastra, se pare că au participat la formarea culturii Gumelniţa şi Sălcuţa. Cert este că cele două culturii s-au
extins cu o oarecare întârziere peste fosta arie Vădastra şi astfel s-au
putut influenţa reciproc mai puternic, abia după aceea.
Cu descoperirea de la Brăduţ-Braşov, din anul 1867 a început prima
perioadă din istoria cercetărilor referitoare la cultura Boian. În cursul
aceleiaşi perioade, s-au efectuat săpături în aşezările de tip tel1 de la
Zimnicea, Feldioara şi Dobrogea. După anul 1925 se trece la a doua perioadă, odată cu efectuarea săpăiturilor din aşezarea Boian A şi mai
apoi de la Glina pe baza cărora s-a precizat pentru prima oară pentru
întreaga zonă dintre Carpaţi şi Balcani, succesiunea culturilor Boian şi
Glina III. Cercetările relativ recente efectuate în numeroase obiective
Boian, ajută la definirea periodizării (pe faze şi etape) a culturii. Fazele
culturii Boian se diferenţiază cu precădere în funcţie de amplasamentul
aşezărilor. Aşa de pildă, pentru faza Bolintineanu, majoritatea aşezărilor
sunt situate pe margini de terasă, gorgane şi boturi de deal, dar este
mai răspândite sunt înălţate pe marginea teraselor bălţilor din preajma
Dunării. Aşa sunt aşezările de la Bogata sau de pe malul de nord al
bă:lţii Greaca. Cea de a treia fază Vidra, se distinge prin preferinţa
comunităţilor de a-şi construi aşezările pe gorgane formate de apă, mai
ales, lângă terasele înalte ale râurilor. Una din cele mai cunos.cute aşezări
este cea de la Glina, cu o suprafaţă de 90 X 50 m, unde au fost descoperite resturile a 10 locuinţe. Aşezarea era înconjurată din trei părţi ele
pante abrupte şi în rest de un şanţ de apărare. Urma unei vechi albii a
nîului Dâmboviţa, se observă în imediata vecinătate a tellului.
Primul şanţ din faza Vidra, cercetat prin săpăturile din anul Hl62,
este cel de la Spanţov. Aşezarea din această fază a fost o proeminenţă
naturală a terasei cu o suprafaţă restrânsă. Locuitorii aşezării au săpat
şanţuri de apărare şi de împrejmuire încă înainte de a forma strcit~l ~le
cultun'i. Pământul din şanţ a fost transportat şi aruncat, probabil, rn
hmc,1, deoarece spre interiorul aşezării cât şi în afara şanţului nu se
observă nici o urmă de val (fig. 6). în secţiune, şanţul are formii albiată
cu adâncimea medie de 2 m şi lăţimea de 3---4 m (Morintz 1963, p. 276).
în funcţie de materialele eăsite în pământul de umplutură al şanţului.
rezult,1 că acesta a fost săpat şi umplut treptat în cursul celor trei faze
Vidra. În timpul folosirii sale, şanţul a fost reamenajat fie prin golirea
lui, fie prin uşoara deviere a traseului.
Staţiunea neoiitică de la Iclod, judeţul Cluj, se află în perimetru!
comunei cu acelaşi nume, fiind localizată de o parte şi de alta a şoselei
naţionale Cluj - Gherla. Sondajele efectuate la începutul secolului de
către Marton Roşca, au stimulat cercetările ulterioare aşa înc,ît interesul
pentru această aşezare a crescut. La începutul anului 1972, staţiunea
22 -
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este exemplificată şi de atunci au fost organizate, de către Gheorghe
Lazarovici, peste 22 de campanii de săpături arheologice. Cercetările de
la Iclod, prin materialele descoperite, au arătat că ele aparţin unei civilizaţii cu două componente de bază: una cu ceramică incizată înrudită cu
culturile Turdaş şi Tisa, alta cu cer.amica pictată. Maniera de îmbinare
a celor două elemente este însă originală, ceea ce justifică termenul de
aspect sau grup cultural, înrudit .fiind cu Complexul Cluj - Cheile
Turzii - Lumea Nouă (Lazarovici 1991, p. 9). Săpăturile din ultimii
ani s-au concentrat pentru delimitarea şi precizarea formei sistemului de
fortificaţii. În urma campaniHor, efectuate până în 1991, se poate aprecia
diametrul unuia din sistemele de fortificaţii de la Iclod de circa 140 m.
Forma exactă p:itruLateră sau rotundă nu a putut fi încă precizată (Lazarovici 1991, p. 13). Fortificaţia a fost construită în timpul fazei Iclod I,
rămânând în funcţie şi în faza Iclod II. Dimensiunile şanţului sunt în,tre
1,60 m-2,1 m, adâncimea la gură este de 2-3,5 m, iar profilul este în
formă de pâlnie sau V foarte ascuţit (fig. 7). Din loc în loc în marginea
şanţului se observă gropi, ceea ce ne face să credem că, în momentul în
care şanţul a fost abandonat oa sistem de fortificaţie, este folosit drept
carieră pentru lut, în special, în acele porţiuni unde lutul era de bună
calitate. La o distanţă de 4,5-8,5 m de şanţ, s-a constatat peste tot prezenţa unei palisade. Şanţul era impunător fiind construit prin săparea
unui şenţuleţ lat de 0,35-0,45 m, adfmc de 0,40-0,60 m, care din Ioc
în loc, la distanţa de 1,5-2,5 m, are gropi mai mari şi adânci (în e.am-pania din aprilie Hl93, s-au găsit 4 gropi dis.puse 2 în exteriorul ~i 2 in
interiorul şanţului). În acele gropi au fost introduşi stf1lpi fo.a::-te ma:i.
În şănţuleţ erau înfipţi vertical stfilpi de 13--25 cm, fix.aţi d0 <.'Ci 0<;roşi.
Pe unele porţiuni au fost întâlnite şi împrejmuiri interioare, iar în zo1n
de vest şi sud o palisadă interioară. Nu se poate afirma cu certitudine
clacă acestea sunt concomitente cu .sistemul sau dacă sunt mai tflrzii.
!n sistemul de fortificaţie, spre sud şi nord. au fost sesizate unei(' într,:-ruperi în şanţ, ceea ce ar corespunde unor intrări. La fel, în gard a'..1
fost sesizate deschideri mai mici, prob.1bil, pentru a marc:1 intri:-1ri.
în cursul fazei de tranzitie de b cultura Boian L1 cultur.:i Cumt''.niţa se cunosc unele aşezări ·situate pe gorgane. Cca mai semnificativ}
în acest sens este asezarea de la \'idra. Staţiunea este importantă şi
prin faptul c21 în ur~a săpăturilor, s-au doscoperit rt>slurile unui şant
de apărare. Şanţul datează dintr-o perioadă mai t;îrzic dec[1t şanţul din
faza Vidra şi corespunde în timp perioadei de tranziţie (fiy. 8). Adf111c-imea faţă de nivelul actual, este de 1,80~2 m, iar deschiderea Li gu:·c1
este 4,40 m. Malurile lui erau oblice, form[rnd la fund un unghi ascuţit.
P,°lmântul scos din şanţ a fost arunc·at pe malul dinspre interiorul a<:c-zi"irii, de-a lungul căruia s-a forma~ un val dc'stul de compact, p~. D
înălţime de 1 m. Şanţul a fost săpat şi ,astupat în c1;1rsul fa!ei de tranz1_ţ1~;
căci în păm[rntul de umplutură, pe fundul şanţului de a parare s-au gas1,
fragmente ceramice de tip Vidra şi din faza de tranziţie (Rosetti _-Morintz 1961, p. 73). Un al doilea şanţ de apărare, dcscope,rit în staţiu
nea de la Vidra, era de dimensiuni relativ mai mici, cu adâncimea de
1,80-2 m şi lăţimea de 1,40-1,50 m. Nu dispunem de informaţii co1,crete cu ,privire la lungimea şanţului, profilul, perioada de aprirar::-,
suprafaţa ocupa tă etc.
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Cu prilejul unor cercetări de suprafaţă, în 1959, Barbu Ionescu fost
director la liceul din Olteniţa, a descoperit la Radovanu, în locul numit
de localnici La Muscalu, o aşezare neolitică. Mai târziu, Eugen Comşa
a efectuat sondaje la aproximativ 1,5 km spre vest de comuna Radovanu şi pc:"mă în· IH62 s-a realizat planul gener.al al aşezării. Staţiunea de
la Radovanu, a fost prima aşezare neolitică săpată în întregime şi prima
fotografiq.tă 9in avion. Săpăturile şi observaţiile sintetizează concluzia că
la R:idov::mu, exista nu o simplă aşezare, ci un întreg complex arheologic,
alcătuit din patru zone. În cadrul obiectivului studiat, s-a constatat că
aici avem de a face cu întregi complexe (Comşa 1990, p. 69), alcătuite
dintr-o parte, situată pe o terasă joasă sau înaltă (compusă din cc:îteva
locuinţe modeste) şi o alta mai mare situată pe un loc mai înalt sau
mai uşor de apărat, o adevărată „acropole" (Comşa 1990, p. 113), înconjurată de un şanţ de apărare cu traseul oval sau rotund, poate chiar
palisadă. Locuitorii au săpat în panta dinspre aşezare şanţul de apărare,
adoptând un sistem ingenios ce constituie o indicaţie că săparea şanţu
rilor nu era la începuturi, ci ajunsese la o metodă evoluată de amenajare.
Şanţul fusese săpat în pantă, având două maluri oblice care pe fund
formează un unghi (fig. 9). Caracteristica lui constă în aceea că malul de
vest este mult mai jos deccît cel de est. Dimensiunile sale sunt: adâncimea
maximă 3 m, minimă 1,4 m, iar lăţimea la gură de 4 m (Comşa 1974,
p. 134). O parte din pământul scos din şanţul de delimitare a fost aruncat
spre interiorul aşezării. Din pămc:întul de umplutură al şanţului s-au
scos la iveală mai multe materiale corespunzătoare nivelului inferior.
Cercetc'irile, din iunie 1969, au dovedit că şanţul de apărare ce delimiteazc'i aşezarea de la Radov,anu, are forma ovală staţiunea afl{mdu-se nu
în mijlocul lui, ci l{mgă capătul lui vestic.
Analiza d:.1telor de ansamblu ne permit să urmărim evoluţia tipurilor
de aşezări şi locuinţe despre care se pot face unele generaliz,i-ri, deşi
exist,i deosebiri de la o perioadă la alt,a, de la o cultură la alta. Aşa ele
exemplu, o regulă de la care oamenii nu s-au abătut niciodat,i c;-înd
alegeau locuri destinate instalării lor, a fost vecinătatea imediată a unei
surse de apă pot•abilă. În cursul primei perioade corespunzătoare neoliticului timpuriu şi începutul celui mijlociu, staţiunile se aflau de regulă
pe marginile de terasă şi erau alcătuite, de obicei, din 5-6 locuinţe,
majoritatea bordeie, mai rar locuinţe de suprafaţă, însumând 5--G familii
şi, deci, un maxim de 40 ele lo('.Uri. Aşezările de la C:îrcea şi de la Gura
Baciului (Vlassa 1972, p. 7-28), aparţin{md celei mai vechi culturi neolitice, sunt situate pe terase înalte; mai mult cea de la Cârcea, era prevăzută cu un şanţ, probabil, de îngrădire (Nica 1977, p. 32). A.şcz{irile
de tip Starcevo-Criş clin Banat se aflau pe terase joase, chiar pe locuri
inundabile în apropierea apelor. În vestul Olteniei aşezările neolitice se
aflau pe terase joase sau pe ostro•avele Dunării, în timp ce pe rnngă
Olt (zona Vâlcea), ocupau marginile teraselor înalte. Staţiunile de tip
Starcevo-Criş din nordul MoWovei erau situate de regulă în lunca r{1urilor, pe grinduri scurte, în timp ce în Moldova de vest acestea se aflau
cu precădere pe înălţimi. De remarcat că nici o aşezare Starcevo-Criş clin
Moldova nu a avut şanţ de apărare. In neoliticul mijlociu şi cel târziu,
staţiunile sunt mult mai mari ocupând suprafeţe de 2 până la 5 ha, cu
100 p:înă la 200 de locuinţe. Acestea sunt apărate în marea lor majoritate
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cu şanţuri, val şi uneori palisadă. Staţiunile aJ)arţinând a-cestei etape
sunt situate, de regulă, pe locuri înalte, dominante, uşor de apărat. Ele
erau întărite cu şanţuri de apărare adânci până la 3 m şi largi la gură
de 6-7 m, delimitând, totodată, aşezarea de restul .terenului. Cantitatea
de pământ săpată şi excavată dovedeşte că pentru asemenea lucrări era
necesară forţa de muncă a întregii comunităţi.
MlH.11
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LES FORTIFICATIONS A FOSSES, VALLUM ET PALTSS.\DE DE PRINCIP/\lfX
ETABLISSEMENT NEOLITHIQUF,S DE HOli"i\IANll:
(R0,um6)

Pendant Ie dernieres clecennies, le probl~me de~ etablissemcnt n;>oJithiqucs
a preoccupe les archeologues et les autres speciafo,tes: Ies 1·esultats de~ recherches
ont ete concretises soit par des rapports de~ fouille,. ,oil par u~s monogrnphies
ou on pre~entait un etablissement ou un autre.
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Cet etat des choses nous a determine de recueillir Ies informati::ia.- nece.~saires
p,iur elaborer une etude qui illustrait les systemes de fortification des etablisseIll'~t neolitaiques Ies plus importants de Roumanie.
En observant ces systemes de defense dans toute-, l,es pha.se, du neolithique,
nCJr.,s pouvons constater qu'ils connaissent une continuelle evolution, etant toujours
p'.us grands et plus puissants; on commence avec Ies simple.~ fo,ses qui encloraient
l'd3blissement (cioture) et on aboutit jusqu'a vallum mu11i de pierl'e, ou meme
de oalissade.
· Sans affirmer que notre etude soit complete, nou,; pensons qu'elle reppresente
un~ contribution utile pour l'ensemble du probleme aborde.
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SCHML:CK AUS SPO~DYLUS-MUSCHELN VON PARŢA

In clieser bescheidenen Studie sollen acht Artefakte verfertigt aus
Spondylus gaedoropus-Muscheln, vorgestellt werden. Lcider ist es so, cla/3
nur eincs cler Stuc·ke, Nr. 1. aus einer relativ gesicherten Fundlage geborgen \\"Urde. AlJb. 1. Bei einem weiteren Stuck ist zu mindest klar daD
es aus der Siedlung un<l nicht etwa aus einem von uns vermuteren
Grbil::erfrkl stammt! Die restlichen sechs Sluc-ke wur<len alle aus clem
Wasser geborgen und konnten deshalb sowohl aus des Sie<llung als auch
aus dem Gri.iberfelcl der Siedlung stammen.
Bc>kanntllich liegt die mittelneolithische, Banater-Kultur-Siedlung
von Parţa, heute hauptsbichlich am rechten Ufer des TemeschfluI3es. Das
\\"ar ni('ht immer so! Bevor man nămlich den Flul) zum Teii begra<ligte
und mit cler Errichtung cler Di.imme endgi.iltig in eine gewisse Rihn
zwăngte clas geschah Ende des 19. Jh., bestand die Tcmt'sch aus cim·1~1
weitvcrzweigtem Netz von vielen kleinen und gri.i/)eren FluI3armen und
ausgedehnten Si.impien, die bei Hochwasser vom lul3 gespeist wurden.
Daz,vischen gab es nati.irliche Erhebungen, Buckcln im Gelănde, diese
ragten immcr aus dem Wasser und waren somit sichere Siedlungsy~hitze
oder konnten \\"irtschaftlich genutzt werden. Andererseits war die Năhe
des Wassers ein Vorteil. Die Fische und andere \Vassertiere waren eine
reiche Nahrungsquelle, dann konnte man auf dem Wasser sch\\·ere
Lasten, zum Beispiel Bauholz befordern und cler Sumpfgi.irtel bot aut::h
eincn gewissen Schutz vor unerwunschtem Besuch, sei es von Ticren
ader Menschen.
Im J ahre HJOG, wurde der linke Damm im Bereich des Dorfes noch
einmal erhoht. Damit war die Eindămmung des FluHes so gut wie beendet.
Im Fruhjahr HJ08, gelegentlich des Hochwassers, bahnte sich der Flul)
zwischen den Dămmen ein neues Bett. Dieses fi.ihrte durch cine Ramlzone cler neoli thischen Siedlung.
Seither ist diese Siedlung in zwei geteilt. Es verblieb ein geringer
Teil am linken Ufer und ein bedeutender Teil am rechten. Von diesem
groI3en Teil der Siedlung wurde in der Folge, Jahr fur Jahr, bei jedem
Hochwasser, weggeschwemmt. Dieser Prozess cler Zerstorung endete erst
vor kurzem, als im Zuge der noch laufenden Ausgrabungen1, die gesammte
gefahrdete Uferzone ergraben wurde. Diese Un.tersuchungen erfaGten
auch elen ganzen Kernbereich des Tells. Zu dem sehr reichen Fundinventar dieser Untersuchung, gehoren auch etliche menschliche Gebeine
jedoch ohne dafl man auch nur ein gestortes Grab gefunden hătte! Die
einzige bekannte Bestattung auf dem Gebiet der Siedlung, ist jene im
Jahre 193l2, ergrabene. Leider sind die Angaben zu diesem Grab sehr
1
2

Gh. Lazaro,·ici. <;eit 1978 V,·iter cler Ausgrabungen in
I. Miloia, in AnB, IV, 1931.
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diirftig! Es handelt sich um cinen rechten Hocker der im lnneren einer
Behausung lag. Dazu wird kein Inventar genannt. '
Wir vermuten daH es angrenzend an die Nor<lseite der Sicdlung ein
Grăberfeld gibt. Hier wurde von uns, ein leider :;.chon zum GroGteil weggeschwemmtes Brab, untersuchf1• In jener Zeit lief schon die im Jahre
1978 begonnene Grabung. Damals machte uns ein Angler darauf aufmerksam, daH an einer Stelle im Steilufer, unter Planzen versteckt, groBe
Knochen aus der Erde ragen. Bei einer in sehr schweren Bedingungen
durchgefiihrten Untersuchung, stellte es sich heraus, daG es sich um
einen linken Hocker handelt. Eine Bestattung, von der leider nur mehr
die Knochen vom Becken abwărts in situ lagen. Der Oberteil der Bestatteten (es handelt sich mit groBer Warscheinlichkeit um eine Frau) war
zu diesem Zeitpunkt, mit sammt dem entsprechenden Grabgrubenteil
schon vom Flu.B weggeriBen.
Nach Angaben einiger iilteren Bewohner aus dem Ort (Angler),
sollen in dieser Zone des Steilufers, immer wieder Knochen von Menschen ershienen sein. Das soll schon in den drei.Biger J ahren, aber auch
noch nach dem II. Weltkrieg, gewesen sein. Tatsache ist daG wir im
Laufe unserer Sammlertătigkeit, ofter ganze oder auch zerbrochene
menschliche Knochen aus dem Wasser bergen konnten. Unter diesen
Funden ist ohne Zweifel, ein warscheinlich micinnlicher Gehirnschădel,
mit einem Ockerfleck am Hinterhaupt. (nicht veroffentlicht)! Die aus demYVasser geborgenen Knochen zu mehreren Idividuen und stammen warscheinlich alle aus der besagten Zone im Steilufer, von wo sie im Laufe
der Zeit herausgeschwemmt wurden.
Die eingangs envăhnten 6 Spondylus-Sc:hmuckstiicke, konnten zum
Teil, ebenfalls aus Gricibern stammen und ,,·ăren somit zusammen mit
den Gebeinen in den Flu.B gelangt. Dafi diese Artefakte aus Grăbern
stammen ist sogar \Varscheinlicher, als aus der Siedlung den in der
ergrabenen Flăche, seit l!J78 bis heute, von insgesammt 1400 m 2, \\'Urde
bis her kein Artefakt aus Spondylus gefunden. Da.B es dennoch Spondylus-Objekte în der Siedlung gibt, be,,·eisen die Stlicke Nr. 1 und 2.
die aus der Siedlung stammen. Uber weitere Spondylus-Funde, die se-hon
fri.iher în Parţ.a gemacht \\-urden, gibt es nur wenige und ungenaue
Himveise.
I. Miloia, der verdiente ehemalige Direktor d cs Museums in Timişoara, vermcrkt in seinem Bcricht liber die Grabungen im Jahre Hl31 in
Parţa, den Fund von groDeren Perlen aus Kalkstein. Wir vcrmuten d3G
es sich hierbei um Perlen aus Spondylus-Muscheln handelt. Leid0r lăGt
si<::h diese Frage von hier und heute, nicht mehr ilberpri.ifen 4 . Andere
Q~1ellen5 berichren i.iber einen frilhen Fund von Parţa, dabei soll es
sich um 'ein Bruchstlick eines Armringes handeln, leider fehlen auch hier
\\"eitcre Angaben. Das ist be::lauerlich, denn n-enn es so ist so \Yăre ~lie
ser Armring der Erste dcr ilberhaupt von Parţa stammt! Vermuthch
handelt es sich um einen Fund der noch vor dem Ende des 19. Jh.
\V~ihrend der groGen Erdarbeiten am Bau der Dămmc. gemach wurde.
:; Siehe Anm. 1.
Siehe Anm. 2.
; Eug. Comşa. in Dacia, N.S., lî, 19î3, S. Gl-76.
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Seinerzeit wurden im Bereich cier Siecilung viele Materiale geborgen unci
:m das Museum in Timişoara abgegeben°.
Die Beschreibung cier Spondylus-Funde ciie seit 1970 in Parţa gemacht wurden: Aulkr einem Stilck (Nr. 2) sind alle Objekte aus Spondylus in cier Dokumentation cier Sammlung, Agotha, Germann, Resch
erfa13t unci beschrieben.
I. Das Relikt wurcie aus dem Wirbelteil einer groGeren Spondylus-Klappe
verfertigt. Da bei hat sich der „Meister", groBe Milhe gegeben das
Sliick schon zu gestalten. Eine saubere Linienfilhrung ist kennzeichnend! Die Flăchen wurden so weit es die natilrliche Wolbung cier
Klappe es zulieG, eben geschliffen. Die Bohrung miBt 0 2 mm und ist
sauber von zwei Seiten ausgefilhrt. Das Artefakt wurde fein gegUittet
und poliert. Ein roter Ockerfleck konnte bedeuten daH cias Stilck rot
bemalt war! Das wăre auffallenci genung, cienn Sponciylus-Schmuckstilcke sinci im allgemeinen nicht bemalt! Die AuGenflăche ist nur
scellenweise und nur wenig verwittert.
Nach cier Form zu urteilen, (aus der Seitenai:isicht) erinnert cias
Stilck an einen Vogel mit einem krăftigen Schnabel. Die beiden
Enden des dureh den „Kopf" gebohrten Loches, stellen die Augen dar.
Die Hăufigkeit, mit der in der Vinca und der Banater-Kultur
unter den zoomorphen Plastiken auch Vogel dargestellt werden, ermuntert uns zu dieser Annahme 7 ! Auch sind wir der Meinung daG es
sieh bei diesem Stilck cher um ein Amulett handelt, als um Schmuck.
Geborgen vom Verfasser im Jahre 1982, aus dem Steilufer im
Bereich der Siedlung von Parţa I., bei Beter 160 und aus einer Tiefe
von 1,6-1,7 m (Schichte der Banater-K) wo es z.T. freigeschwemmt
im Steilufer hing. Inv. B. 240.
2. Bruehstilck eines Artefakts aus Spondylus-Muschel. Innen und AuGenflăche geschliffen und poliert. Wandstărke 3-5 mm. Der Rand ist
schon abgerundet und geglăttet. Auch die Bruchkannte wurde zum
Teil geglăttet. Ein Zeichen daB das Stiick zur Wiederverwendung
vorgeschen war. An der Innenseite befindet sich eine angefangene
Bohrung. Nahe zum Rand ist an einer Stelle, ein von innen und
auBen gebohrtes Loch 0 2 mm. In der Năhe des Loches, an der AuGenîlăche der Klappe, gibt es în eine Reihe ausgerichtete kleine Anbohrungen. warscheinlich Elemente einer Verzierung.
Das Relikt stammt mit groGer Warscheinlichkeit, aus Schnitt
15.
der Ausgrabung in Parţa I. Aus einer warscheinlichen Tiefc von
1,23-1,33 m und ist leidcr bei dcn Grabungsarbeiten ilbersehen wor,den. Es geriet auf die Abraumhalde, dort wurde das Stilck nach cinem
J:1hr gefunden 8. Inv. B. 194.
Vermutlich ist dieses Bruchstilck, Teil von einem breitem Armring der Art wie sie im Sild-Osteuropăischen Raum, sehr verbreitet
waren. Als Beispiel wollen wir nur einige Nennen: - in der Haman6 Erfa(lt und beschrieben wurden die Materiale von B. Milleker und I. Berkeszi
in ::len Publikationen ele, Museum Timişoara, Berke~zi 1906, S. 61.
î F. Re,ch, in Banatica, 11, 1991. S. 185 ff.
B Herzlichen Dank Herrn Prof. FI. Toma, dem Finder der un, das Stuck zur
Ur1' 2r~uclrnng i.:1berlief.
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gia und Boian-Kultur9 , - - ebenfalls Hamangia-Kultur 10 ,
in Bulgcrien11, - und in Ungarn12 , sie geHen ausgesprochen als Schmuck un..:!
werden vor Allem aber nich ausschliefilich in Grăbern gefunclen. Es
is moglich daB auch dieses Stilck nach seiner Vollendung, als Beigabe
in ein Grab gelegt worden wăre 1 J.
Die nun folgenden Materiale haben eines gemeinsam: alle diese
Stilcke sind Lesefunde und wurden aus der Temesch geborgen 14 .
3. Ganze Muschelklappe, die Aufienflăche dieser Klappe ist gescliffen
und poliert. Die Farbe ist weiB mit hellgrau - braunen Flecken. D:e
Klap,pe ist an filnf Stellen durcbohrt. Alle Bohrungen wurden sowobl
von innen als auch von auBen ausgefi.ihrt. Die Rănder der Bohrungen siLJ
;;orfăltig geglăttet. Das zentrale Loch hat einen Durchmesser von
16 mm. Nahe zum seitlichen Rand, befinden sich rechts und links
jeweils, zwei Locher von 8 und 10 mm Durchmesser auf cler linken
Seite, so wie 6 und 8 mm auf der rechten Seite.
Die Aufienflăche der Klappe ist stark verwittert, von der ehem,i}s
glattpolierten AuBenflăche ist nur sehr wenig erhalten. Auf jeder
Seite sind die unteren Locher grofler als die Oberen ...
Nach den Wetzspuren an den ăufieren Răndern der Seitenlochcr
zu urteilen, wurde das Objekt seinerzeit auf Schni.ire gehăngt m~J
ent,veder auf dl'r Brust oder vielleicht auf der Stirn, getragen. Inv.
B. 239, geborgen vom Verfasser, 1979, aus dem Wasser, obere Zo1"}e.
Ob diese Art von Artefakten einfach als Schmuck getragc1
wurde, oder ob man von ihm als Amulett eine magische \Virkung
erwartete, wird wohl nie endgilltig geklărt werden ! Manche Forschn
betrachten sie als eine Art Rangabzeichen, Statussymboll\ nebenbEi
au::h mit praktischer Funktion 1ti.
Zweifellos waren diese Muscheln seincrzci~ cine sch, begeh:·-.e
Ware, kostbar die sich nur wenige (Ausenyi.ihlte) leistcn konnten.
Durch Hăndler von weither gebraucht, welche sicher um ckm
Wert der \Vare noch zu steigern, berichteten dafi diese Muschlen vcrr;
9

Siehe .-\nm. 5, Taf. 2,-13, H, 52-5-l.
D. Galbenu, in Materiale, IX, Taf. 5 1. 2,:J.
Ausstellungskatalog: Jungesteinzeit in Bulgaricn (Ncolithil,:u m und Ănec:i
thikum), Sofia. 1981. S. 100/110 a, b.
12
N. Kalicz, Okori falu Aszodon, Asz6d, 1985, S. 144/5, 6, auch hier Armrin,;e
der gleichen Art.
13 R. Rodden (Berkeley), in Actes du VII. Cangr. Jnt. ele Scic>11,·e, Prehist. ct
Protohist., Prngue, 1966 (1970), 411 ff.
H L'ber c.lie A.rbeiten cler „Freizeitarchao)ogen". in de:· iungsteinzeitlichen Sie!Iung von Parţa (in Vorarbeitung) - Hier clie Sammlertiitigkeit im Wasser, Brachte
im V1ufe cl: r Zeit ein Fundinventar von mehreren 1au,e:1d Objekten. Bek;irint :•,s
Sammlung .\::;otha, Germann, Resch, (AGR), zum T<-·d publizien z. B. Gh. L:1w: ::viei, ,\"eo 1iticul Banntului, Cluj-Napoca. 19î9 - Siehe _\nm. î.
15 ";, Kalicz. Gotter aus Ton. Das Neolithil.:um u. d. Kupjerzcit în ['ngaP1,
Bud:ipest, 11Jî0. Taf. 23, Bi.ikk-Kultur. Szi]vawarad-I,tallo,ko-Hohle: N. Kal:cz.
P. Haczky, Al/tag und Religion, Jumtcinzcit in O~tungarn. A11sstcllungskc,taic,9,
Frankfurt a. '\I. 1990, S. 140 :300, Oscod-KO\·ash.ilom. Tl1e1/3-Kul·,u:·.
i,; W. Buttler, in Marburuer Studien, 28 19:Hl. Taf. 12 11: Lbencl:1. S. 2î. Cu
Verfasser schlie13t nicht aus diese Artefakte auch einc: 1)rak,i,che funktion a , e.ne
Art Verschlu/3 fur die Kleidung hatten.
·
· ·
ID
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,,GroDen \ViiSSl:r'' stammten. Das Meer war sicher beindruckender
B2griff, das sich wohl die meisten Bewohner die nordlich der Donau
lebten, gar nicht richtig vorzustellen vermochten ... Vielleicht gabe es
sogar noch eine mythische Vorstellung darilber, da6 jenseits des
,,GroGen Wassets"· sich die Urheimat befand!
.
Fur den Wert dieser Genenstăn<le, bei den frilhen Bauern in
Sild-Osteuropa aber auch in Mitteleuropa, spricht die Tatsache daB
Leute die es sich nich leisten konnten. orginal Spondylus-Objekte zu
besitzen_. sich gez\vungencrmaGen mit billingen · Nachahmungen beg1~ilgtenL .·
Aus dem gleichen Grund wuroen beschădigte Objekte aus Sponc.iylus-Muschel, nkht etwa weggeworfen sondern wenn moglich repariert und so weiterverwendetltl.
4. Bruchstilck eines Ar,tefakts des gleichen Typs; \Yie Nr.- 3. Erhalten
is: die untere Hălfte der Muschelklap,pe. Farbe wie oben. Die Bruchlinie geht durch die oberen Seitenlocher und dem: zentralen Loch. Der
Durch messcr der Locher etwa wie bei Nr. 3. Das rechte untere Loch
ist ausgel:rochen. Das Stilck ist stark verwittert.
Inv. B. 248. Geborgen von A Agatha, aus dem Wasser, bei Meter 100,
von der „Scherbenbank".
Von Analogien zu den letzteren beiden Stilcken im sti.d-osteurop~iis,chl'n Raum, kann man nur bedingt sprechen, denn beide Muschelklappen aus Parţa sind genaugenommen, einzig in ihrer Art!
~- Artefakt den beiden vorherigen sehr· ăhnlich, jedoch ohne zentralem
Loch. Farbe ebenfalls wie oben. Die Locher an der rechten Seite haben
Durchmesser von 7 un<l 8 mm'. Jene an der linken Seite sind moglichenveise schon beim bohren ausgebrochen. Viellekht daraufhin hat
man· eine · weitere Bearbeitung eingestellt, zum Beispiel das bohren
eines zentralen Loches. Auch das Fehlen von Gebrauchsspuren deutet
in diese Richtung. Auch dieses Stilck ist stark verwittert.
Inv. B. 102, geborgen von A Agatha, aus dem W.asser.
Das Auftreten dieser Artefakte mit je vier Seitenlochern und
bei Z\\-ei Stilcken auch mit zentralem Loch, ist schon auffallend!
Gcnaugenommen, gibt es im sild-osteuropăischen Raum, (wir
beschrenken uns in unserer kurzen Betrachtung auf dieses Gebiet)
nichts entsprechendes.
Die in Rumănien, Ungarn, Osterreich, Tschehien, Slovakei, und
iJcutschbnd gcfundencn Exemplare von Muschelschmuck, sit mit 19 ,
17 Vergleichc Anm. 15. · N. Kalicz, P. Raczky. a .. a. O. S. 89; O. Hockman,
Menscliche Darstellungen in cler bandkeramischen-Kultlir, in JahrbRGZi\!I, 12,
1965, S. 18. hier au, Knochen vertigte Imitationen; H. II. Muller,
Ausgrabungen
und Funde, 1957, E. 22:J.
18 S. Venei, in Arc/iUozhl, 11, 1959, Taf. 265_'7 u. Taf. 266"5; H. D. Kahlke. in
A!i-<9rabungen und FLLnde, Weimar. 1956, S. 266.
19 D. Berciu. Zori!c istoriei în Carpafi şi la Dun?!re, Bucureşti. 1966, Taf. V,
zwei Stuck von Alba ru;ia (Lumea Noua-Kultur) Rumănien: Vergleiche Anm. 17,
O. Hockmann, Abb. 3 3. Bukk Gebirge, Ungarn: Ebenda auch fur Slovakei, Abb.
2/8. 9; und auch fur Deutschland. Abb. 3_ 5, Bliederstedt Thuringcn; Vergleiche
Anm. 16. W. Buttler, Taf. J'.2 ·15_ Battonya, Ungarn; Ebencla. Taf. 1219, Flomborn,
Det.:hchland: E. Frickhinge:·, in Germania, 10, 19~6. Abb._ J link5.
·
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o.ter ohne20 , zentralem Loch. Dieses zentrale Loch ist manchmal nicht
groBer als die Seitenlocher, in diesen Făllen liegt es meistens sehr
h:och auf der Klappe, kann aber auch bereutend grofier sein, in diesen
Făllen ist es aber meistens năher zu Mitte der Klappe 21 . In einem
Falle . ist das zentrale Loch se grofi daB die Klappe zu einem Ring
wird 22 .
Aus den oben genannten Lăndern, haben wir insgesammt 23
iihnliche, in der FachHteratur veroffentlichte Muschelklappen gefunden. Allerdings nur ăhnliche Klappen, den es bleibt ein wesentlicher
Unterschied zu den Klappen von Parţa, sie haben nămlich alle nu:r
je zwei Locher.
6. Bruchstiick einer Muschelklappe. Farbe wie oben. Die Aufienflăche
ist glattgeschliffen. Die Bruchrănder sind nicht geglăttet. Vielleicht
ein Halbfabrikat. Die kleine Einbuchtung am unteren Rand des Sti.ickes
konnte der Rest einer Bohrung sein. In diesem Falle liegt der Gedanke nahe da6 das Stiick eigentlich ein Abfallprodukt ist. Selbsverstăndlich wiirde dies eine weitere Verwendung nicht ausschliefien 1
Ea ist vorstellbar daB dieses Stiick beim verfertigen einer Klappe
mit sehr grofiem zentralen Loch 23 , entstanden ist. Die Technologit:
der Verfertigung solcher Klap,pen stellen wir uns ctwa so vor, wiE
man in der prăhistorischen Medizin auch Scl1~ideltrepanationen vornahm24. Dabei wurden gewohnlich vier oder mehr Locher in di€
Schădeldecke gebohrt, die Stege zwischen den Lochern wurden durchtrennt und die so entstandene Knochenplatte konnte leicht entfern
werden.
Bei den Muschelklappen muBte man das so entstandene groJk
Loch, nur noch innen glătten. Das Abfallstiick des kostbaren Stofts
konnte weiter verarbeitet werden. Zum Beispiel konnte man s~:heiber;perlen verfertigen, die hăufig in Grăbern zu finden sind:t,>_
T Doppelkonische Perle, verfertigt aus dem Wierbelteil einer groL\en
Spondylusmuschel. Etwa 2/3 erhalten. Urspriinglich et\va 80 mm lang
und mit dem groBten Durchmesser von 35 mm. Beide Enden verj,iingen sich 15-20 mm. Der Perlkorper ist einseitig abgeflacht. D!E
Bohrung mi6t 0 4 mm und fiihrt dur die ganze Lăngc dcr Perle und
20 Eug. Comşa, in Dacia, N.S., XVII, 1973. Taf. 2 11, 12, Turdaş-Kultur und
Taf. 2'44. 45 Boian-Kultur, Rumanien; Vergleiche, Anm. 19, D. Berciu; Verglei'd1t.
Anm. JG: W. Buttler, Taf. 12/15, Tisza-Bura (Szolnok) Ungarn; Vergleiche, Anm. ];,.
N. Kalicz u. P. Raczky, Kat. Nr. 298, 299 Thei13-Kultur. Ungarn; Vergliche Anm. 15.
N. Kalicz, Taf. 23 unten, Bukk-Kultur Ungarn; N. Kalicz, K6kori falu Asz6don.
Asz6d, 1985, Taf. 30/5, Ungarn: Vergi. Anm. 17, O. Hiickmann, :\bb. 2 10. o~tflreich: Vergi. Anm. 18, s. Venei, Taf. 265/5 u. 273'2, D1,cvcice, Tschehei; Taf. 2i3 6
Zab1·dovice (Morasky Krumlov); Taf. 274;3 Skeleltgrab (;\lăhren); Vergi. Anm. 17.
O. Hockmann, Abb. 2 11; Vergi, Anm. 19, E. Frickhinger, Abb. 1 rechts; O. ':,ee,rn,c!,
in Wiem'r Historl~che Zeitschrift, 29, Wien, 1942; Ein Jung5teinzeitlicher Grabfund
mit Muschelschmuck bei; Emmersdorf a. d. Donau, Abb. 4/1, 2, Hankenfeld Salaclorf
21 Vergi. 15, N. Kalicz u. P. Raczky, Attsstellungskat. Nr. 300, Tbei!l-i<;ul:-:1:r
Ungarn.
!! Vergi. Anm. l 7, O. Hochmann, Abb. 2/9, Follik bei Grofihăflein. 0'>terreirti.
1·1 Des~leichen Wie Anm. 22.
H D:izu nur ein Beispiel, I. Kiszely, Sirok, csontok, emberck, Budape~t, 1Pî6
Taf. 66, Oben urui unten.
25 Vergl. Anm. 20, O. Seewald, Abb. 1/1-3, 4-12.
1
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nvar parallel und nahe zur abgeflachten Seite. Das Objekt ist stark
verwittut. Inv. B. 250, geborgen von A. Agotha, aus dem Wassu
(1975).

8. Desgleichen, nur ist die Form etwas gedrungener. Urspriingliche Lănge
etwa 60 mm. Der groGte DurchmesS€r ist 35 mm, an den Enden etwa
20 mm.
Durch starke Verwitterung fehlt von der abgeflac:hten Seite so
viel d.aG die Bohrung ganz freigelegt ist und so zu einer Rille wurde
Inv. B. 251, geborgen von K. Germann, aus <lem Wasser (Scherbenbank).
Die Bciden Per!en beeindruckten durc:h ihrc massivitiit. Als Tyt:;
hingegcn, scheinen sie als Grabbeigaben hăufig vertreten zu sein. Wir
wollen nur einige Beispiele von ăhnlichen Artefakten aus der gleichl"1
Umgebung, wie zu elen oben bcschreibenen l\'Jaterialen, aus Veroffentlichungen, bringen. Es handelt sich zum Teil um sehn ăhnlichc Formen.
aber nicht in allen Fallen so groge Perlen wie die Stiicke von Parţ:i,
finden wir sowohl in ăsterreich:ro, in Ungarn 2', und in cinu Siedlung in
Rumănien, Letztere Steht Parţa ku'. ture! sehr nahe und ist chronologis~J-,
fast zeitgleich.
FWEDWECH W•:SCJJ -
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K,lFWL GEl?i\-IAX.\i

Ebenda, Abb, Nr. 25, 30, aueh Einige der Perltmk"tte Abb. G.
Vergi. Anm. 20, N. Kalicz (Asz6dJ, Abb. -10, I (lx:ide) G, (zwei Sti.ick) 7,
(vier Sti.ick) Abb. 41, mincle•tEns 8 Strrck, au, der Kette.
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AŞEZĂRILE

DACICE DIN ESTUL TRANSILVANIEI ÎN CONTEXTCL
SCHIMBURILOR COMERCIALE ŞI A CIRCULATIEI MONETARE
(SECOLELE III a.CH.--1 p.CH.)

Problematica circulaţiei monetare şi a rolului e1 rn viaţa econoa Da:iei preromane a fost abordată în numeroase studii de specialitate şi lucr{iri de sinteză, ea fiind binecunoscută şi ocupând un loc
important în is:oriografia antică 1 . Ceea ce noi ne-am propus este s{1
dezvoltăm un segment din această problematică -- estul Transilvaniei de
la Someşul Mare până la Ţara Bârsei - , în care dorim să analizăm aşe
zările dacice ele aici cu viaţa lor economică şi socială, cu nevoile şi posibilităţile lor de partic~pare la schimburile comerciale zonale sau mai
îndepărtate, în contextul cunoaşterii, folosirii şi întreţinerii monedei
locale sau str,iine pe parcursul celor ►patru secole. Dorim, de asemenea,
să documentăm, cele de mai sus, cu un catalog al descoperirilor monetare, unele cuprinse în lucrările ele sinteză, altele, apărute mai recent,
publicate sau amintite în diferitele studii de specialitate.
· Ţinuturile clin estul Transilvaniei sunt bogat reprezentate pe har:a
descoperirilor arheologice de epocă dacică: aşezări deschise şi fortifica le,
cetăţi, tezaure monetare şi descoperiri izolate de monede, tezaure c.lepo::loabe, vase şi diferite obiecte ele argint:! etc. Aşezările de aici, ca şi
cele din alte părţi sunt strâns legate de mediul înconjurător şi de bog:1ţiilP sile (ape. protecţie naturală. cJi de comunicaţie şi acces, păduri,
pjşur:i. pietre ele construcţii, mi1wn•uri de cupru şi fier, sare etc.) c~,:·c
au pecetluit în:reaga viaţă a comunit,-1ţilor: tipologia satelor şi :J. locui,1ţelor, ocupaţiile şi modul de trai, evoluţia şi progresul economic ~i, :1u
în ultimul r[rnd, relaţiile comerciale bazate pe schimlml de mărfuri sau
e~·onomie monetarii.
Comerţul. un clement vital al existenţei aşezărilor, a ocurnt un loc
important in Yiaţa economicii a a-:cstora. El a însemnat progres şi civilimică

: Prt'Z2nbm. în ordinea a'fabetic:[1 a autorilor. câteva articole ~i lucrări ele
sinkz{1. care ne-au călăuzit în elaborarea studiului nostru: Ioana Bogclan-C<'ităniciu.
în SC.\'. VI. 19î5. p. 177-178; E. Chirili'i, G. Mihăescu. Tezaurul monetar de /((·
C,ip.··iorn, Târgo\'işte, 1969; I. Glodariu, în ActaMN, VIII, 1971, p. 11-90; iclem.
Re/wiile conwrciale a 1e Daciei cu lum<'a elenistiră şi romană, Cluj, 1974; B. Mitrea.
z Sz.'.kely, în ."\1a,<'riale, II. 1956. p. G15-6fl3; B. Mitrea, în Unitate şi continnU:,t,,
in i,toria poporului romun, Bucureşti. lPliB, p. 53-64: idem. în Alnia, I. rn,o.
p. 10:l-l0î; i:lem, în SCIV, 22. 2. 1971. p. 165-177; idem. în Apnlum, XII. lflî-!.
p. 577-380: idem. în Aluta, VI-VII, 1974-1975, p. 27-33; V. l\Iihăile~cu-Bârl;b:1.
în \femoria A11tiq11itwis, III. Piatra Neamţ, 1971. p. 193-207; idem. Dacia riîs,'ritea11ri î11 secolele 1'1-1 î.c.n. Economie şi mo11,'dă, Iaşi, 19!J0; C. Preda. Monec!e/<'
wto-tlC1ci/or, Bucureşti, Hl73: z. Szekely, în SCN, I. 1957. p. 471-472: idem. irT
SC.V. I\·. lnli8. p. Jli:l-372; id?m. în SC:V, VI, 1975. p. 175-176; Iuclita Winkler. ;n
AC1a'1.\'; \'TJ. Hl70. p. 93-108; icleri1, în SCJV, 23, 2. 1972, p. 17:l-199.
2 \';o:·i:·a Cri ,m, h Acta;'\,1N, '.'G-30. T. l. 1989-1993, p. 81.
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zaţie, importuri şi influenţe civilizatorii, antrenarea în circuitul de
valori materiale şi spirituale ale vremii, drumuri şi centre comerciale,
persoane calificate în acest sens şi, firesc, bunuri destinate acestuia.
Progresele economice, precum şi nevoile interne, au dus la creşterea
producţiei autohtone, dar şi la adâncirea diviziunii între agricultori,
păstori şi meşteşugari. Noile condiţii au impus, prin urmare, apariţia
unei noi categorii sociale - negustorii - care intermediau schimburile
şi le confcri..'aU stabilitate şi frecvenţă. A.lături de negustorii locali erau
însă, chiar de timpuriu, şi negustorii veniţi din ţinuturile greceşti şi
romane cu m{irfuri în cele nord-dunărene şi care upoi „se înapoiau în
locurile dl' unde plecaseră sau se îndreptau spre alte zone ale lumii antice
cu produsele achiziţionate de la daco-geţii din st{111ga Dun{irii şi din
Carpaţi, pentru a le vinde acolo unde erau ccrutc"J.
Este de prl'supus c{1 din estul Transilvaniei, ţinut preponderent muntos, principalele produse destinate schimburilor comerciale r:rau cele care
in mod frecvent ajungeau „din regiunile mai ,puţin dezvoltate în lumea
greco-romană: vite>, piei. bhinuri, miere, sclavi"4, la care credem că se
pot adăuga sarea şi, foarte probabil, fierul, cuprul şi .alte produse deficitare chiar în lumea dacicii În ceea ce priveşte nevoile locale de mărfuri
,-1cestec1. variau, probabil, într-o oarecare măsură, de la o zonă la alta
în funcţie de condiţiile geografico-climaterice şi ele nivelul de dezvoltare
economică, socialei şi politică a fiediruia. Credem totuşi, compar[1nd cu
situaţia existentă şi astăzi, că lipseau sau erau deficitare produsele agricole, cerealele în special, vinurile şi uleiurile la care se adaugă bunurile
cu destinaţii utilitare: îmbrăcăminte, obiecte de podoabă şi lux etc. Prin
urmare, lc>g,'iturile comerciale trebuiau întreţinute atc:H cu lumea dacică,
dit şi cu cea greco-romană şi nu este exclus ca numărul negustorilor
locali, ca intermediari în schimburile de mărfuri, să fi fost mai mare
în această zonă şi, mai ales, în părţile ei centrale şi sudice, unde se
întretăiau drumurile comerciale dinspre şi înspre Transilvania, Moldova
şi Muntenia.
După cum aminteam mai sus, unul din produsele destinate schimbului era sarea. Acest zăciimânt este abundent în estul Transilvaniei. El
SE' găseşte în cantităţi mai mici şi în zona Bistriţei, dar de o exploatare
propriu-zisă se poate vorbi la Praid, Sovata şi S,înpaul (comuna Mărti
niş), unde putea fi extras cu mare uşurinţă, ,,s{1mburii de sare" fiind
prezenţi la suprafaţa solului. Ocupaţia nu este, în acest stadiu al cercet,-irilor, documentată arheologic pentru epoca dacică. În schimb, ne esţe
~-cmfirmatt1 de descoperirile din timpul stăp{111irii romane. Astfel, pe teritoriul locnlităţii Sânpaul5, în punctul numit „Fc'mtc"ma sărati'1" (,,Soskut"),
s-a descoperit un altar votiv, ,cu inscripţie, închinat lui „SOL INVICTUS
pentru sănC1t:1tea lui C. IULIUS VALENS C/onductor salinar um'·n Nu
întc"1mplător, deci, pe teritoriul localităţilor Mărtiniş şi S{1npaul s-au des:1

I. Gloclariu,

Relaţii.'c

comerciale ale Daci,ii cu lum,"a

el<'nistică

şi rn,nană,

C!uj. Hlî4. p. 105.

Idem, op. cit., p. I0ti.
I. Ferenczi, în :11ateria/e. VII, 195D, p. 401-403: M. Macrea, în Acta:'\1N. I,
191:I, p. :J0R-:H,:;,
6
A. Bt,'.lai, în Do/9Szc_qed, IV, ]!)28, p. :J0•J; C. Daicoviciu, în ACMlT, II,
b:29, p. Jll: i,km, în Dr1cia, VII-VIII. ElJ~--rn. p. ;19_
1
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coperit monede şi tezaure monetare thasiene şi romane', precum şi pe
cel al localităţilor Corund, Măgherani şi Sălaşuri, care se află în apropierea sau pe drumurile ce duc spre Sovata şi Praid. E un fapt confirmatcă unele din „descoperirile de monede izolate şi de tezaure monetare ...
sunt de pus parţial în legătură cu vânzarea sării în teritoriile daco-getice
într-un timp în care s-au utilizat ca mijloc de schimb monedele străine
ce au circulat în Dacia, dar ele se leagă, fără îndoială, şi de livrc.irile ele
s:1re pentru ţinuturile sud-dunărene". Transportul sării spre Balcal"li se
făcea pe drumuri terestre, în samare purtate de cai, cum s-a făcut de
altfel pe întreg parcursul evului mediu 11 •
Un alt produs, căutat, mai degrabă, de meşterii ambulanţi dar poate
şi de negustori, era cuprul din care, prin procedeele cunoscute deja, se
obţinea bronzul, aliaj necesar confecţionării pieselor de artă, podoabă,
cult, harnaşament etc. Exploata'rea piritelor cuprifere din M-ţii Giurgeului (zona Ditrău - Bâlan) nu este nici în acest caz documentată arheologic pentru lumea dacică, dar, foarte posibil, să fi existat, av{ind în
vedere că minereul era cunoscut încă din epoca de început a bronzului
pentru care stau mărturie descoperirile de la Gheorgheni şi S{mdominic9precum şi tiparele pentru turnarea topoarelor de cupru din aşezarea de
la Leliceni 10 •
Situaţia se prezintă ceva mai bine în privinţa extracţiei, reducerii
minereului şi prelucrării fierului. ,,Începând din secolul al Ii-lea î.e.n.'',
după cum arăta Hadrian Daicoviciu, ,,fieml devine un mijloc de producţi0 comun, fiind folosit din abundenţă ... , iar cercetările ... au circumscris în estul Transilvaniei o zonă siderurgică din epoca dacică; ea este
delimitată la nord de punctul Hats6 Szadakut din Tomeşti, la sud ele
punctul Hats6 Sasaszo din Mădăraş, la vest de linia împădurită numită
Kod, iar la est de punctul Csardajar6 din Delniţa. Se înţelege că în multe
din aceste ateliere, alături de fier se obţinea şi bronzul" 11 . La cele de
mai sus se adaugă descoperirile de la Scînsimion 1:!, Cetăţuia, S{rntimbru 13,
Pădureni, Herculian, Biborţeni şi Doboşeni14, unde s-au găsit şi cunoscutele cuptoare de redus minereul de fier. Minereurile de fier se găsesc
atât în depresiunea Ciucului cât şi în M-ţii Harghitei (Lueta, Vlăhiţa).
Sub formă de limonit el se găseşte şi în depresiunea Baraolt. La Doboşeni, afirmă autorul descoperirilor „s-au putut observa straturi de limonit, groase de 30-40 cm, în peretele băii de nisip" 15 . în aşezarea de la
Mereşti, aflată la câţiva kilometri de Doboşeni şi Lueta, s-au descoperit
recent bucăţi de minereu brut, zgură de fier şi creuzete 16 •
7 B. Mitrea, în Unitate şi continuitate în istoria poporului român, Bucu··eşti,
1968, p. 53.
8 I. Glodariu, op. cit., p. 108.
n Gh. Lazarovici, Dana Popa, C. Be'?liu, Agatha Olariu, în ActaMN, 32, 1, 1995,.
p. 209-230.
10 P. Roman şi colab., în scrv, u, 4, 1973, p. 559.
li H. Daicoviciu, Dacia de la Hurebistn la cucerirea romană, Bucureşti. l'J72.,.
p. 168-169.
12 Din punctul „La grajduri" proYine un cuptor de redus minereul c!(' fier
şi bucăţi de zgur,1, alături ele ceramică de factură dacică. Se află în depr,;'.i'.ul
Muzeului Judeţean Miercurea Ciuc.
13 Şt. Fernczi, Viorica Şoiom, cercetări ele suprafaţă, 1986.
14 Z. Szekely, în Aluta, XII-XIII, 1981. p. 32.

,5

Ibidem_

,i;

Viorica Crişan, cercet.1ri arheologice campania 1994.
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Fără a avea mer un fel de dovadă arheologică, mai credem că dacii
au exploatat şi minereurile de cinabru (sulfură naturah~ de mercur, de
culoare roşie, folosită la prepararea vopselelor) de la S,întimbru (comuna
S,încrăieni), în vederea obţinerii vopselelor pentru ornamentarea ceramicii.
Aceste ocupaţii, alături de cele tradiţionale (agricultura, creş_tere::i
animalelor, olărilul, torsul, ţesutul etc.), bine ilustrate şi ele în descoperirile arheologice (unelte agricole, unelte pentru tors şi ţesut, cuptoare
pentru arderea ceramicii etc.) din aşezările cercetate p,înC:-1 acum, dau
o notă de prosperitate şi înflorire economică, socială şi culturală.
Creşterea avuţiei generale, deci, a surplusurilor, a favorizat mărirea
proprietăţii private şi întărirea aristocraţiei, ducând lc1 adtmcirea . diferenţierilor sociale, situaţie surprinsă foarte bine în cercetC1rile arheologice.
Astfel, pe lângă lol uinţele obişnuite (în general, cu o cameră), apar şi
locuinţe cu două sau mai multe camere 17 , cu un inventar bogat în iJiese
de lux şi de podoabă: ceramică de import, vase de sticlă, obiecte de
bronz, piese de podoabă şi de toaletă din argint, bronz sau sticlă, monede
etc. Acestea nu sunt, în general, produse locale şi nu erau accesibile
oricui. Unele proveneau, probabil, din atelierele autohtone de orfevărie,
dar majoritatea erau aduse de negustori din lumea greco-romană ..
Primele produse de lux au fost, în general, de origine greacă şi au
,::.atruns de timpuriu în Dacia, ele certificând relaţiile a{'.esteia cu cetăţile
gre<:eşti de pe litoralul Mării Negre. În estul Transilvaniei, numărul pieselor timpurii de import este redus, cunoscut fiind doar kantharos-ul
de la Cepari 18 (sec. III a.Ch.). Lipsesc, de asemenea, şi cunoscutele amfore
greceşti, at{1t de numeroase in Muntenia şi sudul Moldovei. De altfel, ele
sunt extrem de rare şi în restul Daciei intracarpatice, situaţie ce se va
menţine chiar şi mai târziu. Se pare că transportul vinuril.or şi uleiurilor peste Carpaţi se făceau cu un alt tip de recipiente, degradabile în
timp şi care nu s-au păstrat 19 .

începând din secolul al II-lea a.Ch. volumul mărfurilor importate
<:reşte. Negustorii greci şi romani intensifică legăturile comerciale cu
aşezările dacice, încurajând apariţia unor târguri de-a lungul drumurilor

de acces, chiar în cele mai indetpărtate colţuri ale Daciei. In aşezările
din estul Transilvaniei produsele de im.port nu sunt însă numero:1sL· nici
pentru aceast[1 perioadă, deşi unele din ele sunt situate dc-.1 lungul unor
importante drumuri comerciale (drumul ce duce spre Moldova prin pasul
Oituz, sau Ghimeş) şi erau bine dezvoltate •economic. Nu excludem deficienţa cercetărilor, dar pc:înă în prezent putem aminti doar dl·scoperirile
ele la Cernatu-,,Părmîntul lui Robert" a celor două vase greceşti m.hmeki
(un pahar fragmentar, cu decor in relief prin barbotinare şi u11 v:1s ten·u
sigillata, sec. III-II a,Ch.) 20 şi de la Sfântu-Gheorghe - ,,Bedehara" a
unui lagynos (sec. I a.Ch. - p.Ch.)2 1 • La acestea se pot ad[1uga, desigur,
17

Idem, în Acta:\1X, 26-30, I, 1, 1989-1993, p. 85.
r. H. CJ·i~an, Cirilizaţia r1eto-clacicâ, Bucureşti, 1993, p. 199.
Idem. op. cil., p. 200; I. Glodariu. op. cit., p. 32.
"" Z. Sz:kely, în Cumiclru.:a, III. 19l3_9, p. 101-102; idem, în SC/V. :!,I. :J. u~.t,
p. 527-528; I. Glodariu, op. cit., p. 211, nr. 11.
a I. Glodariu, o]). cit., p. 219, nr. 39.
.
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piesele de podoabă, obiectele vt>slimentare si de toaletC1 (fibule, cercei,
pandantive, m,1.rgele, oglinzi etc.f\ destul de· frecvente în mai toate aşe
zările cerceL!te.
NumC1rul produselor de import este suplinit de cel al imitatiilor care
sunt realizate fie pe loc fie în centre specializate, zonale si de ~nde' erau
cumpărate de negustorii autohtoni. 1n această categorie· intră amforele
locale de la Ozun23 , Poian 24 şi S,întimbru 2·' situla de la Cernatu 26 boluri le de la Ţigmandru 2 î şi Poian28 , cupele d; tip kantaros ele la M;reşti29,
Ji1!odi1i 30 , Porumbenii MarP 1 etc.
Printre obiectele de lux şi de podo~1bă, extrem de valoroase, iar·
unele chiar unicat pentru spaţiul est transilvănean şi pentru Dacia, în·
general, se numără şi tezaurele şi piesele izolate de argint. Acestea
nu sunt rupte de celelalte des:operiri ci dimpotrivă vin sc.i completeze·
imaginea asupra dezvoltc"irii economice a zonei şi a posibilităţilor ei comerciale, a stratificării sociale şi a existenţei unei aristocraţii locale puternice şi bogate. DacC1 piesele amintite nai sus puteau fi şi apanajul
unor familii mai înstărite, cele din tezaurele de argint le depăşesc puterile economice. Astfel, sunt tezaurele de la S,încrăieni:l 2 , Surcea 33 , Ghelniţa34, Cehăţel 35 , Senereuş 36 , PetenW, Pădureni 38 şi Bistriţa 39 .
Despre aceste tezaure s-a scris mult, ele constituind, în ansamblu sau.
pe părţi, obiectul de studiu a numeroşi cercetători. Problema care mai
este încă studiată şi a cărei rezolvare nu s-a finalizat este cea a locului
- atelierului - de confecţionare. Dupc1 p,~1rerile unora acestea ar fi putut
fi confecţionate în atelierele autohtone de orfevrărie, cu meşterii locali s?u.
străini unul dintre ele consider[mdu-se a exista în „sud-estul Trans1l-·
vaniei' dipă cum dovedeşte descoperi_rea tezaurelor ~e la Sfmcriiie~i„
Cehăţel, Ghelniţa, Surcea şi Peteni40 . In ceea ce ne pr~veşte, credem _u~
existenţa acestor meşteri ambulanţi care, temporar, 111 unele aşezan
:z2
2:1

2~

Viorica Crişan, în ActaMN, 31, I, 1994, p. 392, pi. V, p. 395, pi. VUI.
I. Glodariu, op. cit., p. 207, nr. 8.
Idem, op. cit., p. 207, nr. 10.
.

Informalii amabile Istvân Ferencz1.
I. Glodariu, op. cit., p. 223, nr. 12.
21 Idem, op. cit., p. 227, nr. 37.
28 Idem, op. cit., p. 232, nr. 58.
w Vioricn Crişan, în ACtaMN, 31, I, 1994, p. ~86.
.
..
30 P. Roman, Viorica Şoiom, A XXIJI-a Sesiune de Rapoarte arheologice, .Sibiu„
25

26

1()89.

L. Ferenczi, în IMCD, p. 137-150.
D. Popescu, în Dacia, N.S., II, 1958, p. 158-206; idem, Inventaria Ar<"!u,eolOgica, Roumanie, fasc. 3, 1967.
33 N. Fettich, în ActaArchBp, III, 1953, p. 128-144; I. Glodariu, în Sar'.ietia,.
XI-XII, 1974-1975, p. 21-26.
34 D. Popescu, în B!Vll, XL, 4, 1971, p. 19-32; Fl. Medeleţ, în IMCD, p. 229-:241.
35 z. Szekely, în Materiale, VII, p. 179-191; idem, în SCIV, 16, 1. Ulfi5,
p. 51-66.
36 F. Romer, în ArchErt, VI, 1886, p. 389; V. Pârvan, Getica, Bucun-~ti,..
p. 536. 545, 547-548.
J7 Z. Sz~kely, în SCIV, 16, 1, 1965, p. 58.
:JH ErdRep, p. 47.
39 D. Popescu, în BMI, XL, 4, 1971, p. 19-32; idem, în BMI, XLI, 1. 1972'.
p. 5-22.
40 H. Daicoviciu, op. cit., p. 180; D. Popescu, în Dacia, N.S., II, 1958. p. 203'~
206; Z. Szekely, în SCIV, 16, 1, 1965, p. 64.
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dacice din estul Transilvaniei şi nu Rumai, confecţionau la cerere diferite
tipuri de podoabă.
Cele prezentate mai sus, dovedesc amploarea şi diversitatea legătu
rilor economice culturale şi spirituale cu lumea greco-romană, dovedesc
că societatea dacică, în general. şi cu privire specială cea din estul Transilvaniei ajunsese la maturitatea necesară pentru .a primi, folosi şi întreţine moneda încă din secolul al IIl-lea al erei vechi.
Primele monede care pătrund în Dacia (Filip al Ii-lea şi Alexandru
Macedon, sec. IV-III a.Ch.) se pare că nu reuşesc să îndeplinească funcţii băneşti în economia locală. Adesea monedele de aur au constituit materia primă pentru bijuterii sau alte obicctc41 . Emisiunile FiHp al Ii-lea
şi Alexandru Maoedon sunt, de altfel, foarte puţin numeroase în Dada.
!n estul Transilvaniei este atestat doar un singur exemplar, un st:iter
de aur la Lutiţa (comuna Mugeni, jud. Harghita).
!n secolele III--11 a.Ch. societatea dacică ajunsese la un anumit stadiu al dezvoltării sale istorice şi moneda începe să devină indispensabilă
în schimburile comerciale. Populaţia dacică este preocupată să-şi emită
propriile ci monede al căror prototip l-a reprezentat pentru început, în
cele mai multe cazuri, tetradrahma Filip al Ii-lea. Se presupune că
primele serii de imitaţii răsp[mdite în zona balcano-c.lun,1reană au fost
lucrate de meşteri greci specia1izaţi pentru ca, mai apoi, tehnica emiterii
şi gravării să fie însuşite şi de autohtonii daci. Tetradrahmele Filip al
Ii-lea au fost imitate practic de ,toate populaţiile spaţiului carpato-balcanic, precum şi de celţi, care au emis moneda de tip ,.celtk" cum li
s-au spus deseori monedelor „barbare şi care au utilizat ca model numai
moneda Filip al Il-lea" 4:!.
Emisiunile postume şi primele imitaţii ajung şi pe teritoriul Daciei
dar tot în cantitate foarte mică. Acest lucru se petrecea c{mdva în prima
jum·ătate a secolului al 111-lea a.Ch. Pe teritoriul est transilvănean 11u
sunt semnalate asemenea descoperiri, de altfel majoritatea lor sunt răs
pândite în spaţiile extracarpatice, în principal în Muntenia şi sudul
Moldovei.
Dacă în faza de început imitaţiile au avut ca prototip doar tetradrahmele, mai sus amintite, după mijloc-ul SL•colului al III-lea a.Ch
lucrurile se schimb[1 şi încep să fie imi!atl' şi drahmele şi tetradrahmele lui Alexandru Macedon şi Filip al III-lca.
Accasl[1 perioad[1, încadrată cronologic intre a doua jum:Uate a secolului al III-lea şi prima jumătate a celui urm,-1tor, a fost definţt,t ca
„prima fază principală de dezvolt~ffl' a monct(1ril'i gcto-dacice'•-l.l_ De
acum, încep să se remarce bogate c>misiu11i monl'tarl' în 13anal, nordvestul Transilvaniei, în podişul c-eritral moluove1wsc şi in partea de nord
a Olteniei. Emisiunile nu sunt ins:; unitare. ci Sl' di fcrcnţiazii în funcţie
de centrul în care au fost lucrate. ceC'a ce face a Sl' crede că ele au apărut
în cadrul unor uniuni tribale, c,1 au circulat pl' un teritoriu restr:111s si
au servit nevoile interne ale populaţiei din acestP uniuni.
Mihi1ilescu-Bâr,iba. op. cit., p. 6-1.
C. Pre,ia. o]). cit., p. 30.
Idc:m, oJJ_ cit., p. 49.
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Dintre emisiunile acestei prime faze, în Transilvania sunt cunoscute t~purile: ,,călăreţul cu pasăre", Tulghiş - Mireşu Mare, Crişeni Berch1eş, Tonciu şi Sighet. (Fără a intra în amănunte, amintim doar
că imitaţiile Filip al II-iea conţin pe avers capul lui Zeus cu cunună
de !,auri şi ,pe revers călăreţul macedonean. Pe această temă apar desigur
variaţiunile).

în estul Transilvaniei, ca zonă de contact şi interferenţă, s-au descoperit monede din aproape toate centrele intracarpatice şi uneori şi din
afară. Astfel, din tipul „călăreţul cu pasăre" (calul are capul asemănător
cu a unei păsări cu ciocul deschis şi o globulă la mijloc) s-a descoperit
o monedă la Prundu Bârgăului (jud. Bistriţa-Năsăud). Un alt tip cu răs
pândire în nord şi nord-vestul Daciei este Crişeni - Berchieş din a cărui
fază b, mai degenerată, provin monedele descoperite la Bistriţa sau
Năsăud. Din tiptil Tonciu, cu sigla B pe revers, sunt cunoscute tot pentru
această zonă monedele din :tezaurul de la Tonciu.
Tot în par,tea nordică a zonei de est a Transilvaniei sunt cunoscute
descoperirile de la Prundu Bârgăului, încadrate în tipul Prundu - Jiblea
sau călăreţul cu ramură (cu centrul de emisie, probabil, în Oltenia dar
şi undeva în Transilvania).
Ceea ce se poate observa în această primă fază este că descoperirile
monetare se grupează spre nord-estul Transilvaniei, zonă aflată sub influenţă celtică şi că odată cu monedele de tip Tonciu, cu litera B „se
face trecerea de la faza celtică sau celto-dacică la faza dadcăM-l_
A doua fază de dezvoltare a monetăriei geto-dacice şi etapa finală
se încadrează în timp între a doua jumătate a secolului al II-1ea şi
începutul secolului I a.Ch. Acestei faze îi aparţin emisiunile de tip Adâncata, Vârteju - Bucureşti, Inoteşti - Răcoasa, Aninoasa - Dobreşti,
Aiud - Cugir, Răduleşti - Hunedoara, Petelea, Medieşu Aurit, Cladova - Saschiz etc. Ea poate fi considerată ca fază de decădere a monetăriei dacice: scade greutatea şi titlul argintului până aproape la înlocuirea lui cu cupru, schematizarea reprezentărilor este extremă, apar noi
-elemente de stil precum şi influenţe din partea tetradrahmelor greceşti
Macedonia Prima şi Thasos 45 •
Din această fază, în estul Transilvaniei, se cunosc descoperiri de tip
Adâncata şi Vârteju Bucureşti (la Reci, jud. Covasna), precum şi
Cladova - Saschiz şi Aninoasa - Dobreşti (Baraolt, jud. Covasna). Ală
turi de aceste emisiuni au existat şi aşa numitele tipuri combinate (cum
a:· fi Alexandru Macedon - Filip al III-lea) din care s-au descoperit mai
multo exemplare la Bistriţa, Breţcu, Cernatu, Dumitriţa şi Tărpiu.
Din etapa de tranziţie în această zonă se cunosc descoperirile de
tlp11l :'11edie)1tl Aurit (Luşca - Năsăud) şi Răduleşti Hunedoara (Teaca).
În ceea ce priveşte e>misiunile de tip Petelea acestea sunt specifice Transilvaniei de est si au ca element de noutate bustul zeitei Artemis Tauropolos (pe avers) ·copiat de pe tetradrahmele Macedoni; Prima. Au formă
schifată, iar pe revers este tot călăreţul macedonean.
Tot din ultima fază, cea de tranziţie, în care influenţele monedelor
Macedoni-a Prima ~i Thasos sunt evidente, în care emisiunile locale conH
-l,-,

Tdem, <W cit., p. 108.
Idem, U]l. cit .. p. 183.
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cu cele originale, alături de tipul Petelea există o sorie de descoperiri de tip neprecizat şi care sunt foarte răspcîndite (Atid, Ardan, Cernatu de Jos, Ciucasângeorgiu, Dedrad, Dăneşti, Eliseni, Firtuşu, Ghelinţa,
OJorhl'iU Secuiesc, Ojdula, Pietriş, Reghin, Şanţ etc.).
·
încep{rnd, deci, cu a doua jumătate a secolului al II-iea a.Ch., în
teritoriile locui_te de daci pătrund monedele de tip Macedonia Prima şi
apoi cele thas1ene. Ele sunt folosite şi în prima jumătate a sec-0lului
I a.Ch. şi continuă să apară chiar alături de cele romane în tezaure. Ele
se concentreaz{1 cu _precădere în partea centrală şi sudic{1 a Munteniei
şi în Transilvania. In partea estică a Transilvaniei, din cele „peste 450
piese tetradrahme Macedonia Prima" 46 , circa 139 (3O,80/0) se află aici.
La acestea se adaugă cele 302 monede thasiene plus 7 tezaure cu număr
de monede neprecizate (peste 160/o din descoperirile de acest tip din
ţară). Luate împreună, cele două tipuri de monede reprezint{1 peste 130;0
din totalul descoperirilor şi aproximativ 320/o din cele din Transilvania 47 •
În ceea ce priveşte emisiunile oraşelor Dyrrhachium şi Apollonia,
apărute tot în secolul al II-lea a.Ch., sunt şi ele bine reprezentate pe
teritoriul în discuţie. În numeroase cazuri apar împreună sau alături de
cele thasiene sau Macedonia Prima. Concentraţia lor este mare, dar comparativ cu descoperirile din restul Daciei sau Transilvaniei, reprezintă
doar 2,6¾ respectiv 30/o din acestea.
Ultima categorie de monede răspândite în Dacia preromană sunt
denarii romani republicani şi imperiali. Aceştia se găsesc în cantitate
foarte mare şi pe o arie mult mai largă decât oricare din emisiunile
anterioare 48 . După o statistică, făcutc'i. cu mai mulţi ani în urmă 49 şi care
s-a schimbat relativ puţin, numcirul denarilor republicani romani se
cifra la circa 24.000 exemplare (la care se adaugă cele 1.200 piese de tip
Koson) din care, în estul Transilvaniei, s-au găsit peste GOO de exemplare, plus cele 12 tezaure a căror număr de monede nu este precizat,
reprezentând aproximativ 30/o din totalul descoperirilor.
Privit prin prisma descoperirilor monetare şi a participării la schimburile comerciale, ţinutul estic al Transilvaniei dacice impune câteva
observaţii.

1. Antrenarea în schimburile comerciale este timpurie (dovadă descoperirile de obiecte şi monede). dar de intensitate scăzută, situaţie datorată în bun,i parte ~i slabei cunoaşteri a aşezărilor de secol IV-III a.Ch.
din această zonă. Credem că este o deficienţă de cercetare, deoarece cum
s-ar putea explica existenţa uniunii tribale a lui Oroles la sfârşitul
secolului al III-lea a.Ch. (în jurul anului 200) ,,undeva în estul Transilvaniei (poate extinzJndu-se şi dincolo de munţi în Moldova)" 50 , uniune
ce presupunea existenţa unor aşezări bine populate şi organizate economic
şi politic.
. .
Descoperirile din această perioadă se concentrează spre parţ1le nordice (zona Bistriţei), probabil, şi datorită antrenării lor în schimburile
I. Glodariu, op. cit., p. 89.
Idem, OP. cit., p. 91.
48 V. Mihăilescu-Bârliba, op. cit., p. 93.
~9 I. Glodariu, în ActaiHN, VIII, 19îl, p. 71-90: idem,
Daciei cu. lumea elenistică şi romnnă, Cluj, 1974. p. 87-104.
50 H. Daicoviciu, op, cit., p. 26.
46
47

Relaţii

comerciale ole

AŞEZĂRILE

::·omerciale cu· celţii,
teritoriilor dacice.

DACICE DIN ESTUL TRANSILVANIEI

atestaţi

la vremea

respectivă şi

367

în

această

parte a

2. Începând din secolul al doilea al erei vechi numărul aşezărilor, al
obiectelor şi materialelor arheologice precum şi al pieselor numismatice
creşte. Zona nordică nu mai are însă aceeaşi pondere, numărul aşezărilor
şi descoperirilor monetare de aici scade, ajungând în secolele I a.Ch. I p.Ch. la un număr de circa 13 puncte cunoscute, iar monedele romane
-··republicane, atât de •răspândite în lumea dacică, sunt aproape inexistente.
Situaţia se explică prin condiţiile geografice mai puţin propice, depăr
tarea de căile comerciale (pasurile Cârlibaba şi Tihuţa sunt puţin utilizate
ca drumuri de acces şi comunicaţie) şi, nu în ultimul rând, prin lipsa
1_11inereurilor utile, care să susţină dezvoltarea şi prosperitatea economică
:i unei aşezări. Precizăm că ne referim doar la ţinuturile montane şi
submontane până la valea Dipşei fără a intra în discuţie teritoriile de
câmpie ale Transilvaniei, aparţinătoare zonei Bistriţei.
Tot acum se constată o mutare a centrului de greutate spre zonele
mijlocii şi sudice ale Transilvaniei estice, unde se asistă la o intensă
creştere demografi.că şi o adevărată prosperi,tate economică. Tetradrahmele Macedonia Prima certifică acest lucru, deşi nu pătrund decât arareori în depresiunile intramontane şi deloc pe drumurile ce duc spre
Moldova. Traseul descoperirilor emisiunilor Macedonia Prima este cel al
c.!rumurilor comerciale de la vremea respectivă şi care treceau din Muntenia în Ţara B{irsei şi de acolo direct spre centrul Transilvaniei.
Situaţia se schimbă odată cu pătrunderea tetradrahmelor thasiene,
care pot fi considerate adevărate deschizătoare de drumuri comerciale
111 ~i dirn.<pre Transilvania estică şi sudică spre Moldova şi Muntenia.
Drahmele oraşelor Dyrrhachium şi Apollonia, iar mai apoi, denarii republicani romani le consolidează. Comercianţii autohtoni şi străini, mânuitori de mărfuri şi monede, dar şi de idei novatoare, vor bătătorii aceste
drumuri _şi vor impulsiona dezvoltarea economică şi culturală a localităţilor cu care vor intra în contact, -ducând la apariţia de târguri, adevă
rate centre comerciale, focare de civilizaţie şi spirHualitate greacă şi
latină. Unul din aceste drumuri este c-el ce ducea de-a lungul Pârâului
Negru spre pasul Oituz şi de acolo spre valea Trotuşului şi Siretului
şi un altul, poate la fel de mult folosit, era cel ce urca pe valea Oltului
până în depresiunea Ciucului şi de acolo, probabil, pr~n pasul Ghimeş,
spre zona Bacăului.
:J. Tezaurele de podoabe şi vase de argint vin şi ele în sprijinul
definirii prosperităţii economice sociale şi politice a zonei. Din cele circa
120 descoperite până acum 9 provin de aici (7,5%), unele, cum sunt cele
de la Sâncrăieni şi Surcea, conţinând piese unicat în Dacia şi dovedind
posibilitatea confecţionării lor în ateliere de orfevăric locale.
Luată în ansamblu, zona de est a Transilvaniei dacice (cu precădere
centrul şi sudul ei) este bine individualizate} economic şi social-politic
"în lumea dacică în general, mai ales in secolele II a.Ch. - I p.Ch. Dacă
ţinem cont de toate elementele care o definesc şi o caracterizează este
foarte posibil, ca partea centrală şi sudică să fi făcut parte din aceeaşi
formaţiune poliiti-că, continuatoare a celei lui Oroles şi care nu exclude
întinderea ei şi peste lanţul Carpaţilor Orientali.
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B. ORBAN, SZEKELYFOLD B. ORBAN, A szi:kelyfolcl leira.~a. I-IV, Buda,
1869-1871.
OTTf: Orvos Termesz:ettudomânyi Ertcsit6, Cluj, 18i9-1948.
C. PREDA, MGD, C. PREDA, Monedele geto-dacilor, Bucureşti. !fH3.
Z. SZEKELY, JEGYZETEK Z. SZEKELY, Jegyzctek Dacia tiirtc-n<:tehez, 1946.
Z. SZEKELY, SEPSISZENTGYORGY Z. SZf:KF:LY, S1•psiszc11t:qyiirr,y tiirte11l'T< r1
kozeplwr v ;geiy, Sfântu Gheorghe. I!HB.
SZNM.1-": A Szekely Nemzeti Mitzeum Erte.,itâje, Sfântu Gheorghe·. J-111. IH90-l!l:J2_
SCŞCLUJ Studii şi Cercetări Ştiinţifice. Cluj, 1931-195::i.

ABREVIERI TEHNICE PENTRU CAT.\LOGCL DESCOPERJHILOH l\-lONET_\J-tL-

Ap.

Apollonia

BN.

Bistriţa-Năsăud
Comună

corn.

ev.

Desc, iz.
dh.
dlile.
di.
dii.
dir.
dr.
Dyrr.
HR.
jud.
MP.
MS.
th.
the.
tr.
tre.
tez.

Covasna
Descoperire izolat[1
drahmă

drahme
denar roman imperial
denari romani imperiali
denari romani republicani
denar roman republican
Dyrrhachium
Harghita
Judeţ

Macedonia Prima
Mureş

taasiană

thasiene
tetradrahmă

tetradrhame
tezaur
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I. EMISIUNI POSTUME FILIP AL ll-LEA
1. LUTIŢA, corn. Mugeni, jud. HR. Pe locul vechii capele. Desc. iz.
1 stater aur Filip al Ii-lea.
F. Mliller, Mtttheilungen der k.k. Central-Commision zur Erf01·scheng und Erhaltung der Baudenkmiiler, Wien, IV, 1859, p. 165; C. Gooss,
Chronik, p. 9; ErdRep, 12, nr. 9; B. Miitrea, în EDR, X, 1945, p. 30.

II. MONEDE GETO-DACICE (Fig. 1)

A. Prima

a. Tipul

fază

„Călăreţul

cu pasăre"

1. PRUNDU-BARGAULUI, jud. BN. Desc. iz. O piesă unicart, grupa
&. Se află la Viena.
C. Preda, MGD, p. 72.

b. Tipul

Crişeni

-

Berchteş

1. BISTRIŢA-NASAUD, jud. BN. Desc. iz. De aici provine o
de acest tip, faza b, mai degenerată.
M. Dcssewffy, 263; C. Preda, MGD, p. 100.

piesă

c. Tipul Tonciu

1. TONCIU, corn. Galaţii Bistriţei, jud. BN. În punctul numit ,,Dios".
Tez. În anul 1907 sau 1908 a fost găsit un vas de lut, cc conţinea 160 tre.
Filip al II-lea. 19 piese se află la Budapesta şi una la Viena. 7 bucăţi
au fost publicate de M. Dessewffy, 268-274; C. Preda, MGD, p. 105.
2. SFÂNTU GHEORGHE, jud. CV. Desc. iz. Pe teritoriul oraşului
s-au găsit una sau mai multe monede de aces,t tip. Nu s-a păstrat nici una.
ErdRep, p. 246-247, 52; Z. Szekely, în SNC, III, 1060, p. 557,
nr. 9; C. Preda, MGD, p. 105.
d. Tlpul Prundu -

Jiblea

1. PRUNDU-BARGAULUI, jud. BN. Dintr-un loc necunoscut înainte de 1920. Tez. Nu se cunoaşte numărul pieselor. Câteva se păstrează
la Budapesta, Viena şi Zagreb.
M. Dessewffy, 417-428; ErdRep, p. 46, 170; C. Preda, MGD, p. 156,
9; Şt. Dănilă, Rep, le aminteşte la Tiha Bârgăului.

B. A dotta

fază şi etapă finală

a. Tipul Adâncata -

Mănăstirea

1. BISTRITA, jud. BN. Din împrejurimile oraşului. Tcz. (?). Mai
multe monede Filip al II-lea.
Şt. Dănilă, Rep, p. 49; C. Preda, MGD, p. 207, 3.
2-l -
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2. PRUNDU BÂRGĂULUI, jud. BN. Desc. iz. O monedă de acet tip.
M. Dessewffy, 428; C. Preda, MGD, p. 208, 26.
3. RECI, jud. CV. La sud de comună, în punctul numit „Telek'-.
Desc. iz. În .anul 1956, a fost descoperită iÎn aşezarea dacică o monedă.
Z. Szekely, in SCN, III, 1960, p. 557; C. Preda, MGD, p. 209, 28.
4. SFÂNTU GHEORGHE, jud. CV. În punctul numit „Poarta Debren". Desc. iz. 2 monede. În 1944 s-au pienchlt.
Z. Szekely, op. cit., p. 557; C. Preda, MGD, p. 209, 21.
b. Tipul Vârteju -

Bucureşti

I. RECI, jud. CV. ,,Telek". Desc. iz. In timpul
anii 1957-1959, s-a găsit o monedă. Se află la Muzeul
Gheorghe.
,z. Szekely, în SCN, VI, 1975, p. 175, 3.

săpăturilor,
Judeţean

din
Sf,îrntu

c. Tipul Cladova Saschiz
I. BARAOLT, jud. CV. Desc. iz. 2 monede de acest tip.
O. Gohl, în NK, VII, 1908, p. 22; C. Moisil, în BSNR, 1920, p. 79;
C. Preda, MGD, p. 271, 1.

ci. Tipul Aninoasa -

Dobreşti

1. BARAOLT, jud. CV. De aici provin, probabil, una sau mai multe
monede.
C. Preda, MGD, p. 285.

e. TipuI

Mcdieşu

Aurit

1. LUŞCA, oraşul Năsăud, jud. B~. Tez. în anul 1842 au fost găsirte
34 monede de acest tip. O parte din ele s-au pierdut, 3 bucăţi se păs
trează la Viena.
ErdRep, p. 147, 36; C. Preda, [i,JGD, p. ~91, 3.
· f. Tipul

Răduleşti

-

Hunedoara

1. TEACA, jud. BN. Desc. iz. De aici provine o
dul redus. Se află în MNIT.
C. Preda, MGD, p. 303, 13.

piesă,

seria cu mo-

g. Tipul Petelea
1. PETELEA. jud. MS. Tcz. În anul 1869 s-au descoperit circa 200
monede schifate. Din acestea, 198 imită pe avers monedele MP, iar
pe rever-s pe cele Filip al II-lea. 2 bucăţi sunt originale MP. Se păstrează
la Muzeul Brukenthal Sibiu 10 piese, altele sunt la Budapesta şi Viena.
C. Gooss, în AVSL, XIII, 1876, p. 214 şi XIV, 1877, p. 82; O. Gohl,
în NK, VIII, 1909, p. 113-135; C. Preda, MGD, p. 313, 1,
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. h. Tipuri combinate
1. BISTRIŢA, jud. BN. Desc. iz. Din împrejurimile oraşului pro-

vine o dh.
Şt. Dănilci, Rep, p. 32; C. Preda, MGD, p. 332, 3.
,
2. BREŢCU, jud. CV. Desc. iz. În anul 1935 s-a găsit, în zona
castrului roman, o imitaţie de dh. Alexandru Macedon - Filip al III-lea
Aridl'ul.
C. Preda, MGD, p. 332, 5.
:J. CERNA.TU, jud. CV. Desc. iz. În timpul săpăturii în aşezarea
dacică, anii 1962-1963, a apărut şi o monedă de tipul combinat Alexandru Macedon - Filip Arideul.
Z. Szekely, în SCJV, 19, 2, 1969, p. 330; idem, în Materiale, IX,
1970, p. 307; B. Mitrea, în Aluta, 6-7, 1974-1975, p. 29; C. Preda, MGD,
p. 332, 8.
4. DUMITRIŢA, corn. Cetate, jud. BN. Desc. iz. În aşezarea dacică
de pe „Dealul Cetăţii" (1976-1978), o monedă.
Inf. C. Gaiu.
5. TARPIU, jud. BN. Din punctul „La Saivane" provine o monedă.
Inf. C. Gaiu.

i. Tipuri neprecizate
1. ATID, jud. HR. Desc. iz. Dintr-un punot neprecizat provine o
tr. tip Filip al II-lea, imitaţie.
C. Preda, MGD, p. 433, 3.

2. ARDAN, corn. Şieu, jud. BN. Desc. iz. De pe dealul „Cetăţuie",
1968, provine o monedă dacică schifată.
Şt. Dănil(1, în File de Istorie, 2, Bistriţa, 1972, p. 68-70; Gh. Marinescu, în Arhiva Someşană, Nc'isăud, 1975, p. 302, fig. 1.
3. CERNATU DE JOS, corn. Cernatu, jud. CV. Tez. Într-un punct
necunoscut a fost găsit, în 1941, circa 1 kg monede.
B. Mitrea, în SC/V, 20, 1, 1969, p. 166; C. Preda, JJGD, p. 433, 13.
4. CIUCSANGEORGIU, jud. HR. Tez. Lângă cimitir.
ErdRep. p. 60, 61; C. Preda, MGD, p. 434, 15.
5. DEDRAD, corn. Batoş, jud. MS. Desc. iz. De aici provin monede
dacice. În Muzeul Sighişoara.
C. Gooss, Chronik, p. 19; I. Marţian, Rep, p. 17, nr. 241.
6. DANEŞTI, jud. HR. Tez. La săparea fundaţiei unei case a fost
găsit un vas cu 88 monede de argint cu ,,figură de cal". Nu s-a păstrat
nici una. Probabil, erau imitaţii Filip al II-lea.
Z. Szekely, în SCN, II, 1958, p. 473, 2; C. Preda, MGD, p. 434, 22.
7. FIRTUŞU, corn. Lupeni, jud. HR. Desc. iz. Fără a1te precizări
aici sunt semnalate tre. barbare.
C. Preda, MGD, p. 434, 26.
8. GHELINŢA, jud. CV. Desc. iz. In 1875 s-a găsit o monedă de tip
Filip al II-lea.
J. Hampel, în ArhErt, X, 1880, p. 190; C. Preda, MGD, p. _434, 28.
9. ODORHEIU SECUIESC, jud. HR. Tez. ,,Cetatea Bud". In 1850,
aici au fost găsite circa 277 monede dacice. Fără alte precizări.
C. Gooss, Chronik, p. 16, 59; B. Orban, Szekelyfold, I, p. 60-62.
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IO. OJDULA, jud. CV. Tez. Dintr-un punct necunoscut monede
dacice.
O. Gohl, în NK, XXI-XXII, 1922-1923, p. 11; I. Marţian, Rep,
p. 488.
11. REGHIN, jud. MS. Desc. iz. De pe teritoriul oraşului provin
mai mullte monede dacice din argintt, imitaţii tre. Filip al Ii-lea. Una la
Muzeul din Sighişoara.
C. Preda, MGD, p. 436, 48.
12. ŞANŢ, jud. BN. Desc. iz. ,,Pe Mării". De aici provin mai multe
monede dacice. Fătă alte precizări.
ErdRep, p. 274; C. Preda, MGD, p. 436, 55.

III. EMISIUNI ALE

ORAŞELOR GRECEŞTI (Fig. 2)

a. Maroneia

I. JIGODIN, oraşul Miercurea Ciuc, jud. HR. Tez. În punctul numit
„Codor" s-a găsit un tezaur, format din 19 monede de argint din_ care
I tr. Maroneia, I tr. MP., 15 tre. Th. Muzeul Sfântu Gheorghe.
Z. Szekely, Jegyzetek, p. 33-37; E. Chirilă, G. Mihăescu, Căprioru,
p. 33 46; I. Glodariu, RCD, p. 257, 55.
b. Macedonia Prima

I. BIXAD, jud. CV. Desc. iz. În grădina lui K. Vargyasi s-a găsit
I tr. argint MP. În Muzeul Sfânitu Gheorghe până în 1944.
Z. Szekely, Sepsiszentgyorgy, p. 46, 123; E. Chirilă, G. Mihăescu,
Căprioru, p. 29; I. Glodariu, RCD, p. 239; B. Mitrea, Aluta, G-7, 19741975, p. 30.
BOIU, com. Albeşti, jud. MS. Desc. iz. De pe dealul „Dobelor"' provine I tr. MP.
I. Marţian, Rep, II, p. 10, 84; E. Chiri!H, I. Pop, în Apulum, VII,
I, 1968, p. 166, 4.
3. JIGOIDIN, supra, III, a, 1.
4. PETELEA, supra, II, B, g, 1.
5. ŞIEU ODORHEI, jud. BN. Tez. Pc terasa superioară a Someşului,
deasupra g,1rii CFR, în 1982, s-a descoperit un tezaur, format din 214
piese din car'e 97 tre. MP, 91 tre. th., 19 dhe. Ap. şi Dyrr., 7 stateri de
aur celtici. Muzeul Bi9triţa.
C. Preda, Gh. Marinescu, în BSN R, 77-79, Hl83-1983. Bucureşti,
1987, p. 19-G7.
6. MURA MICA, corn. Gorneşti, jud. MS. Tez. De pe teritoriul localităţii (1903) provine un tezaur format din 167 monede: 39 imitaţii tre.
MP, şi 28 tre. the. Muzeul Naţional Budapesta.
E. ChirilC1, I. Pop, în Apulum, VII, 1, 1968, p. 166, 19; I. Glodariu,
RCD, p. 261, 38.
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c. Thasos

J1.. ARCUŞ, corn. Valea Crişului, jud. CV. Tez. 3 tre. the. In:11.a
:n1, d, i.
2. CERNATU, jud. CV. Desc. iz. In grădina lui Kovacs Bela a apărut
B. Mitrea, în Aluta, 6-7, 1974-1975, p. 29; I. Glodariu, RCD
Jţ•. 262, 68.
3. DALNIC, corn. Moacşa, jud. CV.
1. Tez. În punctul numit „Dealul Frumos" s-au descoper1t mai multe
tre. the. şi dhe. Dyrr. în Muzeul Sfântu Gheorghe până în 1944.
E. Chirilă, G. Mihăescu, Căprioru, p. 32, 32; I. Glodariu, RCD, p.
263, 80; B. Mitrea, op. cit., .p. 29.
2. Tez. (?). În punctul numit „Veresmart'; (1960) s-au găsit mai
multe tre. the. Una se păstrează la Muzeul Sfântu Gheorghe.
Z. Szekely, în SNC, V, 1971, p. 361.
4. DOBOLII DE JOS, jud. CV. Desc. iz. Din punct necunoscut provin 1 tr. th. şi 1 dr. Muzeul Sffmtu Gheorghe.
-E. Chirilă, G. Mihăescu, op. cit., p. 32; I. Glodariu, RCD, p. 263, 83.
5. GHELINŢA, jud. CV. Tez. Descoperit în 1875, conţine 200 tre.
the. Una se află la Muzeul Sighişoara, celelalte la Muzeul Sfântu
Gheorghe.
E. Chirilă, G. Mihăescu, op. cit., p. 33; I. Glodariu, RCD, p. 263, 88.
6. JIGODIN, supra III, a, 1.
7. LUETA, jud. HR. Tez. (?). De aici provin mai multe tre. the.
E. Chirilă, G. Mihăescu, op. cit., p. 36; I. Glodariu RCD, p. 264, 98.
8. MAGHERANI, jud. MS. Desc. iz. Din localitate provin 5 tre. the.
Era'.1 în fostul muzeu din Sângeorgiu de Pădure.
Z. Szekely, în SCN, III, 1960, p. 551; I. Glodariu, RCD, p. 264. 100.
9. MARTINIŞ, jud. HR. Tez. (?). De aici provin mai multe tre. the.
B. Mitrea, Z. Szekely, în Materiale, II, 1956, p. 679; I. Glodariu,
RCD, p. 264, 101.
10. NICOLEŞTI, corn. Frumoasa, jud. HR. Desc. iz. 1 tr. th.
I. Glodariu, RCD, p. 264, 107.
11. SANMARTIN, jud. HR. Tez. (?). Mai multe tre. the.
G. Nagy, în SzNMt, 1, 1890, p. 73; I. Glodariu, RCD, p. 26:\ 133.
12. SANCRAIENI, jud. HR. Tez. Acesta conţine podoabe', vase şi
l tr. th. imitaţie şi 1 dh. Dyrr.
I. Glorariu, RCD, p. 268, 193.
13. ŞIEUŢ, jud. BN. Desc. iz. Mai multe (?) trc. tho.
ErdRep, p. 196, 71; I. Glodariu, RCD, p. 263, 13!!.
14. TURIA, jud. CV. Desc. iz. De aici sunt cunoscute 2 tre. the.
I. Glodariu, RCD, p. 266, 145.
15. HILIB, jud. CV. Tez. Infra III, d, 6.
16. MONOR, jud. BN. Tez. La construirea căii ferate, în l!l40, s-a
descoperit un tezaur ce cuprindea 30 tre. the. 1 este la Muzeul Bistriţa
şi 2 la MNIT.
E. Chirilă, G. Mihăescu, Căprioru, p. 37; I. Glodariu, RCD, p. 264, 104.
0
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d. Dyrrliachium

1. ARCUŞ, corn. Valea Crişului, jud. CV. Tez. in anul l:lG3, in
timpul lucrărilor agricole, a apărut un tezaur format din 208 dhe. Dyrr.,
3. tre. the., 5 dir. Se află în Muzeul SLîntu Gheorghe.
Inf. Z. Szekely; B. Mitrea, în Dacia, N.S., XXX, 1-2, 198G, p. 191H):3.
2. CERNATU, jud. CV. Desc. iz. În grc'idina lui Bela Fcrcncz au
fost descoperite 1 dh. J)yrr. şi 4 dir. Muzeul Sfontu Gheorghe'.
B. Mitrea, în SCJV, 12, 1, 1961, p. 14:'i; Z. Szekely, în SCN, IV, 1%8,
p. 455; I. Glod:1riu, RCD, p. 269, 16.
.
. 3. COZMENI, corn. Sânmartin, jud. HR. Desc. iz. 1 dh. Dyrr.
Z. Szekely, în SCN, V, 1971, p. 361; I. Gloc.lariu, RCD, p. 270, 2G.
4. DALNIC, jud. CV. Supra III, c, :3.
5. GHELINTA, jud. CV. Supra III, c, 5.
6. HILIB, corn. Ojdula, jud. CV. Tez. În 1979, în gn"iclina lui GaJ
Francisc, nr. 158, a fost descoperit un vas ce conţinea 7D dhe Dy,r., cL0
care 3 imitaţii, 21 tre. the. cir. Muzeul Sfântu Gheorghe.
Z. Szekely, în CN, III, 1980, p. 5-10.
7. LEMNIA, jud. CV. Desc. iz. În anul HHi5, în albia p:1r:1ului s-:·u
găsit 3 dhe. Dyrr. Una este la Muzeul Sfclntu Gheorghe.
B. Mitrea, în SCJV, 2, 17, In66, p. 417; Z. Szekely, în SCN, V. 10:-J,
361; I. Glodariu, RCD, p. 271, 46.
8. ODORHEIU SECUIESC, jud. HR. Desc. iz. Din cetatea „BuJ" p:--:.:vine 1 dh, Dyrr.
I. Glodariu, RCD, p. 271, 55.
D. SANCRAIENI, jud. HR. Supra III, c, 12.
10. ŞIEU ODORHEI, jud. BN. Supra III, b, 5.
11. TOPLIŢA, jud. HR. Desc. iz, 1 dh. Dyrr,
I. Glodariu, RCD, p. 273, 84,
12. ŢIGMANDRU, jud. MS. Desc. iz. Aici sunt amintite „monezi
greceşti".

I. Glodariu, RCD, p. 273, 85.
13. ZABALA, jud. CV. Desc. iz. 1 dh. Dyrr.
Z. Szekely, în SCN, V, 1971, p. 361; I. GJoc.lariu, RCD, p. 273, f14.
14. CIUC, fostul judeţ. Tez. Istoriografia mai veche aminteşte a:~-'
circa 1 kg monezi Dyrr. şi Ap.
I. Glodariu, RCD, p. 273, 94.

.

e. Apollonia
1. GHELINŢA, jud. CV. Supra III, c, ;j_
2. ŢIGMANDRU, jud. MS. Supra III, d, 12.
3. CIUC, fosaul judeţ. Supra III, d, 14.

IV. MONEDE ROJ'vlANE (Fig. 3)
1. ALBEŞTI, jud. MS. Tez. Aici este semnalat un tezaur, din care
se mai păstrează 10 piese (secolul II - 49 a.Ch.).
B. Mitrea, Z. Szekely, în Materiale, II, 1956, p. 680; I. Glochri:_1_
RCD, p. 276, 3.

AŞEZĂRILE

DACICE DIN ESTUL TRANSILVANIEI

375

2. ALBIŞ, corn. Cernat, jud. CV. Desc. iz. Din albia pârâului, 1 dr
1 di.
I. Glodariu, RCD, p. 276, 4.
3. ALDEA, corn. Mărtiniş, jud. HR. Desc. iz. În 1955, pe muntele
,,Bozbokoralja", între Aldea şi Ghipeş, s-a găsit un dr. anul 82 a.Ch.
Z. Szekely, în SCN, III, 1960, p. 556; I. Glodariu, RCD, p. 276, 5.
4. ALUNGENI, corn. Turia, jud. CV. Teza. In punctul numit „Fântâna :;ărată", anul 1945, s-a descoperit un tezaur format din 148 dir., din
care se păsitrează 33 (secolul II - 63 a.Ch.).
B. Mitrea, Z. Szekely, în Materiale, II, 1956, p. 679; I. Glodariu,
RCD, p. 276, 7.
5. ARCUŞ, jud. CV. Supra III, d, 1.
6. BANCU, corn. Ciucsângeorgiu, jud. HR. Tez. (?) Lângă cimitirul
din localitate, în 1922, s-a descoperit un tezaur. Nu se cunoaşte numărul
pieselor. Trei se păstrează la Muzeul Miercurea Ciuc. Se datează în anii
150/125-73 a.Ch.
Z. Szekely, în SCN, I, 1957, p. 471; I. Glodariu, RCD; p. 277, 16.
7. BARAOLT, jud. CV. Desc. iz. De aici provine o imitaţie de dr.
I. Glodariu, RCD, p. 298, 375.
8. BIXAD, jud. CV. Desc. iz. Din punctul „Livada" provine un
aureus Nero. În Muzeul Sfântu Gheorghe până în 1944.
I. Glodariu, RCD, p. 277, 26.
9. BOIU, corn. Albeşti, jud. MS. Desc. iz. Dintr-un punct neprecizat
provin mai mulţi dir.
I. Glodariu, RCD, p. 278, 32.
10. BRATEŞ, jud. CV. Desc. iz. Din punct neprecizat provine un dr.
în Muzeul Sfântu Gheorghe până în 1944.
I. Glodariu, RCD, p. 278, 41.
11. CEPARI, jud. BN. Desc. iz. Din punctul „Hârtoape" (1886) provine un dr. M. Antonius. De pe ,teritoriul localităţii provin mai mulţi
dir. Muzeul Bistriţa.
I. Glodariu, RCD, p. 279, 67.
12. CERNATU, jud. CV. Supra III, d, 2.
Tez. în 1941 pe teriforiul localităţii s-a găsit circa 1 kg monede,
din ,:arc 7 dir. şi di. se află la Muzeul Sfântu Gheorghe.
B. Mitrea, în SCJV, 20, 1, 1969, p. 166; I. Glodariu, RCD, p. 280, 69.
D. COMOLAU, corn. Reci, jud. CV. Desc. iz. In grădina lui Şt. Dombora 'i-a g:isit, în anii 1920, un dr. de la Augustus.
Z. Szekely. în SCN, 2, 1958, p. 473; I. Glodariu, RCD, p. 280, 82.
14. CORUND, jud. HR. Desc. iz. Într-o colecţie particulară din Timişoara sunt semnalaţi 2 quinari anii 47-46 a.Ch.
B. Mitrea, în SCJV, 18, 1, 1967, p. 197; I. Glodariu, RCD, p. 281, 83.
l:1. COVASNA, jud. CV. Desc. iz. Din punctul „Ceta~ea Zânelor''
pro\"in 6 dir-. (secolul I a.Ch.) şi 1 di. Vespasian, 72 p.Ch.
Z. Szekely, în Aluta 6-7, 1976-1977, p. 53; I. Gloclariu, RCD,
p. 281, 88.
16. CRISTURU SECUIESC, jud. HR. Desc. iz. De aici provin, se
parc, mai mulţi dir. secolele II-I a.Ch.
B. Mi,trea, Z. Szekely, în Materiale, II, 1956, p. 679; I. Glodariu,
RCD, p. 281, 92.
şi
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17. CUŞMED, corn. Atid, jud. HR. Desc. iz. În l!).'j7 s-:1 găsit in
punctul numit „Barotdillă" un dr., anul 50 a.Ch. Muzeul Cristuru Secuiesc.
Z. Szekely, în SCN, III, 1960, p. 355; I. Glodariu, RCD, p. 281, !FI.
18. DOBOLII DE JOS, jud. CV. Supra III, c, 4.
Maria Chiţescu, în SCJV, 19, 4, 1968, p. G(il; I. G!od:1riu, RCD,
p. 282, 117.
19. FOTOŞ, corn. Ghidfalău, jud. CV. Tez. În grădina casei lui Mede]
Samuel s-a descoperit, în 1952, un vas, cc conţinea 280 dir. şi dii., anii
172/151 a.Ch. -- 14/37 p.Ch. Cana şi 271 monede sunt în Muzeul Sfiintu
Gheorghe.
B. Mitrea, Z. Szekely, în Materiale, II, 1956, p. 64:5 (>77; I. Glodariu, RCD, p. 283, 127.
20. GHIDFALĂU, jud. CV. Desc. iz. Dintr-un punct neprecizat provin 3 dir. (unul Caes.:ir). În 1944 s-au pierdut.
I. G!odariu, RCD, p. 283, p. 136.
21. HILIB, jud. CV. Supra III, d, 6.
22. ILIENI, jud. CV. Tez. În valea pâr{1ului Agriş, la poalele „Dcalt:lui Mare", în 1877, a apărut un tezaur de 200---:100 monede, dir. de ::irgint.
Au fost determinaţi 107. Ultimii sunt din anii 54 -42 a.Ch. S-au pierdut în 1944.
B. Mitrea, în SCN, V, 1971, p. 81-90; L. Glodariu, RCD, p. 284, I."'>2.
23. JIGODIN, oraşul Miercurea Ciuc, jud. HR. Desc. iz. În timpul
săpăturilor, din anul 1988, pe cetatea Jidogin I ,,Câmpul Morii", ,,
apărut 1 di. Vitelius, anul 69 p.Ch.
P. Roman, Viorica Soiom, C. Beldiman, A XXlll-a Sesiune de Rapoarte arheologice, Sibiu, 1989.
24. LISNĂU, jud. CV. Desc. iz. De aici sunt 3 dir.
I. Glodariu, RCD, p. 285, 164.
25. MAGHERUŞ, corn. Ozun, jud. CV. Desc. iz. în săpăturile h;i
V. Cswtak, din 1909, au apărut 2 dii. (Nero şi Domiţian). S-au pierdut
în 1!)44.
I. Glod..iriu, RCD, p. 285, 170.
26. MARCUŞA, corn. Cernat, jud. CV. Tez. În 1882, aici s-a găsit un
vas, ce conţinea 175 dir. şi dii. (53 piese sunt în Muzeul Naţional Budapesta, 4 au fost la Muzeul Sfântu Gheorghe p,înă în 1944).
ArhErt, XIII, 1893, p. 181; ErdRep, p. 122, 108; I. Glodariu, RCD,
p. 285, 172.
27. MARTINIŞ, jud. HR. Tez. De aici provine un tezaur de c.lir din
care se cunosc doar 15 (10 sunt în MNIT din 1873), ultimii sunt c.lin ,mii
82-81 a.Ch.
ErdMuz, II, 1875, p. 152; ErdRep, p. 109, 56; I. Glodariu, RCD,
p. 285, 173.
28. MEREŞTI, jud. HR. Desc. iz. ,,Dâmbul Pipaşilor". În săpăluri.Jc
din aşezarea dacică de aici (anii 1990 şi 1994) au apărut trei dir., ,mii
123, 83 şi 48-47 a.Ch. Se afhl în Muzeul Miercurea Ciuc (una) şi îi,
MNIT (primele două).
M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974, 274/1
(pentru moneda din anul 123) şi 357 /la (pentru moneda din anul 83);
V. Crişan, Şt. Ferenczi, în ActaMN, 31, I, 1994, p. 387 (dr. 48-47 a.Ch.)-
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29. MOAŞCA, jud. CV. Desc. iz. În punctul numit „Csereszu" s-a
un dr. familia Rubria. S-a pierdut în 1944.
I. Glodariu, RCD, p. 286, 180.
30. NĂSAUD, jud. BN. Tez. (?) Fără alte precizări.
I. Glodariu, RCD, p. 286, 190.
31. OITUZ, jud. CV. Tez. (?) La construirea drumului, in 1847, s-au
g.~sit mai mulţi dir.
Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, p. 14fi, ms.
32. OZUN, jud. CV. Desc. iz. Pe locul lui I. Szabo s-a descoperit un
di. Traian, bronz, anterior cuceririi din lOfi.
I Glodariu, RCD, p. 288, 210.
33. PĂDURENI, corn. Moacşa, jud. CV. Desc. iz. De aici provine un
c:i. Traian anterior cuceririi.
J. Glodariu, RCD, p. 288, 213.
34. PETENI, corn. Zăbala, jud. CV. Tez. La sud de sat, punctul
,,Panta cu mesteceni", a fost descoperi1t (1960) un tezaur format din
39 dir. şi obiecte de podoabă. Monedele sunt din anii 175/151-68 a.Ch.
Se află în Muzeul Sfântu Gheorghe.
Z. Szekely, în SCJV, 16, 19fi5, p. 58-66; idem, în SCN, IV, 1968,
p. 456; I. Glodariu, RCD, p. 288, 219.
35. PORUMBENII MICI, corn. Mugeni, jud. HR. Desc. iz. Din locul
iwmit ,,Galath" provine un di. (Vespasian).
Z. Szekely, în Materiale, V, 1959, p. 233; I. Glodariu, RCD, p.
289, 230.
36. RECI, jud. CV. Desc. iz. în aşezarea dacică din punctul „C[1mpul
Turcilcr'' (cercetări F. U1szlo, 1910), a apărut un dir. Muzeul Sffmtu
Gheorghe.
F. Laszlo, în Dacia, I, 1924, p. 9; I. Glodariu, RCD, p. 290, 240.
37. REGHIN, jud. MS. Desc. iz. Din puncte neprecizate şi :făn't informaţii precise sunt aminitiţi mai mulţi dir. şi dii.
I. Glodariu, RCD, p. 290, 241.
38. SĂLAŞURI, corn. Veţca, jud. MS. Desc. iz. În punctul „Ci:irămic:Cirie" au fost descoperiţi 4 di., anii 172 '151-81 a.Ch.
Z. Szekely, în SCIV, 13, 1, 1962, p. 54; I. Glodariu, RCD, p. 292, 268.
39. SFĂNTU GHEORGHE, jud. CV. 4 Tez.; 1 desc. iz.
l. în punctul „Bedehaza" (aşezare dacică) s-a descoperit, în 1950,
::.:1 dr., anul 104 a.Ch. Tot aici, se pare, a apărut, în 1942, un tezaur (?).
B. Mitrea, Z. Szekely, în Materiale, II, 1956, p. 647.
2. în apropierea oraşului au apărut circa 50 monede, dir. şi dii.,
din care s-au recuper.at 31, secolul I a.Ch. - Vespasian. Tez.
3. La Biserica Reformată sunt amintiţi, în anul 1831, dir. şi dii,
probabil, tez.
4. La marginea sudică a oraşului (în aşezarea dacică, 1963) a fost
c:escoperit un tezaur format din 61 monede dir. şi dii., anii 172/151
J.. Ch. 8 p.Ch.
I. Glodariu, RCD, p. 292, 277.
40. SANCRĂIENI, jud. HR. Desc. iz. În aşezarea dacică de la „Fabrica de cărămidă" a apărut, in timpul săp[1turilor din 1954, un dr.,
anul 90 a.Ch. (Thorius Balbus).
găsit
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R. Vulpe, în SCJV, 6, 1-2, 1955, p. 561-562; C. Preda, în Materiale, VI, 1_959, p. 825-826; I. Glodariu, RCD, p. 292, 283.
4L SANPAUL, corn. Mărtiniş, jud. HR. Desc. iz. De aici provineun aureus Otho, fără alte precizări.
I. Glodariu, RCD, p. 293, 286.
42. SÂNCRAIU, corn Ilieni, jud. CV. Desc. iz. Pe teritoriul localităţii a fost descoperit un dr., anii 89-88 a.Ch.
Z. Szekely, în Cumidava, 7, 1973, p. 8.
43. TIBOD, corn. Dealu, jud. HR. Tez. Aici este semnalat, în 1853,
un tezaur format din 624 de piese, din care 202 dir. secolul II 43/31 a.Ch.
I. Glodariu, RCD, p. 294, 316.
44. TÂRGU SECUIESC, jud. CV. Tez. (?) De aici sunt amintiţi mai
mulţi dir. şi dii.
Z. Szekely, în SCN, 6, 1975, p. 217-128; idem. în Dacia., K.S., 20,
1976, p. 286.
43. TURIA, jud. CV. Desc. iz. De aici provine un dr., anul 114 a.Ch.
Se află în Muzeul Gheorghe.
J:. Glodariu, RCD, p. 295, 332.
-4:6. VALEA CRIŞULUI, jud. CV. Tez. (?) În Muzeul Sfftntu Gheorghe
au fost mai mulţi dir. şi dii., care s-au pierdut în 1D44. Accş~ia erau
din anii !ll a.Ch. --- Titus.
Iudita Winkler, în SCN, 2, 1958, p. 409; I. Glodariu, RCD, JJ. 296, 339.
47. ZĂBALA, jud. CV. Supra III, d, 13.
IV.o.. ;WONEDE KOSON
1. COZMA, jud. MS. Tez. În o.ceastă localita~e, se pJre, a :ost descoperit un tezaur din care se mai păstrează 2 piese.
Iudita Winkler, în SCSClu_i, seria Ill, VI, 1-2, 195:S, p. 12-t; I. Glodariu, RCD, p. 300, 43:S.
2. F'IRTUŞU, corn. Lupeni, jud. HR. De aici provin 3 piese. Se afl2.
în Muzeul Miercurea Ciuc.
Iudita \Vinklcr, în SCJV, 23, 2, 1972, p. 173 -199; I. G!ochriu, RCD.
p. 300. 4:rn.

THE D.\CT.-\N SETTLEl\lENTS FROl\T THE E:\.ST OF TB.',:\'-;YL\. '\.:.\"L\.
THE TF \DI:\;G LXCH.\NGES .\ND THE J\IONETARY cmctL\TJO:\' 3ET\\'ED,31h CENTCRY B.C. - 1,t CENTCRY .\.D.

(c\.bstract)
Th-2 \\·:i:·k prese:its the Ea,t of Tran,yla\'ia from the point of Yic\\' of thc
economic cleveloµment and its possibi!ities of participation to the trading cxc-hange-.
To the encl .of the work there is the catalogue of the monetary discoveries.
In the ancient time5 the Dacian settlements from the East of Tran,vlvan'c:
had had :rading connectio:is with the Greek and Roman \Vorld ::mel \\·ith :he Daciar.
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settlements from intra and extra Carpathian area. The archaeological discoveries
ha\'e brought forward autochtonous products and import pieces, one of them from
the IIIrd century B.C. Between the autochtonous products we presume that the
Dacians have exported the salt, the iron and the bronze. The tarding exchanges of
the Dacian settlements from the East of Transylvania is proved by the monetary
cL ,coveries, too. The first coins which had circulated here (the second half of
tr.e IInd century B.C.) were issued by the Dacian mints from the intra and extra
Cdrpathian area. Betv,;een them we can notice 'the coins "The Horseman with Bird",
Crişeni-Berchieş, Tonciu and Prundu-Jiblea. From the second half of the second
century and the beginning of the first century B.C. there are the following types
01: coins: Adâncata-Mănăstirea, Vâreju-Bucureşti, Cladova-Saschiz, Aninoasa-Dobreşti,
I1Iedieşu Aurit, Răduleşti-Hunedoara and Petelea.
The coins issued by the Dacian mints were more spread în the North and în
tl:e l\liddle of Eastern Transylvania, and than, beginning with the Jind century B.C.,
at the same time wîth the penetration of the Greek coins Macedonia Prima, Thasos,
· I:,yahachium and Apollonia, the centre of gravity was moved in teh central' and
Sc;uth area. Here we have noticed in the archaological manner, an intensive de:.FJgraphic increase and an unprecedented economic and politica! development.
The affirmation is proved, too, by the Roman coins, Repµblican and Imperial,
which abound in the South and Middle area and not are found in North.
Concisely, the Dacian settlements from the North of Eastern Transyl vania
t3.ke an active part to the trading exchanges in the Uird and IInd centuries B.C.
anc! less in the centuries before the Roman conquest. In the same- time, the South
ancl l\lliddle area of Transylvania was a prosperous territory in the Jind century B.C.
a:1c! I st contury A.D. Therefore, it is possible that the South and Middle area of
Transylvania_ ~\·ere belonged to the same politica! structure which probably cont(nc:cc, the pohtical structure of the king Orole,. This little kingdGJm it was probably
la111 over the Eastern Carpathians Mountains.
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ATELIERE DE BRONZIERI DIN DACIA ROMANA

Un domeniu mai puţin cunoscut în literatura de specialitate din
România este cel al atelierelor de bronzieri din Dacia roman[1 (vezi Anexa
şi pl. 1). În rândurile de mai jos vom dezbate trei aspecte: ateliere, producţie şi tehnici.
·
Identificarea pe cale arheologică a lor este anevoioasă aWt în Dacia,
cât şi în Imperiu 1. Spre deosebire de a1t gen de ateliere (de producţie),
de pildă, ceramică, ele au nevoie de un spaţiu mic şi dispun de un inventar redus: cuptoare pentru încălzire, creuzete, tipare, instrumente de
ornamentat etc. Nu am luat aici în considerare „atelierele de turnat
bronzuri mari", care realizează, prin comandă, statui, coloane, busturi
etc. Ele sunt realizate fie în ateliere cunoscute din Italia, fie sunt făcute
ad-hoc în localităţi unde există comenzi de către meşteri, care după terminarea lucrării se mută în alt loc.
Primul atelier pentru producerea obiectelor de bronz investigat în
Dacia şi conţinând toate elementele, mai sus pomenite, este cel de la
Dierna2 , unde atelierul are, după autorii cercetării, mai multe faze: o
construcţie de lemn, urmată de un edificiu în piatră 3 . Ca inventar, sunt
citate pe rnng,1 o cantitate de zgurii de fier, lingouri de plumb, piese
semifabricate din bronz şi plumb, precum şi fragmente de creuzete4 .
Acestea din urmă sunt considerate de autori, pe baza analizelor lui
E. Stoicovici5, drept creuzete pentru producerea sticlei de rubin. Absenţ3
fragmentelor de sticlă zgurificatei, a rebuturilor din sticl,I a obiectelor
finite ne permite, mai degrabă, atribuirea creuzetelor din atelierul de
la Dierna procesului de prelucrare a bronzului, variantc'i care nu este
exclusă nici de E. Stoicovicil;_
Cercetările de la Tibiscum au scos la iveală trei ateliere de prelucrare a bronzului. Primul este o construcţie de lemn (G,3 X 3.4 m), în
care s-au descoperit tipare de lut, piese de bronz în cure; de fabricare
(artefacte de echipament militar) şi creuzete. El este datat în secolul al
II-lea şi considerat exclusiv militar pe baza materialului descoperit precum şi datorită poziţiei sale7. Un al doilea a1telier a fost cercetat în aşe
zarea civilă; el constând dintr-o baracă de lemn (2,40 X 2,40 m) al cărui
inventar este alcătuit din creuzete cu urme de aur(!), bare de bronz,
rebuturi din bronz; în clădirea anexă a fost descoperit un cuptor pentru
1

H. Drescher, în Early Mecliei;a[ Studies, 6, Stockholm, Hl73, ;:i. 53-54.
.\. Bodor, rudita Winkler. în Acta."\JN, XVI, 1979, p. 1-!1-155.
3 Tdem, p. 143.
4
Idem, p. 146.
ri E. Stoimvfri. în ActaMN, XV, 1978, p. 245-250.
" Idem, p. 249.
7 P. Bona. R. Petrovszky. l\L PPtrov~ky, în ActaMN. XIX. 1!1F:2. p. :310-320;
D. Benen, 11. PPtronzky. în Germania. LXV, 1987, I, p. 228: Doinn Bene;1 P. Bona,
Tibiscum, Bucureşti, 1994, p. 97-98.
~
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topit metale8. Atelierul, considerat ca fiind mixt (metale preţioase şi
bronz), este datat în secolul II p.Ch. 9. Al treilea atelier (7,45Xl,65 m)
se găseşte tot în zona aşezării civile şi avea un inventar compus dintr-un
cuptor, fragmente de creuzete, picături de bronz, capete de turnare, o
fibulă de bronz rebutată, el este datat în prima jumătate a secolului
III p. Ch. 10 .
La Napoca, cercetările din 1994 au scos la iveală un atelier de prelucrare a fibulelor. Instalaţia era adăpostită într-o baracă din lemn
(7,5XB m), cuprinzând trei cuptoare, cu peste 6.000 de fragmente de
tipare de lut, 20 de fibule în diverse stadii de prelucrare 11 . Atelierul poate
fi datat în epoca Traian-Hadrian, probabil, înainte ca Napoca să devină
municipiu.
Săpăturile din cas,trul de la Căşeiu au scos la iveahi urmele unui
atelier, constând dintr-o încăpere în care se afla un cuptor cu creuzete şi
piese în curs de prelucrare. Atelierul poate fi datat la mijlocul secolului
al III-lea p.Ch_12_
Acestea sunt la ora actuală singurele localităţi în care toate componenrtele specifice unui atelier sunt reunite, existenţa numai a unor
elemente (creuzete, tipare etc.) permite însă atribuirea funcţionalităţii
de atelier şi a altor complexe arheologice din diverse aşezări ale Daciei
romane.
La Porolissum s-au descoperit piese rebutate, creuzete, tipare, modele
de bronz 13, care implică existenţa aici a unor ateliere mililtare şi, probabil, civile.
Situaţia este identică şi în cazul castrelor de la Buciumi14, llişua 15 ,
Gilăul6, Gherla17, Copăceni 18 , Slăveni 19 , Micia 20 , Potaissa 21 , Apulum2'2 •
Din scurta prezentare de mai sus, singurele ateliere susceptibile de
a fi civile sunt cele de la Dierna şi Cluj. Celelalte sunt militare. Raportul
net favorabil celor din urmă se datorează şi stadiului de cercetare, oraşele romane din Dacia, respectiv cartierele meşteşugăreşti, fiind mult
mai puţin cunoscute.
Atelierele militare au constituit obiectul cercetării mai multor specialişti europeni. Astfel, H. von Petrikovits 23 a studiat fabricile din casD. Benea, P. Bona, op. cit., p. 99.
Idem, p. 100.
10 Ibidem.
11 Cercetări inedite S. Cociş, V. Voişan, Viorica Bolindeţ-Ru.~u.
12 D. hac, P. Hiigel, D. Andreica, în Saalb Jahrb, 47, 1994, p. 39-60.
13 N. Gudea, în ActaMP, XIII, 1989, p. 204.
H E. CJ:iiriJă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrttl roman de la Buciltmi, Cluj,
1972, p. 57-58, pl. XXXI/1-3.
Ia Informatie amabilă D. Prolase.
16 Informaţie amabilă D. Isac.
17 Informaţie amabilă R. Ardevan.
18 L. Petculescu, în Anna, 3, 1. London, 1991, p. 10.
19 Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craio\"a, 19î6. p. 113. pi. LXI,
74'3.
20 L. Petculescu, OP. cit., p. 9.
21 M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monoyrafic, Turda, 199-i, p. 108-109, fig.
18/19.
22 Informaţie amabilă V. Moga.
·
23 H. V. Petrikovits, în Actes du 1Xe Con9res International d'F:tttc!es mr les
Frontieres Romaine.,, Mamaia. 1972, Bucureşti-Koln. Hlî-1, p. :J!m-407.
8
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trele de legiune pe baza surselor literare, epigrafice şi arheologice (planuri de fabrica, inventarul descoperit în diferite castre de legiune vest
europene). Sub termenul de fabrica sunt cuprinse de autor toate necesităţile de producţie ale unei legiuni: atelierele de prelucrare a fierului,
bronzului, pielci, lemnului, a ceramicii şi a materialelor de construcţie.
J. Oldenstein, analizând atelierele şi producţia de bronzuri de pe
limes-ul germanic şi raetic, susţine că aceste fabrici şi, în special, atelierele de bronzuri nu pot a::-operi necesităţile trupei, ele fiind utilizate in~;
mult pentru reparaţii 24 .
M. C. Bishop încearcă, la rândul său, să nuanţeze anumite aspe·ete
privind fabricile militare şi producţia lor 25 • Autorul soc01t.eşte neconciudente argumentele existente pentru identificarea unor clădiri cu _fabricae,
iar în privinţa producţiei conchide că în sec. II-III legiunile îşi produ,:
singure necesităţile de echipament militar pe când trupele auxiliare.
care au rol mai mult de pază şi politic pe graniţă, au o capacitate mu:
mică de producţie 26 .
Pe baza surselor arheologice avute până acum la îndem[ină artefactele produse în ateliere militare sunt: catarame, inele, aplici, pand3ntive,
buterole, balamale, fibule, solzi de lorica, v,îrfuri de suliţt'i, într-un
cuvânt piese de echipament militar. Activitatea principală în aceste ateliere par~ a fi fost repararea echipamentului aflat în dotare, dar este
posibil să se fi produs şi obiecte noi, subansamble pentru echipamen,,
care nu aveau nevoie decât de o tehnologie simplă, pentru execuţia lor.
Pe lângă piese de echipament militar erau reparate şi obiectele personale de utilirtate casnică ale soldaţilor. în privinţa echipamentului ofiţe
rilor unele componente puteau fi reparate in castre, altele -- coif, echipament de paradă etc. -- erau, probabil, realizate în ateliere specializ::i.ce
din anumite centre ale Imperiului, altele puteau fi executate de me~teri ambulanţi. Activitatea atelierelor militare era restrânsă pe de 0
parte pentru că trupele venite într-o nouă garnizoană erau bine aprovizionate cu cele necesare, iar pe de altă parte, militarii se puteau aproviziona şi din ateliere civile, mai ales, cu produse necesitând o tehnologie sofisticată. Atelierele civile, mult mai puţin numeroase, poate ţi
datorită existenţei meşterilor ambulanţi trebuie să fi avut o producţie destul de variată: piese de toaletă, podoabă, medicină, uz casnic
(piese de mobilier, ace de cusut, sisteme de închidere, greutăţi, cuie etc.),
obiecte de cult (statuete, plăci votive). Alături de produsele atelierelor
din Dacia se regăsesc unele obiecte: vase de bronz piese de bronz emailat, opaiţe, statuete de valoare artistică excepţională care credem c,i era:J
importuri în Dacia.
în ceea ce priveşte tehnica de execuţie singurele informaţii sur.t
cele arheologice. Termenul de obiecte de ,,bronz" s-a încetăţenit în literatura de specialitate cu toate că analizele metalografice au arătat cCi
multe piese considerate ca bronzuri sunt obiecte de alamă (aliaj având
21 J. Oldenstein, în Bulletin Musees Boyaux d'Atr et d'Histoirc, Bruxelles, 46,
1974, p. 185-197; idem, în The Production and Distribution of Roman MilitarJ
Equipment, BAU 275, 1985, p. 82-94.
25 M. C. Bishop, în The Production and Distribution of Roman Militar:;
Equipment, BAU 275, 1985, p. 5.
26 Ibidem.
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la bază cuprul cu element secundar zincul şi nu staniul, ca în cazul
bronzului) 27 . ,,Bronzul" folosit <.•ste obţinut aşa cum lasă să se întrevadă
descoperirile arheologice de la Cluj-Napoca şi Tibiscum, precum şi
absenţa totală a lingourilor de bronz din topirea pieselor vechi.
Se folosesc două tehnici pentru producerea obiectelor de bronz.
Prima const[1 din inc[i!zirea şi prelucrarea la cald prin martelare; a doua
din turnarea piesei în tipare, tehnicc1 care se poate realiza fie prin
metoda „cerii pil'rdute", fie prin cca a „formei pierdute". Deşi metoda
,,cerii pierdute" nu este atestată, credem că ea se folosea şi în Dacia.
A doua metodă constă în folosirea unor modele din bronz, plumb, fier,
lemn şi os, apăsate cam până la jumătate în partea netedă a unei „fâşii
de lut plastic" (lut natural, degresat cu puţin nisip fin şi materii organice
pulverizaite, probabil, iarbă sau gunoi). Peste model se apăsa a doua
jumătate de lut. Modelul este scos din tipar şi cele două jumătăţi sunt
unite dup,1 decuparea p{liniei de turnare, iar tiparul era lipit pe lungime.
După uscare tiparul era ars. Modele pentru reproducorc au fosrt descoperi te în Dacia doar la Porolissum şi acestea în curs de prelucrare28. Tipare
de lut au fost descoperite la Cluj-Napoca29 , Porolissum 30 , Gilău31 , Tibiscum32 (pl. 2). Fragmente sau piese de bronz uzate erau introduse în creuzete (pl. 3) şi topite în cuptoare. Urma turnarea metalului în tipare.
După răcire, tiparul era spart şi piesa scoasă era supusă, în primul rând,
operaţiei de finisare. respectiv de înlăturare a bavurilor de turnare. Urma
procesul de asamblare: în cazul unei fibule găurirea pentru fixarea
resortului, îndoirea portagrafei, în cazul cataramei montarea acului cite.
Următoarea operaţie consta în ornamentarea lor cu ajutorul unor mici
dăltiţe. Întregul proces tehnologic al fabricării bronzurilor mici a fost
refăcut atât pe baza descoperirilor din Imperiu 33 , cât şi pe baza descoperirilor din atelierul de fibule de la Napoca.
SORIN COCI-5

ATELIERS DE BRONZIERS DANS LA DACIE ROMAINE

(Resume)
L'etude fait une analyse des ateliers, des techniques et de la production deţ
peUts objets en bronze de la province romaine de la Dacie. Parmi Ies conclusions
qu·on peut tirer de celte etude c'est le fait que la majeure partie des ateliers
'l:1 J. P. Guillaumet, în Centre de recherches sur les techniques greco-romaines,
Universite de Dijon, 10, 1984, p. 10-15: M. Pernot, J. Dobos, J. P. Guillaumet, ln
Centre de recherches sur les technique greco-romaines, Universite de Dijon, 12,
1988, p. 63-70.
28 I. H. Crişan, în ActaMP, III, 1977, p. 188, pl. VII/3.
29 Vezi nota IO.
30 N. Gudea, în ActaMP, XIII, p. 964, pl. CV/1-3.
31 Informaţie amabilă D. Isac.
32 P. Bona, R. Petrov~zky, M. Petrovszky, op. cit., pl. VIl/9-1'
33 H. Drescher, op. cit., p. 62-63.
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trouves jusqu'aujourd'hui ont un caractere militaire, etant decouvert -;oit i1 J'interieure soit dans le voisinages des camps militaires. Les seuJs ateJiers civiJs sont
ceux de Diema et de Napoca (v. pl. 1). Pour elements d'identification de la presence d'un atelier l'auteur a considere Ies creusots (pl. 3), Ies objets en cours
de fabrication, Ies moules (pi. 2). En ce gui concerne la production on peut citer:
apliques, boucles de ceinture, pointes de lance, bouterolles, fibules. La technique
de fabrication pour l'in-;tant est atteste seulement par !'atelier de Cluj-Napoca
ou on a utili5e la technique de la „forme perdue".
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F ig. 1. Ateliere de bronzieri din D acia romanll.: I. Porolissum; 2. Buciumi; 3 . Căşei ; 4 Ilişua ; 5. Gherla ; 6. Napoca ; 7. Gil ă u ;

8 . Potaissa; 9. Apulum; 10. Micia; 11 . Tibiscum; 12. Dierna ; 13. Slăveni ; 14 . Copăcc ni.
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F ig. 2. Tipare : 1-2 (Napoca); 3-5 (Porolissum); 6 - 7 (Tibiscum).

A T ELTERE DE BRO N ZI ERI DIN DA CI A ROMANĂ

1

2

3
F ig. 3. Creuzet e: 1- 2 Porolissum; 3 Tibiscum.

391

PORŢIUNI DE LIMES DIN ESTUL DACIEI
INTRACARPATICE
(între valea Homorodului Mic şi defileul Oltului de la Tuşnad)

INVESTIGAREA UNEI

Studiind literatura de specialitate mai veche, se poate observa cu
uşurinţă că tronsonul cel mai puţin cunoscut al limes-ului provinciei
Dacia (intracarpaJtică) este acela care se întinde între castrul romap de la
Sânpaul (jud. Harghi.ta) şi fortificaţia similară de La Breţcu (jud. Covasna).

Intre aceste două întărituri de graniţă actualmente nu se cunosc decât
puncte de repeT sigure: burgus--ul de la Ocland (jud. Horghita)1,
precum şi castrul roman de la Olteni (jud. Covasna) 2•
Cercetători mai vechi, în rândul cărora amintim numai trei, şi anume
pe Balazs Orban, Gabor Teglas şi Istvan Paulovics, cutreierând zona aferentă s-au situat pe poziţii simţitor deosebite. B. Or:ban, deşi a sesizat
nişte elemente defensive (valuri şi şanţuri de apărare detectate, mai
totdeauna, pe culmea principală a Munţilor Perşanilor), nu a avut posibilitatea de a determina perioada căreia îi aparţin3 • G. Teglas, la rândul
său, le considera de origine romană, înmânunchindu-le cu alte porţiuni
de valuri şi şanţuri de apărare, îndreptate spre răsărit, amplasate pe versantul de vest al Munţilor Harghitei, precum şi pe imensul platou vulcanic ce se întinde la apus de masivu1 muntos aminti1t 4 . Cel mai bun
cunoscător al problemei, I. Paulovics, care şi-a efectuat cercetările în
vara anului 1942, nu a luat o poziţie fermă, necunoscând nici unul dintre elementele menţionate mai jos. Acest cercetător a vizi.tait în special
teritoriile castrelor de pe fruntariile răsăritene ale provinciei, începând
cu Orheiul Bistriţei, trecând pe la Brâncoveneşti, Călugăreni, Sărăţeni,
Inlăceni, Odorheiu Secuiesc, Sânpaul, OLteni şi Breţcu. El nu a investigat nici o porţiune de vallum, care se situează între „Plaiul Şanţului" de
la Glăjdărie (jud. Mureş) şi Crizbav (jud. Braşov), elemente defensive,
întrerupte din loc în loc, pe distanţe mai mari sau mai mici, care totuşi
par a face parte dintr-un sistem de apărare unitar.
In cursul anilor trecuţi mai muLte tronsoane ale vallum-ului au
fost cercetate: cele dintre castrele de la Călugăreni şi Sărăţeni, după
două

Cf. G. Ferenczi, I. Ferenczi, în ActaMN, XIX, 1982, p. 279-286.
Vezi I. Paulovics, Dacia kelcti hatdrvonala es az ugynevezett „ddk"-ezilstkincsek kerdese, Koloz.svar, 1944, p. 65 şi urm.: C. Daicoviciu, E. Chirilă, S. Kiss,
D. Protase, I. I. Russu, Z. Szekely, in SCIV, 1/1, 1950, p. 118, nr. VIII.
3 B. Orban, A Szekelyfold leircisa tortenelmi, regeszeti, termeszetrajzi s nepismcreti szcimpontb6l, I, Pest, 1868, p. 232-233, 234-235.
4 G. Teglas, în A Magyar Tudomcinyos Akademia Evlconyvei, 1895, p. 413---422;
idem, în Archaeologiai Kozlemenyek, XIX. 1895, p. 5-54; idem, în ErdMuz, XIII,
1896, p. 384-389, 416---417; idem, în MTRTE, VIII, 1897, p. 53-59; idem, în
ErdMuz, XVII, 1900, p. 261-269, 313-324; idem, în Ethnographia, XVI, 1905,
p. 38---40.
1

2
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acesta pe teritoriul oraşului Sovata (inclusiv în împrejurimile localităţi
lor Săcădat şi Ilieşi, toate în jud. Mureş) apoi, începând de la Corund,
lângă comunele Dealu, Zetea, Brădeşti, Satu Mare până în hotarul comunei CăpMniţa (toate în jud. Harghita).
Alt traseu cercetat a fost acela care începe cu culmile cele mai
înalte ale Harghitei centrale, coboară pe teritoriul oraşului Vlăhiţa, respectiv al comunelor Lueta şi Mereşti. Ultima porţiune de vallum urmă
rită de noi se termină înaintea şeii adânci care se află între valea Homorodului Mic (Mereşti) şi valea Vârghişului, şa ce desparte ultimele ramificaţii (de sud) ale marelui platou vulcanic, de pă1 rţile nordice ale Munţilor Perşanilor (vf. Dugău 1.011 m). Deşi terminaţia de miazănoapte
a munţilor amintiţi apare ca un fel de peneplenă, deci cu o suprafaţă relativ accidentată, aici ridicarea oricărui element de apărare era superfluă,
deoarece intervin cheile prăpăstioase ale Vârghişului săpate în calcare
jurasice. Nu departe de deschizătura inferioară, de miazăzi, a defileului
întortocheat, reapare vallum-ul. Una dintre sarcinile principale ale investigaţilior din vara anului 1989 a fost 'tocmai urmărirea şi cercetarea
acestui monument istoric de mare întindere, de aproximativ 25 km.
Fig. 1.

I. Tronsonul de val urmărit, numit de localnici „Brazda cocoşului"
(Kakasban1zda), ,,Drumul urieşilor", (Oriasok utja), ,,Meta principelui"
(Fejedelmi meta) sau „Graniţa de ţară" (Orszaghatar) se compune din
trei părţi separate cvasi-paralele, deşi aceste părţi di~tincte fac parte,
fără îndoială, din unul şi acelaşi sistem defensiv. Cele trei elemente
componente aşezate pe versantul de est al Munţilor Perşanilor sunt
situate la adâncime, formfmd trei linii consecutive dintre care cele din
faţii şi din spaitele liniei de mijloc sunt mult mai scurte. Vallum-ul de
mijloc este - fără putere de tăgadă - cel mai lung. Începe pe versantul
de sud al muntelui denumit „Malul de Jos" (Als6mal, 935 m), care se
înalţă în dreapta Cheilor V{irghişului, la vest de defileu şi cu patru întreruperi nu prea importante, cauzate de configuraţia terenului (pante
foarte abrupte spre răsărit unde construirea lui era de prisos) şi se termină deasupra înc:eputului de sus (de est) al defileului Oltului de la
Racoş (jud. Braşov), în apropierea înălţimii dominante „Charhago" (Karh..ig6, 701 m), deasupra podurilor metalice de cale ferat,'i peste Olt.
a) Prima linie (socotită de la răsiirit spre apus) este formată dintr-o
porţiune scurtă de vallum, .trecfmd prin apropierea „Cetăţii Boldi"
(Boldi-varhegy, 684 m). Are atât în faţă 61t şi în spate un şanţ, având
lungimea de aproximativ jumătate de km. Pe lângă acest vallum există
douii construcţii curioase, destul de mari ca întindere, care necesită
măcar un sondaj cu caracter informativ pentru determinarea caracterului, destinaţiei şi epocii căreia îi aparţin.
b) Cea de a doua linie, aşa cum am precizat în rfmdurilc de :11ai sus,
cca mai lungă, începe din apropierea vâriului stâncos al n:iuntel~~ .. l\J_alul
de Sus'' (Felscimâl, 935 m), şi anume de la poalele unc~ ramif1caţ11 de
sud (780 m) a acestuia, barcînd o coam[i de deal ce se întmde spre rasarit între pâraiele „Ghechereş" şi „Medieş" (Gyi:ikeres-, Meggyes-patak)
pe o distanţă de circa jumătate de km. Spre miazăzi vallum-ul nu apare
decât peste o depăritare de 1,5 km, deoarece coasta răsăriteană abruptă
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a „Dealului rotund" (Kerekhegy, 811 m) a făcut superfluă construirea
în această zonă a oricărui element de apărare. Vallum-ul reapare iarăşi
imediat la sud de albia „Pârâului rotund" (Kerek-patak), de unde se
urcă pe o pantă piezişă până la marginea platoului denumit „Dealul
Zobor" (Zobor-hegy, 892 m), ductul lui putând fi urmărit fără nici o
greutate. La marginea de sud a acestui platou, valul cu cele două şan'"
ţuri de-o parte şi de alta traversează văile (aici încă) nu prea adânci
ale unor afluenţi neînsemnaţi din dreapta „Pârâului Sarmani" (Szarmany-patak), iar la răsărit de „Vârful cu linte" (Lencses-rteto) 735 m),
după ce im-ece peste valea (aici încă) nu prea adâncă a „Pârâului Lencses"
(Lencses-patak), se urcă pe ramificaţiile cu caracter carstic ale interfluviului principal (dintre Homorodul Mic şi Vârghiş), iar - după o distanţă de aproximativ 3 km se termină pe marginea unui platou stâncos situat faţă-în-faţă cu „Dealul Atel" (Atel-hegy, 786 m). Se întrerupe pe o distanţă de circa 0,5 km, pe o coastă de deal foarte stâncoasă,
ca să reînceapă pe coasta opusă, abruptă, dar fără stânci, a „Dealului
negru" (Fekete-hegy, 774). De aici se Jndreaptă spre albia „Pârâului
Hăşmaş" (Hagymas-pat:iak), ca să urce până la un anumit punct de pe
coasta de nord a vârfului „Piatra Hăşmaş" (Hagymăsko, 745 m), ifiind
intersectat de drumul judeţean Ocland (jud. Harghita) - Baraolt (jud.
Covasna).
Vallum-ul reîncepe din vârful sitâncii amintite (pisc în care, contrar
aşteptărilor, nu am putut depista urmele vreunei întărituri, deşi locul
se pretează), întinzându-se, în linii mari, spre sud-vest, folosind avantajele oferite de marginile abrupte ale unui alt platou, barând şaua de
legăitură dintre această formaţiune geomorfologică şi dealul „Cuştai"
(Kustaly, 754 m) ce se ridică 1a vest de centrul localităţii Vârghiş (jud.
Covasna). După ce vallum-ul trece peste valea (încă) nu prea adâncă a
„Pc"irâului pietros" (Ko-patak), urcă peste o altă porţiune de platou şi se
termină deasupra văii late, deschise, a „P,îr[mlui Rica" (Rika-pataka).
El reapare la miazăzi de podeţul fostei şosele ce lega localittăţile Ocland
(jud. Harghita) şi Racoşul de Sus (jud. Covasna), în apropierea actualei
ferme. Tronsonul acesta fiind foarte bine păstrat (inclusiv şanţurile) merită să fie secţionat în mai multe părţi. Menţionăm că lăţimea valului
de pământ atinge aproximativ 12 m, iar şanţurile câte 4-5 m. Cum
am putlllt constata în repetate rânduri, va1ul are un „miez" ars până
la roşu, iar în unele locuri pământul este chiar zgurificat. Această porţiune de vallum, plasat la o distanţă de circa 1800 m vest faţă de cel
amintit anterior (sub pct. I/a), a avut menirea de a bara creasta lătural
nică ce se îrntinde în direcţia est-vest, între wîrfurile „Fântâna albă"
(Feherkut-teto, 754 m) şi „Cetatea Boldi" (Boldivar-hegye, 684 m), vârf
pomenit în legătură cu porţiunea scurtă de vallum sub pct. I/a.
Vallum-ul lipseşte de pe coasta abruptă ce se înalţă deasupra albiei
pârâului „Nadăş" (Nadas-patak, la nord de ea), dar apare imediat ln
sud de lunca pâTâului aminti,t, urc,îndu-se pe creasta st[mcoasă ce se
întinde în direcţia nord-est---sud-vest intre puraiele de munte „Nadăş"
şi „Silaş" (Nadas-, Szilas-patak). El se poate urmări fără nici o dificultate până la cota 709 de unde, având două frânturi de direcţie, coboar;_l
în valea „Pârâului Silaş". De aici urcă iarăşi pe o coamă lăturalnică a
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,,Dealului negru" (Fekete-hegy, 826 m), situată la vest şi borna de triangulaţie. Urmând configuraţia terenului, vallum-ul se îndreaptă spre vârful „Carhago feie" (Karhago feje, 823 m). Din acest vârf, schimbându-şi
direcţia, se întinde spre sud-est. Trecând peste vârful „Carhago" (Karh{1go, 701 m), se pierde la începutul marginei de sus a acestei creste de
deal, panta foarte piezişă făcând de prisos construirea şi pe acest tronson
a vreunui element de apărare.
Conform unor afirmaţii verbale obţinute la Racoşu de Jos, Augustin
şi Ormeniş (jud. Braşov) vallum-'1.11 are continuare spre miazăzi, în aripa
de sud a Munţilor Perşanilor (fondul de cercetare fiind redus la jumă
tate, personal nu am mai putut controla veridicitatea acestei afirmaţii) 5 •
Concomitent cu vallum-ul de mijloc, cel mai lung, am cercetat, fără
nici un rezultat palpabil şi „Dealul pietros" (Kovesdemb, 808 m) şi „Piatra corbului" (Holl6ko, 824 m, o formaţiune curioasă de stâncă de calcar) ce se înalţă în nord-estul teritoriului comunei Racoşu de Jos, la
nord-nord-est, respectiv nord-est, dar în apropierea înălţimii vestite
pentru fortificaţia din perioada feudalismului timpuriu denumite „Tepeiul Racoşului" (Rakosi Tepo, 820 m) 6 .
C) In spatele vallum-ului de mijloc (cel mai lung) am urmărit trei
porţiuni de vallum: 1) în apropierea cetăţilor „Hăşmaş" (Hagymâs-vara)
şi ,,Cuştai" (Kustaly-v{ira) pe platoul „Lapiaş" (Lapias-teto) cu o lungime
de circa jumătate de km; 2) pe coama „Rika" (Rika-teto) 681 m), barfmd
trecerea cea mai uşoară peste Munţii Perşanilor <lin valea „Pârâului
Rica" (Rika-pataka volgye) spre Ocland din valea Homorodului Mic prin
,,Valea Gazlo" (Gc'1zl6-patak volgye) pc o lungime de aproximativ 2 km
şi 3) o porţiune foarte scurUi, ,triplată, în apropierea „Vârfului fântânii
albe" (Feherk1:it-teto, 754 m), element de apărare ce barează coama de
deal prelung, care se înalţă între valea „P.îrâului Rica" (Rika-pataka,
nord) şi valea ,,Pfirc"mlui Nadăş" (Nadas-patak, sud). Toate aceste trei
porţiuni de vallum, ca de altfel şi cea din prima linie sunt foarte asemănătoare (să nu spunem identice) şi ca aspect şi ca dimensiuni, formfmd, foarte probabil, elementele aceluiaşi sistem defensiv orientat spre
rt1sărit, fiind amplasate la punctele topografice cele mai vulnerabile.
Concluzionând cele observate cu ocazia investigaţiilor, avem impresia că toate acestea nu au fost construite de romani, ci sunt realizările
unei alte epoci, şi anume ale perioadei feudalismului timpuriu. Argumentele pe care le putem înşira împotriva caracterului roman al acestor construcţii defensive de mare întindere sunt următoarele:
.1) Porţiunile de limes - valuri romane totdeauna au un singur şa11ţ
de apt1rarc, plasat întotdeauna spre barbaricum. în cazul nostru diferitele porţiuni de vallum sunt flancate din faţă şi din spate de câte un şanţ.
2) în afara btirgus-ului „Cetatea Hăşmaş" (Hagym~1s-vara, circa
650 m), lipseşte orice element însoţitor, de nelipsit pe fruntarile cercetate ale Daciei romane intracarpatice (ne gândim la resturile <le turnuri
observate în număr mai mic sau mai mare pe limes-ul mese-şan, someo exprima şi B. Orbân, op. cit., I, p. 209.
Vezi B. Orban, op. ci.t., I, p. 203-204; K. Horedt,
V. Mitrea, M. Rusu, în SCIV, I/1, 1950, p. 174.
5

6

Aceeaşi părere

Şt.

Ferenczi, N. Idu,
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şan

sau aşezate chiar la poalele de vest ale Munţilor Bârgăului, Căli
mani, Gurghiului, Harghitei)''.
3) Porţiunile de valuri romane cercetate (unele, ca acela de la Poieni
chiar secţionate!), la Poieni (jud. Cluj), Buciumi, Zalău - ,,Vârful Pc1.stăii", Porolissum etc., nu au miez de păm[mt ars până la roşu 8 •
4) Porţiunile de vallum detectate fie pe versantul de răsărit, fie pe
coama principală a Munţilor Perşanilor nu au nici prin ductul lor aspectul unei construcţii defensive romane marcate de castrametatori români.
O eventuală rezolvare definiit,ivă a problemei o putem aştepta de
la secţionarea în mai multe locuri a acestui sistem de apărare ...
II. Am cercetat suprafaţa presupusului castru de la Baraolt. Marea
majoritate a cercet[1torilor (între care şi unul care semneazc1. aceste rânduri9) sunt de părere că pe terasa fluviatilă (cu o înălţime rela,tivă de
12-14 m) numită „Veţer" (Vecer) a existat un castru roman de graniţă.
Nu numai locul se pretează la aşa ceva, dar şi distanţele existente între
castrele de la Sânpaul-Olteni, pe de o parte şi Hoghiz-Olteni, pe de altă
parte, precum şi condiţiile geomorfologice, care toate fac necesară amplasarea în acest loc a unei fortificaţii romane. C. Daicoviciu şi Z. Szekely
au negat în mod categoric existenţa în acest loc a unei întărituri de
graniţă romane 10 . Cu toate acestea, problema cere a fi investigată mai
îndeaproape, relucîndu-se cercetările.
III. Am făcut investigaţii de teren în văile p[iraielor „Cormoş"
,,Langoş;• (Kormos, Umgos), pe teritoriul localităţilor Doboşeni-Brăduţ
Filea (toate în jud. Covasna), având în vedere că obârşiile acestor pâraie
de munte sunt în apropierea unor şei relativ mai scunde, care fac posibilă o trecere uşoară spre Depresiunea Ciucului de Jos (ocupată în epoca
stăpânirii romane de dacii liberi). Investigaţiile noastre nu au dat roade.
Nu am putut detecta nici un element roman de apărare.
IV. La est de oraşul Baraolt (jud. Covasna), la vărsarea „Pârâului
Dungo" (Dung6-patak) în „Pârâul Baraoltului" (Bar6ti-patak), cu ocazia
7 Cf. K. Torma, în Ertekezesek a Tortenelmi Tudomânyok Korebol, IX, Budape~t, 1880, p. 44-102; A. Buday, în Dolg, III, 1912, p. 99-127; idem, în Dolg, V,
1914, p. 95-lOB; C. Daicoviciu, în AJSC, II. 1933-1935, p. 254-256; idem. Dacica,
Cluj, 19i0, p. 247-249; I. Ferenczi, în r:rdMuz, XLVI, 1941, p. 189-214; idem, ln
F:rdelyi Tudomanyos Fii.zetek, 129, Kolozsvar„ 19-U; idem, în SCIV, X 1, 1959, 2,
p. 342-344; idem, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 152-155, fig. 13, H, 16; idem, în
ActaMN, V, 1968, p. 82-83; idem, în File de istorie, I, Bistriţa, 1971. p. 81-82;
idem, în Sargetia, X, 1973, p. 79-104; idem, în File de istorie, IV, Bistriţa, 1976,
p. 107-130; idem, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 285-289; idem, in ActaMP,
XII. 1988, p. 251-289; idem, în ActaMP, XIV, 1990-1991, p. 127-151; G. Ferenczi,
I. Ferenczi, A. Baias, în File de ;storie, III, Bistriţa, 1974, p. 181-189; I. Ferenczi,
M. Petică. in Apulum, XXXI, 1994, p. 139-166; G. Ferenczi, I. Ferenczi, Limes-ul

Dnci,·i, Contribuţii la
S<'<·uirsc-Sânpaul (ms.).

cunoaşterea

sectoarelor

Sărăţeni-Inlăceni,

Inlăceni-Odorhciu

3 I. Ferenczi, în Dacia, S.N., XI, 1967, p. 152-156, fig. 13-14, 16; idem, in
ActaMJV, V, 1968, p. 82-83; N. Gudea, în ActaMP, IX, 1985, p. 158-159, 161, 168,

li3, 176, 177, 178, 181.
9 I. Ferenczi, în Szekelyseg, IX, 9-10, 1939, p. 66-il (cu bibliografia aproape
exhaustivă în nota referitoare la această chestiune).
IO C. Daicoviciu şi colab.. în SCIV, 1/1. 1950, p. 118, nr. VIII, nu admite
existenţa ,.nici măcar a unei aşezări civile din epoca romană" (s.n.). Mai nou,
cercetătorul braşovean Ion I. Pop. în teza sa de doctorat (Sud-estul Transilvaniei
în epoca romană), prezintă o opinie mult mai pozitivă în legătură cu presupunerea
unei eventuale întărituri la Baraolt.
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săpări:i

unei aLbii pentru drenarea pârâului principal, unul dintre autorii
acestui raport preliminar, geologul Istvan Denes, a observat la nivelul
.talvegului actual urmele unei aşezări de Up Sighişoara-Wieten'berg din
epoca bronzului. Am cercetat locul respectiv în repetate rânduri, constatând că aşezarea cu pricina, acoperită cu un strat gros de 3-4 m de
aluviuni recente, a suferit o subsidenţă din cauza mişcărilor microtectonice locale.
La obârşiile aceluiaşi pârâiaş „Dungo", .am descoperit bucăţi mai
mari sau mai mici de z-gură de fier 11 provenite - probabil - de la
mai multe cuptoare de redrus minereu de fier (se poate presupune, din
epoca dacică).
Movilele antropogene situate pe o ramificaţie de deal, în formă de
platou, aparţinătoare înălţimii denumită „Tol"ltoma" (700 m), nu sunt
urme ale unor turnuri de pază şi de semnalizare romane. Majorita,tea
lor au fost săpate la sfârşitul secolului trecut, dovedindu-se a fi morminte
tumulare databile la începrutul epocii bronzului1 2.
V. In bazinul hidrografic al „Pâr[1ului Baraolt (Bar6ti-patak), printre altele am cercetat fără nici un rezulta,t pozitiv promontoriul stâncos
al aşa-zisei „Cetatea dorii" (Varjuvar, 770 m) situate la aproximativ
3,5 km nord de localitatea Herculian, intre valea pârâului amintit şi
valea „Pârâului negru" (Fekete-patak).
VI. In sublbazinrul hidrografic al „Pâr,îului cu brazi" (Fenyos-patak),
un afluent mai însemnat din stânga al „Pârâului Baraolt", printre altele,
am vizitat dealul cu pante abrupte, stâcoase ale „Ceităţii bradului"
(Feny6s-v{1r, 850 m) ce se ridică în apropierea fostei topitorii de fier de
la Bodva:i (Bodvaj), deasupra „Pfirâului cu brazi". Suprafaţa promontoriului înalt situat :între confluenţa pârâului de munte amintit mai sus
şi „Pârâul pietros mic" (Kiskăves-patak) este acoperită cu blocuri mari
(nefasonate) de andezit, elemente de fortificaţie lipsesc însă cu desă
vârşire.

VII. In bazinul hidrografic al „Pârâului Băţanilor" (Bacon-vize) am
cercetat o serie întreagă de locuri susceptibHe de a conţine urme arheologi-ce. în rândul acestora amintim doar câteva:
a) ,,Cetatea lui Cosma" (Kozma-vara) ce se află deas~pra luncii
„Pârâul Şugo" (Sug6-patak) este, <le fapt, o formaţiune geomol'fologică
(deci naturală), o alunecare masivă de teren cu o lungime de peste 200 m
şi lăţime de 30--40 m, acoperită de o pădure tânără, deasă de mesteacăn,
înconjurată dinspre sud-est de o ridicătură valliformă, de origine naturală.
b) La aproximativ 2,5 km sud-sud-vest de centrul comunei Băţanii
Mari, între „Pârâul Beşineu" (Besenyo-paitak) şi micul sat Bados se
ridică un deal izolat, scund (619 m), denumit „Cetate" sau „Cetatea illli
Kelemen" (Var, Kelemen-v{ira) ale cărui povârnişuri spre miazăzi sunt
foarte abrupte, prezentând fenomene de soliflucţie. Nici în v[1rful dealului,
nici pe panta ei sudică (acoperită cu plantaţie de salcâmi) cu formaţiuni
de teren valiforme nu am putut descoperi nici o urmă arheologică 13 •
11 Aceste urme arheo!ogice vizibile şi la suprafaţă au fost observate şi de
B. Orban, op. cit., I, p. 214.
12 Cf. B. Orban, op. cit., I, p. 211-222; ErdRep, p. 207, nr. 6; informaţie Istv ·1
Denes.
13 Nici B. OrbCm nu a pu'.ut comlata aşa ceva. Cf. B. Orban, op. cit., I, p. 216
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c) Pe terminaţia de platou „Galat" (Cetate, 658 m), care se află
la o distanţă de circa 3,5 km sud-sud-est de centrul aceleaşi comune,
sunt câteva formaţiuni de teren, similare ca geografie fizică cu valurile
de pământ şi şanţurile de apărare. Ele nu sunt însă antropogene. Pantele
de răsărit şi de miazăzi ale acestui deal prezintă alunecări masive, vechi
ele teren cu o diferenţă foarte mare de nivel.
VIII. La circa 800 m est faţă de ultimele case ale locaUtăţii Băţanii
Mari, se ramifică un drum pavat carosabil şi actualmente ce duce spre
părţile· de sud ale Depresiunii Ci ucului. In diferiste publicaţii mai vechi
şi mai noi14, apare mereu presupunerea, sau chiar afirmaţia, că această
,,şosea", care traversează masivul Harghitei de Sud, ar fi de origine
romană. Cu ocazia investigaţiilor efectuate în vara anului 1989, am
studiat şi această problemă. Drumul urcă lent pe platoul lung numit
.,Coasta ulmului" (Szil hata), de la 600 m alti.tudine absolută ajungând
la 900 m altitudine, pună la poalele lanţului vulcanic propriu-zis, fără curbe
însemnate. De la poalele munţilor vulcanici propriu-zişi, ,,şoseaua" pav1tă
cu lespezi mai mari sau mai mici de piatră de andezit urcă foarte lin,
făcând nou{1 serpentine marcate original cu o acribie inginerească. Şaua
de trecere se nflă hi. nord de vârful „Mitaci" (Mităcs, 1.280 m) având o
altitudine absolută maximă de circa 1.210 m. Din această şa drumul
ce se bifurcă, coboară parte în valea „Pcîr;.îului Mitaci" (Mitacs-patak),
parte în valea „Asău" (Asz6) spre localităţile de miazăzi ale Depresiunii
Ciucului de Jos. ,,Şoseaua" are lăţimea constantă de 6,5 m (este vorba
de lăţimea pavată, cu bordură cu tot depăşind 7 m lăţime), dimensiune
ce ar corespunde cu cea a drumurilor imperiale romane 15. După părerea
noastră, pare a fi totuşi o construcţie mult mai recentă, şi anume din
secolul al XVIII-lea (perioada Mariei Tereza sau Iosif al Ii-lea). perioadă
când au fost construite mai multe drumuri strategice pe întreg teritoriul marelui principat al Transilvaniei. ,,Şoseaua" cu pricina a fost
precedată însă de un drum de pămdnt folosit timp de mai multe secole 16 .
Chestiunea s-ar putea rezolva prin studierea documentelor aferente în
Arhivele Militare (Kriegsarchiv) de la Viena.
IX. Am făcut o investigaţie fugitivă şi în masivul vulcanic al Harghitei de Sud, cercetând culmea principală a acestor munţi între vârful
,,Podul de piatră" (Kohid, 1.557 m, nord) şi „Pilişca Mică" (Kispiliske,
1.131 m, sud), cutreier[md urmcHoarele vfirfuri şi culmi: .,Muntele Cucu"
(Kakukhegy, 1.558 m), ,,Muntele negru" (Feketehegy, 1.434 m), cota
1.386, cota 1.395, muntele „Căpuş" (Kapus. 1.428 m), muntele „Mitaci"
(Mitacs, 1.280 m), cotele 1.267, 1.223, 1.244, muntele „Pilişca Marc"
H Vezi, de exemplu. Z. Kisgyărgy, Bazinul Baraolt, Ghid turistic, Sf. Gheorghe.
l!Jî2; idem, t:rdbvidek. rJtii-;alauz, Scpsiszentgyorgy, 1973.
15 Între altele, vezi: Iudita Winkler, M. Blăjan, T. Cerghi, în Potais.ţa, IL
1980, p. G3-î9; Iudita Winkler, în ActaMN, XIX. 1982, p. 587-589; D. Ursuţ,
P. Petrică, în ACtaMN, XIX, 1982, p. 591-592; I. Ferenczi, D. Ursuţ. în ActaMI\',
XXII-XXIII, 1985-1986, p. 213-220 (cu bibliografia mai veche citată).
1G Vezi B. Orban. op. cit., I, p. 219 (cu nota 16). Spre exemplu, în anul lGGO.
principele Emeric Thtikoli. care în zilele de 12-13 octombrie, împreună cu oastea
sa, a poposit în Băţanii Mari, în ziua de 1-1 oclombrie. folosind acest drum ni
l\litaciului, atraversat Munţii Harghitei (de sud), îndreptându-se spre Depresiunea
Ciucului de Jos; Cf. şi J. Bănyai, în Emlekki:inyv a Szel,ely Nemzeti Muzeum otvenei:cs jubileumcira, Sepsiszentgyorgy, 1929, p. 504.
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(Nagypiliske, 1.374 m), ,,Pilişca Mică" (KispiHske, 1.178 m) 17 fără dep;starea vreunei urme. arheologice.
X. Nu a dat rezultate pozitive nici cerce,tarea terenurilor din împrejurimile Băilor Ozunca (Uzunka-fi.irdă); ne gândim la părţile de hotar
denumite „locul satului" şi „Ciocaş" 18 • Cu toate acestea suntem aproape
convinşi că romanii au folosit cea mai uşoară posibilitate de trecere
dinspre castrul de la Hoghiz, respectiv Baraolt spre Breţcu (jud. Covasna), existentă la nord de vârfurile vulcanice „Murgu mare" (Nagymurg6, 1.016 m) şi „Murgu mic" (Kismurg6, 821 m) spre Bixadul Oltului,
mai departe spre localităţile Turia - Leliceni - Breţcu, folosind un fel
de „coridor) (culoar de circulaţie" dublat19, ce desparte Harghiita de Sud
de Munţii Baraoltului, pe de o parte, şi grupul vulcanic al „Cioma!tului
mare" (Nagycsomad, 1.294 m) de Munţii Bodocului, neexistând altă posibilitate mai uşoară de trecere.
Din cauza reducerii fondului iniţial de cercetare nu am putut ajunge
cu investigaţiile decât până la defileul Oltului de la Tuşnad, în faţa
localităţilor Bixad, respectiv Micfalău, fiind nevoiţi să ne oprim.
După cum se poate conchide pe baza acestui scurt raport preliminar, momentan se pare că între oraşul Baraolt ,şi valea Oltului nu a
existat nici un element de apărare roman, condiţiile geomorfologice ale
zonei făcând superfluă folosirea unor astfel de obiective în epoca 61!:ă
pânirii romane.
ISTVAN DE.NES- ISTVAN FERENCZI

L'INVESTIGATION D'UNE PORTION DE LIMES DANS L'EST DE LA DACIE
ROMAINE INTRACARP ATIQUE
(entre la vallee du Homorodul Mic et le defile de !'Olt ă Tuşnad)
(Resume)

Les deux auteurs ont accompli une ample recherche de terrain dans la zone
indiquee, ayant pour but Ies possibles fortifications romaines de frontiere. 11s ont
trouve un etablissement de l'Age du Bronze (appartenant a Ia culture Wietenberg)
pres de la viile de I3araolt, ainsi que trois valla differents, qui pourtant ne peuvent
pas etre romains.
A ce qu·on connait jusqu'a present, ii semble qu'entre la viile de I3araolt
et la vallee de !'Olt n'aient pas existe des fortifications romaines. Les condition:;
geomorphologiques rendaient d'ailleurs des tels elements extremement peu necessaires.
Pentru detalii cu caracter geomorfologic, vezi O. Marcu, Z. Racz, A. Cioacă,
Harghita. Ghid turistic, Bucureşti, 1986, p. 11-12, 115-116; W. E. Schreiber,
în Geografia României, III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei,
Bucur~ti, 1987, p. 113, fig. 22, p. 119-123.
18 Cf. B. Orban, op. cit., I, p. 219.
19 Vezi A. Cioac{i, în Gc::igrafia României, III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Bucureşti, 1987, p. 176, 1711, fig. 59.
17
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BRONZURI ROMANE DE LA GHERLA

Articolul de faţă îşi propune să prezinte 136 de obiecte d~ bronz
inedite, recolt,ate în1tre anii 1981-1983, din zona castrului de la Gherlal.
Majoritate-a pieselor (950/o) provin din descoperiri în tf1mplătoare făcute
în punctul „Stăvilar" 2 , restul fiind recoltate de pe suprafaţa casit:rului 3 .
Alte câlteva piese de bronz din Gherla au fost prezentate cu 17 ani în
urmă4, iar fibulele au beneficiat, deja, de un studiu amănunţit5 •
.Din motive de spaţiu, am exclus din prezentarea de faţă piesele
nedeterminabile sau cele care se repetă în mod stereotip.
Obiectele au fost împărţite după destinaţia lor, în: I. Ataşe de vase,
II. Piese de mobilier, III. Piese de echipament militar, IV. Piese de
harnaşament. Aplicile şi pandantivele, cu rol decorativ (V), au fost separate de piesele de harnaşament sau echipament militar pentru că atribuirea lor numai unei,a din cele două categorii ar fi hazardată în stadiul
actual al cercetărilor, deşi majoritatea acestor piese decorau, probabil,
harnaşamentul cailor ..

I. Ataşe de vase (Fig. 1/1, 2/2-4).
Primele două piese din catalog sunt toarte de oenochoe, o cană
pentru turnat lichide. Mai întreagă este nr. 1, care prezintă în punctul
de curbură maximă o excrescenţă cu un pin, ce permi1tea sprijinirea
degetului pentru a facilita turnarea lichidului.
Aceeaşi caracteristică o au toartele de bronz de la Zlatna6 şi un
fragment de La Porolissum 7. Cănile cu toarte de acest fel reprezin/1:ă
tipul 128 a lui Eggers (cană ,gallo-romană de tip Overbo, respectiv
Ceke-Ceykov) 8 •
Ca datare, acest tip poate fi încadrat în orizonturile cronologice
B/C 1 şi C1 (respectiv între anii 150-213) pe baza imponturilor în
1

1 Ţin să mulţumesc pe această cale d-lui cercet. Dr. Radu Ardevan, care mi-a
permis să public acest material, d-lui cercet. Sorin Cociş, care mi-a pus cu amabilitate la dispoziţie desenele în creion şi d-lui lector Alexandru Diaconescu, pentru sfaturile date.
2
Acest punct este în fapt o mică cascadă artificială, unde apa râului Someşul Mic care erodează partea vestică a castrului - depune piesele aduse.
3
Conform Registrului de inventar al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, obiectele au fost culese „după buldozer".
4
N. Gudea, I. Chifor, în ActaMP, II, 1978, p. 63-64.
5 S. Cociş, R Ardevan, Rodica Pintea, în ActaMP, XVI, 1992, p. 321-338.
6 G. Teglas, în ArchErt, XXII, 1902, p. 9.
7
Gudea 1989, cat. nr. 9, p. 692; pl. CCXXX/9, p. 1089.
8
H. J. Eggers, Der romische Import im freien Germanien, Hamburg, 1951,
p. 171.
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Barbaricum. Descoperirile din provinciile renane şi dun[1rene indic[1 o
datare mai largă, între 150 -3ooc1.
A doua toarti'1 de la Gherla, nr. 2, cu aceL-tşi motiv în formă de
Irunz[1 stilizată, provine de la o onenochoe de dimensiuni mai reduse dar
nu se poate preciza dacă se încadrează in acelaşi tip de canL-1.
'
Piesele nr. 3, 4 reprezintă al:.1şe de plosc[1 (ampullu), efect a[lat în
dotarea soldatului atât infanterist uit .şi col călare. Piesele scam[111[1
foarte mult cu ataşele de situla, care au însă urechea de prindere dispusă paralel cu buza vasului şi nu perpendicular ca în c:izul de Ltţi'1.
în plus, ataşele de situla sunt drepte, fiind aplicate pc o suprafaţi'1
relativ cilindrică, în timp ce ataşele de ampulla sunt uşor curbe, fiind
aplicate pe un v,as de formă discoidală 10 .
Ampulla servea pentru păstrarea apei sau vinului. Analogii pentru
piesele de la Gherla s-au găsit la Buciumi 11 • Folosirea pe scară largă a
acestor obiecte nu permite stabilirea unui orizent cronologic, iar lipsa
unui context stratigrafic împiedică datarea împreun[1 cu alte obiecte.

II. Piese de mobilier (Fig. 2,'S-7).
Piesele din catalog nr. 5, 6 sunt binecunoscute „m{111ere de case1ă".
Exemplarele de la Gherla, din care unul (nr. 5) păstrat întreg, se încadrează între mânerele cu reprezentări de pantere ce ţin un chip um,:rn.
O .analogie perfectă se găseşte la Ulpia Traiana 12 .
Piesa nr. 6 este un fragment de mâner, reprezent{md un delfin.
Acest gen, c:u delfini afrontaţi este foarte frecvent în Dacia 13 .
Nici un exemplar nu se poate data mai precis dec[1t sec. II-III.
Butonul în formă de clopot (cat. nr. 7) a fost considerat, îndeobşte
picior de casetă. După forma orificiului, în care se introducea ştiftul
de fier, piesa se încadrează în tipul I al Lindsay Allason-J ones 1 -1. Autoarea consideră, pe baza descoperirilor, că acest timp se întâlneşte cu
precădere în mediul militar 1", unde putea servi atât ca piesă de mobilier
cât şi ca balama pentru ,teacă de dolabra 16 sau m;.îner de pumnal 17 . De
aceea, considerăm că în absenţa oricărui indiciu este dificil de precizat
dacă butonul de la Gherla a servH ca piesă de mobilier sau de echipament militar. Asemenea piese se întcilnesc în Dacia la Porolissurn 18 ,
Buciumi 19.
" Ulia Lund
68-G9.
10

Hansen,

Rămischer

Import im Nordcn,

KobenhaYn, 1987, p.

Vezi plosca (ampulla) întreagă de la Rainau-Buch (Aalen, Limesmuseum),
cf. M. Junkelmann, Die Legionen des Augustus, Mainz am Rhein, 1986, pl. 66 a.
11 Gudea 1972, pl. CXVI/4.
12 Alicu Cociş 1994, p. 113, nr. 780, pl. 55, nr. 780.
13 Diaconescu Opreanu 1987, p. 54-55, fig. 1/4-5; Gudca 1989, p. 693, nr.
7, 9, IO; pl. CCXXX/7, 9, 10.
:
H Lindsay Allason-Jones, în The Production and Distribution of Roman Military Equipment. Proceedings of the Second Roman Military Equipment Research
Seminar, BAR, (I. Series 275), 1985, p. 95.
1s Idem, op. cit., p. 97.
16 Idem, op. cit., p. 100; p. 101, pl. III.
17 Idem, op. cit., pl. IV.
18 Gudea 1989, p. 694, nr. 6-31, pl. CCXXXll/6-31.
u Gudea 1972, pl. CXVIII;l. Piesa de la Buciumi se încadrează în lipul 2.
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Privitor la datarea acestor obiecte, autoarea arată că, peste tot unde
au fost descoperite, ele se întind pe un interval cronologic extrem de
larg, respectiv secolele I-1II20 •

III. Piese de echipament militar (Fig. 3/8-28, 4/29-48, 5/49-53).
O primă oategorie o constituie garniturile de centură. Acestea constau din catarame (nr. 8-10), aplici :fixate cu nituri (nr. 11-26) şi
capc1:e de curea (nr. 29). Balteus-ul (diagonala de care se atârna spatha)
avea ca g,arnituri închizători 21 , aplici 22 şi capetele de curea (nr. 27, 28).
Cataramele descoperite la Gherla se încadrează în tipul„ cataramelor
cu ureche de prindere dreaptă" 23 • Ele se ataşează la garniturile de centură prin intermediul unei tije metalice sau a unei cureluşe de piele.
după cum o arată descop2rirea de L1 Osterburken 24 . ln Dacia ca tarame
de acest tip s-au găsit la Buciumi25 şi Porolissum25 •
în ce priveşte datarea, piesele de ta Osterburken sunt în contexte
databile post 150, la Hedderheim (150-200), Dura-Europos post 165 27 •
Aplicile de centiron de la Gherla sunt toate traforate ,(lucrate în
tehnica opus interrasile) şi pot fi împărţite în trei categorii: aplici cu
ramă rectangulară (nr. 11-18), aplici cu forme rotunjite (nr. 19-24),
aplici în formă de liiteră (nr. 25-26).
Aplicile cu r-amă rectangul,ară se prindeau între ele prin balamale
(nr. 18) sau erau fixate prin nituri (nr. 12, 13, 15, 16). Piesa nr. 11 servea
pen1tru prinderea cataramei, ca în caZll.Ll de la Osterburken28 . Decorul
tmforat este extrem de variat, de la un decor geometric (nr. 12) la unul
vegetal (nr. 16), sub formă de pelta (nr. 15) sau tabula ansata (nr. 14).
Varietatea mare a formelor de decor l-a determinat pe Oldenstein să le
considere elemente decorative locale 29 . Totuşi, singura piesă întrea~ă
(nr. 12) are un decor similar cu o aplică de centiron de la Pornlissum O•
dar şi cu cele de la Zugmantel3 1, Stockstadt32, Os,terburken33 •
Piesele de formă rotunjită prezintă, la rândul lor, un decor triaforat
variat cu motivul volutelor (nr. 19, 20) în formă de pelta (nr. 21, 22, 24).
Analogii penltru astfel de aplici sunt în Dacia la Porolissum34 •
Elementele de datare pentru aceste piese au fost descoperirile de
la Osterburken, Dura-Europos, Niederbieber, care indică mijlocul seco1

20 Lindsay Allason-Jones, op. cit., p. 102.
~, L. Petculescu, în Potaissa, II, 1980, p. 55-62.
~2 Idem, în MN, VII, p. 69; idem, în Roman Frontier Studies. Proceedings of
the XVtn Jnternational Congress of Roman Frontier Studies, Exeter, 1989, p. 395.
23 Oldenstein 1976, p. 213-216; cat. p. 276-277, pl. 76-77.
21 Idem, op. cit., p. 214, pl. 75, nr. 997.
25 Gudea 1972, p. 69, nr. 7, pl. LXXI/34.
26 Gudea 1989, p. 675, nr. 12-25, pl. CCXXII/12-25.
27 Oldenstein 1976, p. 215-216.
2 s Vezi nota 24.
23 Oldcnstcin 1976, p. 197.
30 Gudea 1989, p. 645, nr. 2, pl. CCVII/2.
31 Oldenstcin 1976, pl. 62, nr. 795.
32 Idem, op. cit., pl. 62, nr. 796.
33 Idem, op. cit., pl. 62, nr. 797.
31 Gudca 1989, p. 654, nr. 12, 21, pl. CCXI/12, 21.
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lu lui II şi începutul secolului III. În general, s-a acceptat intervalul
cronologic dintre ultima treime a secolului II şi jumătatea sc·colului II1 3·'.
A trcia categorie a aplicilor de centur.:-1 o constituie cele în iormă
de literă (nr. 23, 26). Asemenea fragmente au fost ic.lentificate ca aparţinând unor garnituri cu incripţia „VTERE FELIX" 3~;_ Ele putc~IU .ii purtate atât de infanterişti cât şi de cavalerişti 3 î_ Aria lor de r[1sp{rndire :,2
limitează cu excepţia descoperirilor de la Lyon şi Dura-Europos -- - la
zona Dunării de Mijloc şi de Jos. ln Dacia, analogii se cunosc la Potaiss~1,
Slăveni, Micia, două descoperiri în judeţul Hunedoara, PorolissumJ 8 _ Ca
datare, exemplarul de la Potaissa e încadr.at între 222 -271, cel de la
Slăveni în jurul anului 250. Corelate cu cele de la scara Imperiului se
poate stabili un interval cronologic plasat între a doua jumătate a secolului II si 250-270:J!J_
Cur~lele de cingulum se terminau cu capete de curea cu balama
(nr. 29). Analogii, dar cu decor, se găsesc în Pannonia~ 0, dar şi în Barbaricum41, fiind dafate în secolul III 42.
Piesele catalog nr. 27, 28 sunt capete de balteus, analogii găsindu-se
la Thorsberg 43 • Lucrate în opus interrasile, acestea se prindeau de garni1tura anterioară prin inteTmediul unei balamale, iar pe cureaua balteus-ului prin intermediul niturilor, după cum o atestă orificiile circulare păstrate la cele două piese. Nu se cunosc .analogii în Dacia. Ca datare,.
piesele din această categorie sunt atestate în a doua jumătate a secolului II - secolul III 44 •
Putem 0firma că garniturile de centiron şi balteus traforate se
datează, prin urmare, în uHima jumă,tate a secolului II secolul III.
Ele sunt de atribuit călăreţilor din ala li GaUorum et pannoniornm prezenţi la Gherla încă din 110 45 •
Tot ca clement vestimentar sunt şi capetele _de cureluşă (nr. 30-48).
Ele constituie cele mai frecvente ar,tefacte din bronz găsite la Gherla
(20 buc.). Rolul lor era de a nu permite capetelor de piele ale curelelor
să se răsucească 46 • Oldenstcin consideră că asemenea piese puteau aparţine „Hangenschurtz"-ului 47 • După cum se ştie capetele de „Hangenschurtz" sunt mult mai grele decât piesele din cazul de faţă. Este greu
<le presupus Cel într-un castru de cavalerie, cum este cel de la Gherla,
capetele de cureluşă să provină de la o asemenea piesă de echipament
militar, care nu este caracteristică cavaleriştilor. In primul rând, aceste
1

35

Olde11stei11 1976, p. 197.

Vezi nota 22.
L. Petculescu, în MN, VII, p. 70.
38 Idem, în Roman Frontier Studies (vezi şi nota 22), p. 392-393, fig. 74, 1.
Tntodată, discută aplica în formă de „R" de la Porolissum (vezi Gudea 1989, pl.
~r.
3;

CCXIII✓ l).

Idem, op. cit., p. 394.
H. Antal, în ArchErt, 30, 1910, p. 246-247, fig. 9.
R. R. Madyda-Legutko, în Archeologia. Rocaznik lnstytutu Historii Kultury
Materialnej Polsldej Al.ademii Nauk, XLII, Warszawa, 1991, p. 93, pl. IV/3a, 3b.
42 Idem, op. cit., p. 96-97.
43 Idem, op. cit., p. 109.
3~
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u Ibidem.
IDR, 1, DiplD III, din 2 VII 110.

45
~6

Oldenstein 1976, p. 142.

c

Idem, op. cit., p. 142-143.

JJRO;\ZLJU Jm\·I.V,E D[ L,\ Gi l~RL.\

405

cureluşe (fasciesJ le înt{1lnim la încălţăminte. Prezenţa lor într-un castru
de ala se poate explica prin utilizarea acestor cureluşe la prinderea

pintenilor.
Tipologic, după formă, piesele se încadrează între cele lanceolate 48 ,
exemplarele nr. 46-48 constituind varianta cu buton terminal. Acest
tip este considerat ca fiind foarte răspândit în provinciile de graniţă 49 •
De altfel, numeroase analogii se înt,Unesc şi în Dacia la BuciumiJu, Porolissum·,1, Ulpia Traiana;>:!.
Încadrarea cronologică este foarte largă. Cele de la Buciumi sunt
datate în prima jumătate a secolului II, dar utilitatea lor merge până
în prima jumătate a secolului IV conform analogiei de la Donveiler!i:i_
Piesele din catalog nr. 49-32 sunt buterole. Aceste piese Rrovin
de la teci, care nu au rame metalice ca armă,tură (cum sunt tecile de
gladius de secol I) ci cele două prăsele de lemn ale tecii erau fixate
prin intermediul buterolei, care era presată la partea inferioară a ~ecii.
Buterolele sunt specifice pentru tecile de spatha.
Exemplarele de la Gherla aparţin tipului de formă rotundă în
peltc(A_ Piese asemănătoare în Dacia sunt la Buciumi55 , Porolissum50 •
Ca datare, buterolele sunt atestate în a doua jumătate a secolului
JI şi în cursul secolului III.
Piesa nr. 53 ridică probleme în ceea ce priveşte utilitatea ci exactă.
După formă şi dispunerea orificiilor de prindere a niturilor, piesa se
încadrează la tipul „aplicilor de formă alungită""î. Pe baza analogiilor
de la Nijmegen şi Kapersberg se presupune că asemenea piese erau
folosite ca întăritoare de teacă (în primul caz) sau garnitură de casetă
(al doilea caz) 58 • Astfel că este greu de precizat dacă exemplarul de !I.a
Gherla avea o utilitate militară sau civilă. Oricum, nu avea un rol funcţional, fiind doar o aplică.
Ca datare, pe baza descoperirilor din siturile arătate mai sus, la
<.:are se adaugă şi cea de la Cichester, se consideră că apariţia lor ar fi
posibilă la mijlocul secolului Ifi9 _ In Dacia nu se cunosc analogii.
IV. Piese de

harnaşament

(Fig. 6/54-67, 7/68-70).

Cele mai frecvente piese (14 fr.agmente) din această categorie sunt
[ragmentele de carabinieră (nr. 54-67). Num;_i.rul mare este explicabil
întrucât erau piesele care asigurau distribuirea diferitelor curele de harnaşament. Funcţionalitatea acestor piese a fost deja discutată 00 .
8

Idem, op. cit., p. 142, 144.
Idem, op. cit., p. 142-143.
so Gudca 1972, p. 70. nr. 1-21, pl. LXXI/1-21.
51 Gudca 1989, p. (j58, nr. 13-!6, pi. CCXIII/13-4(j, p. 660-662, nr. 1-49, pi.
CCXIV /1-49.
'~ Alicu - Cociş 1994, p. 105 nr. 684-686, pl. 33/684-686.
'. 3 Oldcnstcin 1976, p. 144.
51 Idem, op. cit., p. 110.
: 5 Gudca 1972, pl. CXV/22.
56 Gudea 1989, p. 589, nr. 12-16, pl. CLXXX/12-16.
s; Oldenstcin 1976, p. 200, pl. 66, nr. 868.
:s Idem, op. cit., p. 200-201.
5H Idem, op. cit., p. 201.
fil Diacones<!u Opreanu 1987, p. 64.
'
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După M. C. Bishop ca1r•abinierele se împart în trei mari categorii în
funcţie de distribuitorul pe care se ataşează: carabiniere ce se a,taşează
pe verigă, carabiniere . care se ataşează la un distribuitor fix cu anse
şi cele pentru phaUerae. Carabinierele de la Gherla sunt prost păstrate
şi prin urmare nu putem aplica clasificarea lui Bishop, care are în
vedere forma corpului carabinierei 61 . Pe baza descoperirilor recente de
la Ulpia Tr,aiana, de unde au apărut nu mai puţin de trei joncţiuni în

formă de verigă 62 , putem afirma că fragmentele mari (nr. 54, 55, 60)
provin sigur de la joncţiuni în formă de verigă, ce erau, poa1te, dispuse
pe pieptul calului şi părţile laterale ale corpului. Fragmentele nr. 56, 57.
58, 59, 61, 62, 63, 64 pot proveni atât de la joncţiuni pe inel, dar de
mici dimensiuni, probabil, de căpăstru, sau de la un distribuitor fix,
cum ,ar fi, de exmplu, nr. 68. Carabinierele nr. 65-67, fiind foarte mici,
provin de la distribuitoare fixe de curele.
Privitor la datare putem afirma că în stadiul actual al cercetărilor,
carabinierele nu pot fi încadrate cronologic datorită utilizării lor îndelungate. Şi în Dacia, carabiniere apar în toate nivelurile. La Ulpia Trai:ana, ele apar în context traianic, iar la Gilău pe toată durata funcţio
nări•i castrului 63 •
Din descoperirile de la Gherla provine un distribuitor fix de curele (nr. 68). Piese identice s-au găsit la Buciumi6 4, Inlăceni 65 , Ulpia 66 •
În ceea ce priveşte datarea acestei piese, ca şi în cazul carabinierelor, nu
putem să precizăm un interval cronologic mai exact decât perioada funcţionării castrului de la Gherla.
Piesa nr. 70 reprezintă un fragment din rama de la un ochelar de
cal. După forma ramei, piesa a aparţinut unor ochelari de cal, care se
ataşau la placa frontală a măştii de cal, după cum o arată analogiile de
la Gilău 67 şi Straubing 68 • In Dacia, analogii se mai găsesc la Inlăceni 6 9,
Porolissum 70 , Ulpia Traiana 71 •
Aceste piese constituiau măşti de paradă, care acopereau capul calului, vizibilitatea fiind permisă prin orificiile practicate în calota ochelarilor.
Nu se poate face o datare a acestor piese. Ochelarii de cal de la
Gilău sunt circumşcrişi în_ conitextul stratigrafic datat 271-274, adică
61 M. C. Bishop, ln Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers.
Proccedings of the Fourth Roman Military Equipment Conference, BAR, (I. Serie!>

394), p. 102.
2
G Piesele vor fi publicate în monografia forului din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, aflată în pregătire.
63 PPntru exemplarele de la Ulpia Traiana, vezi nota 62, pentru cele de la
Gilău, Diaconescu Oprcanu !987, p. 64.
4
"
Gudea 1972, p. 74, nr. 1, 2, pl. LXXVII/2, LXXVIII, LXXIX~
,.s Gudea, în ActaMP, III, pi. 24/3.
61 Piesă nepublicată ce va intra in capitolul despre bronzuri al monografiei
forului din Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
G7 AL Diaconescu C. Opreanu, în Roman Military Equipment. The Accoutrements of War. Proceedings of the Third Roman Military Equipment Research
Seminrzr, BAR (I. Series 336), 1!)87, p. 157, fig. 1.
6 g J. Keirn, H. Klumbach, Der Rămische Schatzfund von Straubing, Mi.inchen,

1951, pl. 24.
61 N. Gudea, in ActaMP, III, 1979, pl. XXllI/7.
7o Gudea 1989, pl. CCXXXV/6.
71
Piesă ce va fi publicată în capitolul despre bronzuri al monografiei foru~
lui din Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
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în perioada abandonării castrului7:!. În ce priveşte piesele de la Straubing,
acestea sunt încadrate în perioada de funcţionare a castrului - a doua
jumătate a secolului III. ln schimb, la Ulpia Traiana, în nivel traianic,
a fost găsit un fragment similar cu cel de la Gherlan. Prin urmare, acest
artefact exista în toată perioada existenţei provinciei.
V. Aplici şi pandantive (Fig. 8'72-74, 9/75-76, 10.'77-91, 11192106, 12107-124, 13125-136).

Tot legat de harnaşamentul calului sunt piesele decorative, acestea
neav,înd un caracter funcţional. Între exemplarele din această categorie
se înt(tlnesc clopoţeii (tintinnabula) (nr. 72, 73), care at{1rnau de un lanţ
în jurul g{1tului calului conform piesei descoperite la Ulpia Traiana7 J.
Primul dintre clopoţeii găsiţi la Gherla (nr. 73) se încadrează în forma caracteristică acestor piese, cu analogii la Verulamium, Volubilis, i_ar
în Dacia la Ulpia Traiana, Buciumi, Drobeta75 •
Cel de-al doilea clopoţel (nr. 72) aparţine tipului de formă piramidală•1·. Piese de acest tip se întâlnesc şi în afara Imperiului, fiind considerate importuri". Analogii în Dacia pentru acest tip se găsesc la Budumi•>.
Întruc,ît aceste piese se întâlnesc din secolul I până în secolul IV,
orice încercare de datare mai precisă este sortită eşecului.
Piesa nr. 74 reprezintă un pandantiv circular, orificiul de prindere
fiind păstrat fragmentar la capătul superior al piesei. întrucât piesa are
dimensiuni mari (50 X 65 mm) este greu de crezut că putea aparţine
echipamentului soldatului, prin urmare o atribuim ca pandantiv de harnaşament. Nu cunoaştem analogii în Dacia la ora actuală.
Aplicile nr. 75, 76 le consider de harnaşament tot datorită dimensiunilor, ca şi în cazul pandantivului circular (nr. 74). Prima piesă (nr. 75),
datorită celor două nituri posterioare, se putea prinde pe una din curelele de harnaşament, pe piept sau lateral. A doua aplică de harnaşament
(nr. 76) este o piesă ornamentată cu email. Datorită faptului că piesa
cruciformc1. are pe partea posterioară, pe fiecare braţ, câte un nit de
prindere, se poate afirma că se aplica la o intersecţie a două curele de
harnaşament. Analogii pentru această piesă sunt la Buciumi şi Porolissumw.
Piesele nr. 77-91 reprezintă aplici (nr. 77-88) şi pandantive (nr.
Wl-91), cu motivul „s{1mburelui dublu de migdală". Acest motiv decorativ este considerat ca fiind o reprezentare stilizată a unei vulva 80 • In
2
'
AL Diaconescu - C. Opreanu, vezi nota G7, iar pentru datarea pieselor de
la Straubing, vezi nota 68 ~i p. H.
73
Vezi nota 71.
71
Alicu - Cociş 1994, p. 51. pl. 36/706.
75 Idem, op. cit., p. 51 (pentru toate analogiile din Dacia), pentru piesa de la
Ulpia Traiana, p. 107, nr. 704, pl. 35 704.
"' W. Nov.:kow~ki, în Archeologi<I. Rocznik Inslytutu Kultury Matcrialnej
l'olslâcj Akadcmii Nauk. XLII, Warszawa, l!l91, p. Im, fig. 4, p. 120, fig. 5.
77 Idem, op. cit., p. 119.
:8 Gudea 1972, p. 76, nr. 67, pl. CXV /19, 20.
79 Gudca 1972, p. 72, nr. 1, pl. LXXIII/I, LXXIV/3. Pentru piesele de la
Porolissum, N. Gudea, D. Tamba, în ActaMP, XVI, 1992, p. 319, nr. 2.
80
Oldenstein 1976, p. 138.
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unele cazuri, aceste obiecte au capetele decorate cu motivul treflat sau
al ochilor circulari", ca reprezentări ce sunt considerate simboluri phaliice stilizate81 • În cazul exemplarelor de la Gherla, aplicile sunt lipsite
de terminaţiile treflate, care apar, în schimb, la unul din pandantive
(nr. 89). In Dacia, analogii atât pentru aplici, cât şi pentru pandantive
se întâlnesc la Buciumi 82 , Porolissum 83 , iar la Gilău doar aplici84 •
Aplicile (nr. 92-97, 104) şi pandantivele (nr. 98-103, 105-106) în
formă de scut constitu'ie o altă categorie a pieselor decorative. După
forma lor, acestea se grupează în piese cu scut simplu cu marginea arcuită spre interior (nr. 92-95, 98-103) sau rectangulară (nr. 104-106)
şi aplici în formă de scut dublu (nr. 96-97). Acest ultim tip nu e încadrat în tipologia lui Oldenstein, iar în Dacia este rar întâlnit, doar la
Porolissumt;;_
·
Ca şi în cazul aplicelor şi pandantivelor în sâmbure dublu de migdală, se întâlnesc motivele phallice: treflat (nr. 101-102, 106), ,,ochii circulari" (nr. 98, 100), lunula (nr. 105).
După descoperirile din Imperiu, se consideră ca datare un terminus
post quem 150~ 6 •
Piesele nr. 107-112 · sunt aplici în formă de inimă/pară 87 • De remarcat că la Oldenstein nu se cunosc decât pandantive sub această formă. Situaţia este similară în cazul pieselor din bronz de la Gilău 88 , analogii găsindu-se în schimb la Porolissum 89 .
Pentru pandantive s-a determinat un orizont cronologic după contextul arheologic al descoperirilor ca fiind post a doua jumătate a secolului II 93 .
Aplicile cu corp alungit cu striaţii (nr. 113-120) sunt considerate de·
Oldenstein ca fiind piese de harnaşament, ele ar fi avut rolul de a împiedica sfâşierea curelelor91 • Analogii se găsesc în Dacia la Buciumi92_
Ca datare, pe baza analogiilor de la Buciumi, Hedderheim, CellesLes-W,aremmes, se poate afirma cu siguranţă că au fost folosite între
130-150 şi începutul secolului III 93 .
Piesele nr. 12'1, 122 sunt aplici şi pandantive în formă de glob, varianta gol în interior94 . Asemenea piese sunt în multe cazuri decorate cu
81
82
83

Oldenstein 1976, p. 137; Diaconescu - Opreanu 1987, p. 65-66.
Gudea 1972, pl. CXVII/1, 2.
Gudea 1989, p. 648, nr. 3-14, pl. CCIX/3-14, p. 667, nr. 20-23, p. CCXVII/

20-23,
81

Diaconescu - Opreanu 19R7, p. 66, nr. 56, fig. 6./56. 1
Gudea 1989, p. 647, nr. 16, pl. CCVIII/16. Pentru celelalte variante, vezi
Gudea 1989, p. 646-647, nr, 1-12, pl. CCVIII/1-12, 14, p. 666-667, nr. 12-19, pl.
85

CCXVII/12-19.
86

Oldenstein 1976, p. 139.

Am utilizat ambele denumiri întrucât nu există o uniformitate pentru aceste
piese. Pentru termenul de „inimă", vezi Diaconescu - Opreanu 1987, p. 67-68;
Gudca 1989, p. 650, pentru „pară".
88 Diaconescu Oprcanu 1987, p. 67-68, nr. 63, fig. 7/63, piesa este un pandantiv similar cu aplicile de la Gherla.
89 Gudea 1989, p. 650, nr. 26-42, pl. CCIX/26-42.
9 l Oldcnstein 1976, p. 127.
9 1 Idem, op. cit., p. 188-189.
92 Gudea 1972, pl. CXIII/31.
93 Oldenstein 1976, p. 189-190.
91 Gudea 1989, p. 669, nr. 31-40, pi. CCVIII/31-40.
87
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emai1 9 ~. Totodată, pandantivele din această categorie se confundă uşor
cu capacele de sigiliu.
Alte aplici care apar într~ piesele de la Gherla sunt cele cu protubt>ranţă centrală (nr. 123, 124). A doua piesă, fragmentară, (nr. 124) prezintă la capătul păstrat motivul „ochilor circulari". Ca analogii sunt
piesele de la Porolisswn9ll.
Privitor la aplicile în formă de trompet:1. (nr. 125-126), ele sunt considerate atât ca piese de centură, cât şi ca piese de harnaşament de care
se prindeau prin intermediul niturilor. Se consideră că acest model apare
pe aplici odată cu secolul 111 97 .
Piesa nr. 127 este o aplică cu capăt terminat în pelta. Ca tipologie,
se încadrează între cele cu partea centrală lisă, având analogii la Weissenburg şi Pfilnz 98 , iar în Dacia, la Buciumi 09 şi Porolissum 100 • Nu se cunoaşte funcţionalitatea piesei. După forma de pelta, ca element de datare
pentru echipamentul militar, piesa se poate încadra după mijlocul secolului II 101 .
Fragmentul nr. 128 reprezintă partea centrală a unei aplici phallice.
Capetele se puteau termina în motiv trilobat, ca la Gilău102 , sau cu un
buton, cum sunt analogiile de la Porolissum 103• Pe baza analogiilor de
la Gilău ele se datează în a douc14 jumătate a secolµlui 11 104 •
Restul pieselor din aceastr1 categorie sunt fragmente ce provin de
la pandantive (nr. 120, 131, 134) sau aplici (nr. 130, 132, 133, 135, poate
l~l6). Sunt prezente ca decor motivul treflat (nr. 129, 130, 132), al „ochilor circulari" (nr. 131) şi al lunulae-i (nr. 133-136).
O piesă discutabilă t!ste catarama nr. 69. Ea are forma rectangulară
(38 X 30 mm), iar laturile sunt decorate cu incizii geometrice. Pe una
din laturile lungi se păstrează acul de fier al cataramei. Având în vedere dimensiunile, consider că piesa putea fi de la cureaua care prindea
şaua10~.

Totodată, piesa seamănă foarte bine cu cataramele târzii care au
înst1 placă de prindere rectangulară 106 şi care în cazul nostru ar putea
fi ruptă. Ipoteza nu pc,ate fi exclusă, întrucât materiale postromane au
fost semnalate la Gherlat 07 •

Concluzii
Am încercat în acest articol să prezentăm funcţionalitatea unor piese
de bronz ce provin din zona castrului de la Gherla.
Am putut astfel reface pe baza analogiilor de la scara Imperiului,
o parte din echipamentul vestimentar al cavaleristului, cât şi din harnaN. Gudea. D. Tamba, in ActaMP, XVI, 1992, p. 317-318, pl. X/1-5, 7.
Gudea 1989, p. 650, nr. 24, pl. CCIX/24.
"
Oldenstein 1976, p. 207.
91 Idem, op. cit., p. 200, pi. 66 862, 863. ,.
!" Gudea 1972, p. 70, nr. 27, pi. LXXI/27.
1oi Gudea 1989, p. (i55-656, nr. 1-19, pi. CCXII/1-19.
1. 1 Oldenstein 19i6, p. 200.
,c~ Diaconesctt Opreanu 1987, p. 66, nr. 54, S5, fig. 6/54, 55.
1 3 Gttdea 19119, p. (i52, nr. 31, pi. CCX/31.
1'·1 Diaconescu -- Oprcanu 1987, p. Ci6, nr. 55.
105 l\l. C. Bishop, op. cit., (vezi nota 61), p. 105.
1rs C. J. Simpson, in Britannia, VII, 1976, p. 197-198, fig. 3/4, 5.
101 RepCluj, p. 216.
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şament. Prezenţa unor catarame, aplici de centură atest[1 faptul că şi
cavaleriştii purtau cingulum de care se prindea pugio. Spatha era prinsă

de balteus care este atestat de capetele de curele (nr. 27, 28).
Putem afirma că in condiţiile în care curelele echipamentului cavaleristului sunt ocupate de piese ce alcătuiau garnituri, restul aplicilor
şi pandantivelor aparţin harnaşamentului. De altfel şi aceste aplici şi
pandantive, cum sunt cele în formă de sâmbure dublu de migdală, sau
în formă de scut, alcătuiesc, la rândul lor, garnituri în sine.
Asemenea piese de bronz, garnituri, se achiziţionau odată tot setul
şi nu pe bucăţi, cea cc indică necesitatea unor centre de producţie ce
aliment.au garnizoanele romane cu aceste produse. Mai mult, existenţa
unor analogii, mergând pfmă la identitate, pentru piesele de la Gherla,
Buciumi, Porolissum, Gilău atestă un centru de producţie unic sau imitarea unor modele de către diferiţi meşteşugari într-o regiune mai largă.
Atelierele de bronzieri din castre serveau doar la reparatul pieselor militare şi nu la producerea lor decf1t ca piese de schimb 108 •

CATALOG

Piesei(' sunt în
I.

ATAŞE

colecţia-

MNJT.

DE VASE

l. Toartă de "as ocnochoc (nr. im·. V 44976), I = 155 mm. Partea de prindere pe corpul vasului, sub forma unei frunze stilizate, prezintă trei orificii circulare, din care două egale (d = 11 mm) şi unul de 8 mm. Decorul vegetal este
incizat prin linii subţiri puţin adânci. Toarta este ruptă în două fragmente. La
punctul de curbură maximă prezintă o excrescenţă. Fiff. 1/1.
'. 2. Fragment ataş de vas (nr. inv. V. 44980), 33 X 22 mm. Are incizat un
motiv vegetal. Fragmentul provine de la un vas de tip oenochoe. Fig. 2/2.
3. Ataş de ampulla (nr. inv. V. 44979), 36 X 25 mm. Partea ce se ataşa pe
vas e~te lisă. Urechea de prindere dispusă perpendicular pe ataş. Fig. 2/3.
4. Ataş de ampulla (nr. inv. V. 34588), 65 X 27 mm. Partea ce se ataşează
pe vas este în formă de frunză lanceolată. Urechea de prindere are secţiunea circulară, se păstrează întreagă. Fig. 2/4.

II. PIESE DE MOBJLIEH
5. l'vlt'iner de casetă (nr. inv. V. 31007), 133 X 53 mm. Piesa reprezintă două
pantere afrontate. Felinele au corpurile alungite terminate în „floare de ialea"'.
între ele, pe labe, ţin capul unei figuri umane stilizat redată. Fig. 2/5.
G. Fragment de mâner de casetă (nr. inv. V. 34592), 57 X 15 mm. Piesa reprezintă un delfin redat prin solzi şi aripioara dorsală. Fig. 2/6.
i. Buton în formă de clopot (.,Picior de casetă") (nr. inv. V 45007), 26 X 21 mm.
Piesa. ele formă circulară, are un vârf conic. Partea superioară prezintă un orificiu patrat, cu miez de fier pentru prinderea ştiftului. Fig. 2/7.
ioa S. Cociş, în ActaMN, 32, I, 1995 p. 383-391.
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III. PIESE DE ECHIPAMENT MILITAH
8. Cataramă cu ureche de prindere rectangulară (nr. inv. V. 45050), 27 X
. ID mm. Se păstrează suportul de prindere a acului şi bucla cataramei. Fig. 3/8.
9. Fragment de cataramă cu ureche de prindere rectangulară (nr. inv. V.
45051). Se păstrează un fragment din urechea de prindere. Fig. 3/9.
10. Fragment cataramă cu ureche de prindere rectangulară (nr. inv. V. 45052),
20 )'( 13 mm. Se păstrează o parte din urechea de prindere. Fig. 3/10.
I
11. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45111), 20 X 21 mm. Piesa
are un orificiu circular la un capăt (d = 3 mm) de care se prindea, printr-o curelusă. cafarama. Se păstrează fragmentar chenarul piesei. Fig. 3/11.
12. Garnitură de centură (nr. inv. V. 30fl97), 49 X 25 mm. Piesa constă dintr-un chenar lat de 5 mm, ce încadrează un motiv geometric traforat. Pe partea
posterioară prezintă 6 nituri de prindPre, dispuse câte trei pe fiecare latură.
FifJ. ';J/2.

X 25 mm. Se păs
un colţ al garniturii cu un orificiu circular (d = 3 mm) pentru prinderea
nitului. Se observă din decorul traforat doar un buton. Fig. 3/13.
14. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45097), 33 X 9 mm. Piesa în
formă de tabula ansata din care se mai păstrează doar ansa. Fig. 3/14.
15. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45107), 28 X 14 mm. Piesa
prezintă un decor fragmentar în formă de pelta. Pe margine apare o linie incizată.
Fixarea pe centură se face prin intermediul ştiftului plasat pe partea posterioară
Fi9. 3/15.
rn. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45110), 22 X 19 mm. Se -păs
trează o parte din chenar cu un decor vegetal şi un orificiu de prindere a ştiftului.
Fi.9. :J/16.
li. Fra!lment garnitură de centură (nr. inv. V. 45106), 23 X 18 mm. Piesa
pă„trcază o parte din chenar din care se mai poate observa începutul unui decor
traforat. Fig. 3 '17.
18. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45112), 19 X 11 mm. Se
pă-;trează o parte a chenarului cu una dintre verigile de prindere. (Fig. 3118).
19. Garnitură de centură (nr. inv. \'. 823), 60 X 22 mm. Piesa păstrată întreagă prezintă un model traforat cu volute. La un capăt are un orificiu circular
(ci = 2 mm) de prindere. Fif/. 3/19.
20. Fragment garnitură de centură (nr. irw. V. 45101), 31 X 19 mm. Piesa
prezintă un decor traforat în forma unei volute. Se mai păstrează nitul de prindere. Fig. :;/20.
21. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45100), 27 X 16 mm. Fragmentul prezintă un decor traforat în formă de pelta, pe margine sunt trei protuberanţe. Pe partea posterioară apare un nit de prindere. Fig. 3/21.
22. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45102), 26 X 20 mm. Decor
traforat în formă de pelta cu peduncul la capăt. Fig. 3/22.
23. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45113), 19 X 14 mm. Piesa
prezintă o parte din decor şi orificiul de prindere. Fig. 3/23.
24. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45115), 18 X 11 mm. Fragmentul păstrează un capăt al piesei cu decor în formă de pelta şi un nit pe partea posterioară. Fig. 3/24.
25. Fragment garnitură centură tip „VTERE FELIX" (nr. inv. V. 01179),
:n X 29 mm. Piesa este un fragment din litera „F·'. Corpul literei este decorat
cu un motiv traforat. Fig. 3/25.
26. Fragment garnitură tip „VTERE FELIX" (nr. inv. V. 45103), 22 X 20 mm.
Se păstrează o parte din decorul traforat şi din corpul unei litere. Posterior are
un nit de prindere. Fig. 3/26.
27. Capăt de balteus (nr. inv. V. 31180). 33 X 31 mm. Piesa, de formă discoidală, terminată cu un buton, prezintă . două orificii pentru fixarea niturilor.
Fir,. 3/27.
28. Capăt de balteus (nr. inv. V. 31223), 40 X 44 mm. Piesa este în formă
de pelta cu decor traforat. Pe margini se observă două orificii pentru nituri, la
partea superioară se păstrează fragmentar balamaua de prindere de garnitură.
Fig. 3/28.
l:J. Fragment garnitură de centură (nr. inv. V. 45114), 29

trează
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29. I .imbă ele curea (nr. inv. V. 45021), 50 X IO mm. Partea păstrată este
lamela mobilă a piesei, care are la partea superioară veriga de prindere la partea
fixă a piesei. Fig. 4. 29.
' 30. Capăt de curelw;ă (nr. inv. V. 45031), 53 X 10 mm. Formă lanceolată,
păstrează lamela de prindere pe piele. Fig. 4/30.
Jl. Capăt de curclu~ă (nr. inv. V. 45035), 43 X 10 mm. Formă lanceolată,
urechea de prindere fragmentară. Fig. 4/31.
32. Capăt de curelu~ă (nr. inv. V. 45036), 36 X 8 mm. Formă lanceolată, urechea de prindere fragmentară. Fig. 4./32.
:JJ. Capăt de curelu~ă (nr. inv. V. 45041), 31 X 5 mm. Formă lanceolată.
Fig. 4/33.
34. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45042), 31 X 6 mm. Formă lanceolată, urechea de prindere fragm<'ntară. Fig. 4/34.
35. Capăt ele cureluşă (nr. inv. V. 45043), 31 X 6 mm. Formă lanceolată,
ureche de prindere fragmentară. Fig. 4/35.
36. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45037), 31 X 9 mm. Formă lanceolată.
urechea de prindere fragmentară. Fig. 4/36.
37. Capăt ele cureluşă (nr. inv. V. 45039), 28 X 6 mm. Formă lanceolată, urechea ele prindere fragmentară. Fig. 4./37.
38. Capăt ele cureluşă (nr. inv. V. 45040), 25 X 6 mm. Formă lanceolată,
urechea de prindere fragmentară. Fig. 4/38.
39. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45034), 24 X 6 mm. Formă lanceolată, piesa
păstrează urechea de prindere. Fig. 4/39.
40. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45044), 23 X e mm. Formă lanceolată.
fragment. Fig. 4 40.
41. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45038), 23 X 8 mm. Formă lanceolată,
urechea de prindere fragmentară. Fig. 4/41.
42. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45046), 20 X 6 mm. Formă lanceolată,
fragment. Fig. 4/-12.
43. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45047), 18 X 4 mm. Formă lanceolată,
fragment. Fig. 4/43.
44. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45045), 20 X 4 mm. Formă lanceolată,
fragment. Fiy. 4;.H.
45. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45049), 22 X 10 mm. Formă lanceolată,
fragment. Fig. 4/45.
46. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45033), 32 X 10 mm. Formă lanceolată,
prezintă buton terminal, întreaE[ă. Fig. 4/46.
47. Capăt de cureluşă (nr. inv. V. 45032), 27 X 9 mm. Formă lanceolată.
prezintă buton terminal, fragment. Fig. 4147.
48. Capăt de curelw;ă (nr. inv. V. 45048), 21 X 5 mm. Formă lanceolată,
prezintă buton terminal, fragment. Fig. 4/48.
49. Buterolă (nr. inv. V. 31192), 37 X 48 mm. Piesa este în formă de pelta.
Partea posterioară păstrată fragmentar. La parte superioară prezintă un orificiu
rectangular, de o parte şi de alta a acestuia un motiv decorativ traforat în formă
de volute. Fig. 5/49.
50. Buterolă (nr. inv. V. 45025). 21 X 17 mm. Piesa păstrează doar partea
inferioară cu un început de volută. Fig. 5/50.
51. Buterolă (nr. inv. V. 45024), 24 X 23 mm. Piesa păstrează partea inferioară cu un început de volută. Fig. 5/51.
52. Buterolă (nr. inv. V. 45023), 21 X Hi mm. Se păstrează o jumătate din
piesă, cu o volută terminată cu un buton. Fig. 5/52.
53. Aplică de formă alungită (nr. inv. V. 45021), 57 X 10 mm. La cele două
capete prezintă două orificii circulare pentru nituri; partea centrală este bombat.'i, fiind delimitată de capete prin linii incizate. Fig. 5/53.
IV. Piese de

harnaşament

;i4. Carabinieră (nr. inv. V. 44988). 28 X 17 mm. Fragmentul este cârligul de
prindere al carabinierei pe inelul de joncţiune. Piesa este decorată cu două linii
incizate în formă de „V". Fig. 6/54.
55. Carabinieră (nr. inv. V. 44\)89), 34 X 17 mm. Fragment din cârlig. Se
observă liniile decorative ce despart cârligul de partea centrală. Fig. 6/55.
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56. Carabinieră (nr. inv. V. 450i9), 42 X 15 mm. Dintre carabinierele găsite
este singura piesă care are partea centrală păstrată. Aceasta are formă ovală cu
o protuberanţă centrală. Pe partea posterioară prezintă cele două ştifturi de prindere. Fig. 6/56.
57. Carabinieră (nr. inv. V. 44995), 19 X 12 mm. Fragment cârlig. Fig. 6/57.
58. Carabinieră (nr. inv. V. 44991), 25 X 16 mm. Fragment partea centrală
cu începutul de cârlig. Fig. 6/58.
59. Carabinieră (nr. inv. 44992), 36 X 12 mm. Fragment cârlig ce pare ;_, fi
fost deformat. Fig. 6/59.
c;o. Carabinieră (nr. inv. V. 44990), 29 X 16 mm. Fragment cârlig deformat.
Fig. 6/60.

61.

Carabinieră

(nr. inv. V. 44993), 24 X 8 mm. Fragment cârlig deformat.

Fig. 6/61.

62.

Carabinieră

nr. inv. V. 44996), 17 X 9 mm. Fragment cârlig deformat.

Fig. 6/62.

63. Carabinieră (nr. inv. V. 44997), 23 X 9 mm. Fragment cârlig deformat.
Fig. 6/63.
64. Carabinieră (nr. inv. V. 44994), 17 X 9 mm. Fragment cârlig. Fig. 6/64.
65. Carabinieră nr. inv. V. 44998), 13 X 6 mm. Fragment cârlig. Fig. 6/65.
66. Carabinieră (nr. inv. V. 44999), 10 X 5 mm. Fragment cârlig. Fig. 6/66.
67. Carabinieră (nr. inv. V. 45000), 10 X 5 mm. Fragment cârlig. Fig. 6/67.
68. Distribuitor fix de curele (nr. inv. V. 32661), 64 X 56 mm. Piesa prezintă
un disc central (ci = 45 mm), care are un decor traforat cu volute. Pe margine
prezintă trei orificii rectangulare (22 X 12 mm) pentru prinderea carabiniErelor.
Fig. 7/68.
69. Cataramă de chingă (nr. lnv. V. 31176), 58 X 30 mm. Piesa are o formă
rectangulară. Acul din fier este prins pe una din laturile lungi. Marginile scurte
prezintă un decor geometric realizat prin linii incizate. Fig. 7 /69.
70. Ochelari de cal (nr. inv. V. 44978), 63 X 14 mm. Fragmentul este o parte
din rama de prindere a ochelarului la partea frontală a măştii de paradă a calului. Se mai păstrează urmele ramificaţiilor ce alcătuiau calota ochelarului. Fig. 7/70.
V. Aplici

şi

pandantive

Clopoţel -- tintinnabulum (nr. inv. V. 32660). 70 X 47 mm. Piesa
formă de „piramidă". Veriga de prindere are formă hexagonală. Fig. 8172.

72.

în

73. Clopoţel - tintinnabulum - (nr. inv.
formă semisferică. Decor realizat printr-un şir
seşte veriga de prindere. Fig. 8/73.

este

V. 31646), 43 X 24 mm). Piesa are
de cercuri concentrice incizate. Lip-

74. Pandantiv circular (nr. inv. V. 3266i), 65 X 50 mm. Piesa are un disc
central cu decor traforat, cu volute terminate cu butoni. Prinderea se face prin
intermediul verigii păstrate fragmentar. La capătul opus !->e găseşte un buton.
Fig. 8/74.

75. Aplică circulară (nr. inv. V. 32218), d = 54 mm. Pie~a. confecţionată din
ele bronz. este decorată cu cercuri concentrice. Marginile piesei sunt îndoite
spre interior. Pe partea posterioară prezlntâ două nituri de prindere. Fig. 9/75.
î6. Aplică romboidală emailată cu protuberanţe circulare (nr. inv. V. 30996),
1 = HO mm. Piesa este realizată prin turnare. In mijlocul rombului central este
un decor în formă de ,,*" in email alb. Urmează alte două făgaşe romboidale. unul
cu email ro~u şi următorul cu acelaşi decor pe email alb, ca în cazul rombului
central. Cele patru protuberanţe (d = 20 mm), dispuse în cruce, sunt decorate cu
discuri în email alb şi roşu. Fig. 9/76.
77. Aplică în formă de .. sâmbure dublu de migdală" (nr. inv. V. 45053), 25 X 9
mm. Decor incizat cu puncte, prezintă dorsal cele două nituri de prindere. Fig.
tablă

10:n.

78. Aplică în formă ele .. sâmbure dublu ele migdală'' (nr. inv. \'. 45 1)60).
23 X 9 mm. Formă caracteristică, decor incizat cu puncte. Fig. 10178.
79. Aplică în formă de .,~âmbure
dublu dP migdală" (nr. inv. V. 4505i).
25 X 10 mm. Formă caracteristică. decor incizat cu puncte. Fig. 10/i9.
80. Aplică în formă de „sâmbure dublu de miJa(dală" (nr. inv. V. 45064),
25 X 12 mm. Fragment, decor incizat cu puncte. Fig. 10/80.
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81. Aplică în formă de „sâmbure dublu de migdală" (nr. inv. V. 45054),
28 X 10 mm. Formă caracteristică, decor incizat cu puncte, nervură mediană la
capete. Fig. 10/81.
82. Aplică în formă de „sâmbure dublu de migdală·· (nr. inv. V. 45055),
3 x 12 mm. Formă caracteristică, decor incizat cu linii drepte. Fig. 10/82.
83. Aplică în formă de „sâmbure dublu de migdală·· (nr. inv. \'. 45056),
23 X 9 mm. Formă caracteristică, decor incizat cu linii oblice. Fig. 10, 83.
84. Aplică în formă de „sâmbure dublu de migdală"
(nr. inv. V. 45063),
23 X 8 mm. Formă caracteristică, fără r!ecor. fragment. Fig. 10184.
85. Aplică în formă de „sâmbure dublu de migdală" (nr. inv. V. 45062),
2î X 9 mm. Formă caracteristică, fără decor, fragment. Fig. 10/85.
86. Aplică în formă de ,.sâmbure dublu de migdală" (nr. inv. V 45058),
26 X IO mm. Formă caracteristică, decor incizat prin linii drepte. Fig. 10/86.
87. Aplică în formă de „sâmbure dublu de migdală·· (nr. inv. V. 4505!)), 25 X 9
mm. Formă caracteristică, fără decor. Fig. 10/87.
88. Aplică în formă de „sâmbure dublu de migdală" (nr. inv. \'. 45061),
23 X 12 mm. Formă caracteristică, fără decor, defect de fabricaţie, fragment.
Fig. 10/88.
•
'\i
89. Pandantiv în formă de „sâmbure r!ublu de migdală"' (nr. inv. V. 45028),
37 X 14 mm. Formă de „inimă", decor incizat cu linii oblice. La capătul inferior
prezintă motivul „ochilor circulari", la capătul superior, veriga de prindere păs
trată fragmentar. Fig. 10/89.
!.:O. Pandantiv în formă de .,sâmbure dublu de migdală" (nr. inv. V. 45029),
30 X 17 mm. Formă caracteristică, decor realizat prin linii incizate, un orificiu
provenit de Ia o distrugere ulterioară, veriga de prindere fragmentară, lipseşte
partea inferioară. Fig. 10/90.
91. Pandantiv în formă de „sâmbure dublu de migtdală"' (nr. inv. V. 45030),
21 X 11 mm. Fragment partea inferioară, decor realizat prin linii incizate. Fig.
10/91.

92. Aplică în formă de
ginile arcuite spre interior;
93. Aplică în formă de
ginile arcuite spre interior;
mentară.

„scut" simplu (nr. inv. V. 45010), 24 X 12 mm. Marposterior, două nituri de prindere. Fiq. 11_192.
„scut" simplu (nr. inv. V. 45014), 24 X 15 mm. Marposterior, un nit de prindere; partea superioară frag-

Fig. 11/93.

94. Aplică în formă de
ginile arcuite spre interior;
de prindere. Fig. 11 /94.
95. Aplică în formă de
ginile arcuite spre interior;
fabricaţie? Fig.
96. Aplică

„scut" simplu (nr. inv. V. 45008), 28 X 11 mm. Marposterior, două nituri de prindere. Fig. 11/92.
„scut" simplu (nr. inv. V. 45013), 22 X 10 mm. Marposterior un nit de prindere; prezintă un defect de

11/95.

în formă de .,scut" dublu (nr. inv. V. 45012), 24 X 11 mm. Marginile arcuite spre interior. Cele două scutud sunt delimitate prin două linii incizate; posterior are două nituri de prindere. Fig. 11/96.
97. Aplică în formă de .,scut" dublu (nr. inv. V. 45011), 24 X 9 mm. Marginile arcuite spre interior. Cele două scuturi sunt delimitate prin două linii incizate; posterior, are două nituri de prindere. Fig. 11/97.
98. Pandantiv in formă 'de „scut" simplu (nr. inv. V. 45015), 37 X 14 mm.
Marginile arcuite spre interior; se păstrează veriga de prindere; la partea inferioară are motivul „ochilor circulari", din care se păstrează un lob. Fig. 11/98.
99. Pandantiv in formă de „scut" simplu (nr. inv. V. 45017), 31 X 15 mm.
Marginile arcuite spre interior; veriga de prindere fragmentară; la partea inferioară un început de decor. Fig. 11/99.
100. Pandantiv în formă de „scut" simplu (nr. inv. V. 45016), 30 X 13 mm.
Marginile arcuite; la partea inferioară prezintă un motiv trilobat, lobul din mijloc
fiind rupt. Fig. 11/100.
101. Pandantiv in formă de „scut" simplu (nr. inv. V. 45018), 24 X 9 mm.
Marginile arcuite spre interior; veriga de prindere dispusă paralel cu piesa, fragmentară; la baza piesei motiv trilobat, lobul din mijloc este rupt. Fig. 11/101.
102. Pandantiv in formă de „scut" simplu (nr. inv. V. 45081), 29 X 10 mm.
Marginile arcuite spre interior; partea inferioară cu un motiv trilobat, lobul din
mijloc alungit; partea superioară are veriga de prindere dispusă paralel cu piesa.
Fig. 11/102.
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103. Pandantiv în formă de ,.scut" simplu (nr. inv. V. 45019), 25 x 12 mm.
l\Iarginile arcuite spre interior; urechea de prindere dispusă perpendicular pe
piesă este păstrată fragmentar; posterior, are un nit de prindere. Fig. 11/103.
104. Aplică în formă de „scut·· rectangular (nr. inv. V. 45075), 34 X 12 mm.
Marginile rectangulare; posterior, are două nituri de prindere. Fig. 11/104.
105. Pandantiv în formă de „scut" rectangular (nr. inv. V. 45087), 27 X 8
mm. Marginile rectangulare; are veriga de prindere întreagă; partea de mijloc
are o scobitură dreptunghiulară; la bază fragment de lunula. Fig. 11/105.
106. Pandantiv în formă de „scut" rectangular (nr. inv. V. 45088), 28 X 8
mm. Marginile rectangulare; veriga de prindere fragmentară; la partea inferioară
motiv trilobat cu lobii alungiţi. Fig. 11/106.
10,. Aplică în formă de ,.i!1imă" cu buton (nr. inv. V. 45002), 39 X 15 mm.
Formă caracteristică: buton puternic profilat. Fig. 12/107.
108. Aplică în formă de ..inimă" cu buton (nr. inv. V. 45003), 28 X 12 mm.
Formă caracteristică; buton puternic profilat; posterior, două nituri de prindere.
Fig. 12/108.
109. Aplică în

Fragment partea
dere. Fig. 12/109.

formă de „inimă"
inferioară cu buton

cu buton (nr. inv. V. 45006), 19 X 11 mm.
puternic profilat; posterior, un nit de prin-

Aplică în formă de ,,inimă" cu buton (nr. inv. V. 45004), 32
caracteristică. butonul uşor profilat. Fig. 12/110.
111. Aplică în formă de .. inimă" cu buton (nr. inv. V. 45001). 24
Formă caracteristică, butonul U'ior profilat. posterior, prezintă două

110.

X 11 mm.

Formă

12/111.
112.

Aplică

în

formă

de

„inimă·'

X 12 mm.
nituri. Fig.

cu buton (nr. inv. V. 43005), 29 X 15 mm.

Formă caracteristică, fragment. Fig. 12./112.
113. Aplică alungită cu striaţii (nr. inv. V. 45067), 27 X 6 mm. Corp cu striaţii;
la capete câte un buton: posterior, două nituri de prindere. Fig. 12/11:J.
114. Aplică alungită cu striaţii (nr. inv. V. 45066), 29 X 6 mm. Corp cu striaţii rare; butoni terminali; nituri de prindere posterioare. Fig. 12/114.
115. Aplică alungită cu striaţii (nr. inv. V. 45065), 37 X 8 m,m. Corp cu
~triaţii, la un capăt buton terminal, la celălalt, o prelungire triunghiulară. Fig.

12/115.
116.

Aplică alungită cu striaţii (nr. inv. V. 45068), 28 X 6 mm. Corpul fără
decor: butoni terminali. Fig. 12/116.
117. Aplică alungită cu striaţii (nr. inv. V. 45064), 16 X 7 mm. Fragment corp
cu striaţii !)i un buton terminal. Fig. 12/117.
118. Aplică alungită cu striaţii (nr. inv. V. 45072), 16 X 5 mm. Fragment corp
cu striaţii !)i un buton terminal. Fig. 12/118.
119. Aplică alungită cu striaţii (nr. inv. V. 45070), 14 X 6 mm. Fragment corp
cu striaţii şi un buton terminal. Fig. 121119.
120. Aplică alungită cu striaţii (nr. inv. V. 45071), 17 X 5 mm. Fragment corp
cu striaţii şi un buton terminal. Fig. 12/120.
121. Anlică în formă de ,.glob" (nr. inv. V. 45093), 25 X 12 mm. Formă ovală
cu buton terminal; central o scobitură ovală; posterior, două nituri de prindere.

Fig. 12/121.
122. Pandantiv în

formă de „glob" (nr. inv. V. 45086), 26 X 10 mm. Formă
veriga de prindere fragmentară. Fig. 12/122.
123. Aplică ovală (nr. inv. V. 45080\, 28 X 12 mm. Formă ovală cu o protuberantă centrală: posterior, două nituri de prindere. Fig. 12/123.
124. Aplică ovală (nr. inv. V. 45082), 20 X 10 mm. Fragment. se mai păs
trează protuberanţa centrală; la capăt prezintă motivul .,ochilor circulari": posterior un nit. Fiq. 12/124.
125. Aplică în formă de „trompetă" (nr. inv. V. 45090), 23 X 17 mm. Fragment cu una dintre tromoete ~i o parte din cealaltă: posterior un nit. Fig. 13'125.
12". Aplică în formă de ,.trompetă" (nr. inv. V. 45095). 22 X 20 mm. Fragment cu o trompetă întreagă ră~ucită, dintr-o alta doar partea lată a ei; posterior
un nit. Fi.Cf. 1.11126.
12,. Aplică cu capăt terminat în pelta (nr. inv. V. 44986). 31 X 4 mm. Piesa
păstrată întreag{1, are corpul lis, iar capătul. o verigă în formă de pclta; posterior
două nituri. Fiq. 13/127.
128. Aplică phalliccl (nr. inv. V. 45092), 21 X 9 mm. Se păstrează 9oar partea
centrală, cele două protuberanţe fiind despărţite de un brâu median. Fig. 13/128.

ovală:

41G

CRISTIAN GĂZDAC

12P. Pandantiv fragmentar (nr. inv. V. 45078), 30 X 16 mm. Veriga de prinpăstrată fragmentar, este flancată de doi lobi. Fig. 13/129.
130. Fragment aplică (nr. inv. V. 45083), 23 X 12 mm. Se păstrează motivul
treflat, lobul din mijloc mai lung; posterior un nit. Fig. 13/130.
131. Fragment pandantiv (nr. inv. V. 45084), 18 X 15 mm. Fragmentul repre-

dere,

zintă partea inferioară a piesei, din care s-au păstrat doi lobi, cel lateral decorat
cu motivul ,.ochilor circulari", iar lobul central realizat ca un buton puternic pro-

filat. Fig. 13131.
132. Fragment aplică (nr. inv. V. 45085), 18 X 10 mm. Fragmentul reprezintă
partea inferioară a piesei cu cei trei lobi, cel din mijloc decorat cu striaţii; posterior un nit. Fig. 13/132.
1:13. Fragment aplică (nr. inv. V. 45091), 18 X 10 mm. Este reprezentată o
lunula cu un corn rupt. Vig. 13/133.
I:J.1. Fragment aplică (nr. inv. V. 45009), 1G X 12 mm. Reprezintă o lunula. Fig.
1:1 134.
135. Fragment aplică (nr. inv. V. 45089), 14 X 9 mm. O lunula cu coarnele
un;te: posterior un nit. Fig. 13/135.
136. Fragment în formă de lunula (nr. inv. V. 45090), 12 X 12 mm. Fig. 13/136.
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ALICU -

ROMAN BRONZES FROM GHERLA
(Abstract)
We present a series (136 pieces) of small finds from the roman fort at Gherla
(Cluj county). All finds come by accidental discoveries.
In the first time we studied the function of these pieces. By this point of
view we devided the finds in five categories: I. Joining parts of vessels, II. Furniture pieces, III. Military equipment pieces, IV. Harness pieces, V. Appliques and
pendants.
For our analysis, we used analogies from the Roman Empire, outside of the
border and from Dacia.
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Beside pieces with a clear function like junction loops (no. 54-67), eye-guard
(no. 70), there are many appliques and pendants which have only a decorate role.
The buckles (no. 8-10), belt appliques (no. 11-26), belt tongue (no. 29) decorated
the soldier belt (cingulum/. Pieces no. 27, 28 were balteus strap-ends for the helt
which kept the long swor'd - spatha. AU soldier belts were decorated completely
with this typ of fittings.
So, the others pendants and appliques were destinate to decorate the harness.
This fact explains why there are appliques and pendants of the same typ, like
almond kernel-shaped fittings (no. 7i-91). shield-shaped fittings (no. 92-106).
The presence of these fittings presume some workshops for made them. More
than that, the identity of some ornaments of pieces which come from different
forts from Dacia (Gherla, Gilău, Porolissum, Buciumi), could indicate an unic
workshop or a few imitations which were spread on an large aria.
For the dating of these finds we don't have any contexts. So, we try to use
the dating for analogies. But these pieces are a common typ arl\i:f were use for a
Ion!!' time. Majority of them could be dating as terminus post quem ln the middle
of the Jind century A.D. For Dacia that means the period of the Roman occupation.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.

l 1. Oeuochoe hand\e.
2 2. Joining part of oenochoe handle; 3-4 Joining part of ampulla; 5-6 Case hand\€s;
7 Bell-shaped stud.
3 8-10. Buckles; 11-26. Belt fittings; 27-28. Balteus strap-ends.
-1 29. Belt tongue; 30-48. Strap-ends.
5 49-52. Chapcs; 53. Fitting with long body.
6 54-67. Junction loops.
7 68. Threc rings phalem ju.nction; 69. Girth buckle; 70. Eye-guard fragment.
8 72-73. Bells (tintinnabu/a); 74. circular pendant.
9 75. ircular fitting; 76. Rhombic cnamelled fitting.
10 77-91. A!mond kernel-shapecl fittings and pendants.
11 92-106. Shicld-shaped fittings and pendants.
12 107-112. Heart-shapcd fittings with button; 113-120. Long fittings with straites;
121-122. Globe-shapcd fitting and pendant; 123-124. Oval fittings with c-entral
protu beranc-e.
13 125-126. Trumpet-shapcd fittings; 127. Fitting with pelta-end; 128. Phallic fitting;
129-136. Fitting and pendants fragmrnts.
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Fig. I I. 92-106. Aplici ~i pandantive în formă de scut.
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128. Aplică „phallică,'; 12 -136. Fragmente de aplici şi pandantive.

FIBULELE ROMANE DE LA MICASASA

Cercetările arheologice efectuate începând din anul 1976 până în prezent, cu întrerupere între anii 1987-19901, au dus la descoperirea, în
vatra actuală a comunei Micăsasa, jud. Sibiu, pe aproximativ 20 ha2, ia
unei mari aşezări romane, a celui mai mare centru ceramic cunoscut
până în prezent în Dacia 3 • Cu prilejul acestor cercetări efectuate în diferite puncte ale aşezării s-a constatat în stratul de cultură, de-o cons'istenţă materială asemănătoare acelora din mediul urban, în multe cazuri trei niveluri de construcţie. Aceste trei niveluri, primul de scurtă
durată ◄• cel de al doilea mult mai substanţial şi mult mai îndelungat în
timp 5, iar în al treilea, mult mai înfloritor6, acoperă perioada în eX'istenţa aşezării din primii ani de la instalarea administraţiei romane în
Dacia şi până la retragerea acesteia.
In cadml acestei aşezări, după cum rezultă din cercetările arheologice, fondată de colonişti proveniţi cu precădere din provinciile occidentale dar şi din provinciile vecine şi din lumea elenistică, îi întâlnim şi
pe autohtoni, pe daci. Urme ale acestora sunt prezente peste tot, în toate
nivelurile. Mai ales, îi.1 nivelul doi în preajma cuptoarelor pentru ars oale
şi chiar în ruinele atelierelor. Prezenţa lor este atestată prin produse
ceramice de tradiţie dacică, preromană şi după cum se va arăta, se pare,
şi prin prezenţa fibulelor din fier descoperite.
În toate aceste niveluri, îndeosebi în nivelul doi, s-au găsit pana
in prezent, in tot cuprinsul aşezării, purtate şi pierdute de locuitorii
acestui habitat, 83 fibule şi fragmente de fibule dintre care 75 din bronz
şi 8 din fier şi care cronologic se încadrează, după cum se va vedea, în
perioada de dăinuire a acestuia.
Cele 83 de fibule şi fragmente de fibule se înscriu ca tipuri în contextul mai larg al fibulelor romane din zona provinciilor dunărene. Ast-

in anii 1!)83----1986 efectuându-se câte două campanii.
Din care s-au cercetat deocamdată, doar 23,46 ari.
:i I. Mitrofan, în Dacia N.S., XXXIV, 1990, p. 129-138; idem, în RCRF, XXIXXXX, l!J91, p. lî3-200; idem, în ActaMN, XXIX-XXX, 1991, p. 173-200.
4 Din acest nivel reiese că fondatorii
aşezării, colonişti s-au stabilit aici, la
inceput. construindu-şi barăci ori case din lemn.
5 Bogat în vestigii mult mai substanţiale provenind de la construcţii, unele
cu fundaţii din pietrP de râu, cu pereţi din pari îngrădiţi şi apoi lutuiţi şi tencuiţi, unele acoperite cu ţigle sau de la ateliere şi cuptoare pentru olărit, dintre
care, multe dintre ele în zona centrală a aşezării au sfârşit printr-un puternic
incendiu. precum şi de la diferite alte amenajări. Viaţa habitatului în acest timp,
care pare să cuprindă perioada dintre mijlocul sec. II şi prima parte a sec. III, pare
să fi fost mult mai intensă şi să fi suferit profunde prefaceri.
ti In urma dezastruosului incendiu, produs în zona centrală a aşezării, terenul a fost nivelat şi au fost identificate numeroase clădiri şi somptuoase edificii
publice. aparţinând, se pare, mijlocului sec. III şi primei părţi a aceleia de a doua
jumătate a acestui secol.
1
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fel piesele de la Mic:ăsasa au analogii perfecte în Noric:um, Pannonia,
Moesia. Procentu,al domină fibulele puternic profilate (45'1/, ), urmează
apoi fibulele cu genunchi (120/o). După al treilea sfert al sec:. II d.Ch.
se observă întrebuinţarea, mai ales, a fibulelor cu balama (fibule în formă de T, fibule emailate, fibule cataramă, fibule cu piciorul întors pe
dedesubt). Un fenomen interesant îl constituie existenţa unui număr de
8 piese de fier, număr record pentru o aşezare romană din Dacia şi chiar
din Imperiu. O explicaţie plauzibilă în stadiul actual al cercetării ar
consta în purtarea acestor fibule de către autohtoni.

CATALOG 7

Fibulele sunt în

colecţia

MNIT

fragmentară, L = 5,1 cm; re~ortul format din 4 spire, coarda interiCorpul rombic în secţiune era ornamentat cu mici incizii în formă de
V. Piciorul trapezoidal. Fibulă soldat. Analogii: Gornea 8 Zugmantel 9 . începutul sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42163. Inedită (Fig. I/1).
2. Fier, fragmentară, L = 5,3 cm; resortul format din 8 spire, coarda interioară.
Corpul puternic curbat (semirotund în secţiune) se termină într-o portagrafă
trapezoidală. Fibulă arbaletă. ChintenP0 , Singidunum 11 • Sec. III d.Ch., Micăsasa,
1994. Inedită (Fig. i /2).
3. Fier, întreagă, L = 5 cm; resortul format din 8 spire, coarda interioară. Piciorul trapezoidal. Acelaşi tip cu piesa nr. 2. :Micăsasa; nr. inv. v/42188. Inedită
(Fig. 1/3).
4. Fier, întreagă, L = 6 cm; resortul format din 8 spire, coarda interioară. Piciorul trapezoi,dal. Acelaşi tip cu piesa nr. 2; Micăsasa; nr. inv. v/43887. Ine-

I. Bronz,
oară.

dită

6.
7.
8.

(Fig. 114).

=

fragmentară, L
4,8 cm; se păstrează corpul (dreptunghiular în secţiune) şi o parte din picior. Acelaşi tip cu piesa nr. 2; Micăsasa; nr. inv. v/42181.
Inedită (Fig. 1/5).
Fier, fragmentară, L
4,5 cm; corpul puternic îndoit se termină într-o portagrafă trapezoidală. Acelaşi tip cu piesa nr. 2. Micăsasa; nr. inv. v/42153. Inedită (Fig. 1/6).
Fier, fragmentară, L
5,3 cm; corpul (semicircular în secţiune) este puternic
îndoit în forma literei D. Portagrafa trapezoidală. Acelaşi tip cu piesa nr. 2.
Micăsasa; nr. inv. v/42182. Inedită (Fig. 1/7).
Bronz, fragmentară, L
2,3 cm; resortul, format din 10 spire, este protejat
de o plăcuţă. Din corp se păstrează o mică parte ce cuprinde o nodozitate
prinsă intre două aripioare cu capetele unite (cu patru mici „antene" deasupra). Fibulă cu aripioare norico-pannonică. Varianta Garbsch 238 q. Porolissum 12, Lasseldorf 13 • Prima jumătate a sec. II d.Ch., Micăsasa; nr. inv. v,'42198.
Inedită (Fig. 11/8).

5. Fier,

=

=

=

Piesele vor fi prezentate după sistemul Corpus Signorum Imperii Romani.
e N. Gudea, Cornea. Aşezări din epoca romană şi romană· târzie, Reşiţa, 1977,
p. 31, fig. 14/5.
9 A. Bohme, in SaalbJahrb, XXIX, 1972, p. 13-14, pl. 4/174.
10 D. Alicu, în ActaMN, 31, I, 1994, p. 565, pl. XVII/2.
11 D. Bojovic, Rimske fibula Singidunuma, Beograd, 1983, . pl. XVIII/163.
12 I. Bajusz, S. Cociş, în ActaMP, XIX, 1995 (sub tipar).
13 J. Garbsch, Die norisch-pannonische Frauentracht im J. und 2. Jahrhundert,
Miinchen, 1965, p. 70, pl. 35/8.
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9. Bronz, fragmentară, L = 4,2 cm; se păstrează piciorul ~i portagrafa. Aceasta
din urmă este traforată cu ornamente în formă de cerc şi stele, iar marginile
cu incizii in formă de dinţi de lup. Acelaşi tip ca piesa nr. 8. Micăsasa; nr.
inv. v /42168. Inedită I Fig. 11/9).
10. Bronz. întreagă. L = 6 cm; resortul format din 8 spire, coarda înaltă şi exterioară. O placă dreptunghiulară protejează resortul. Capul lăţit se îngustează
,-pre corp pe care este o nodozitate realizată din trei creste. Piciorul este decorat cu o nervură mediană şi două rânduri de incizii în formă de dinţi de lup
~i se termină într-un buton puternic. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată. v:iri:mta cu placă la cap. Cluj-Napoca,., Siscia 15• Prima jumă
ldl? a „cc·. II el.Cil. l\licăsasa; nr. inv. v/42192. Inedită 1Fig. Il/10).
11. Hronz, fragmentară, L = 6 cm; piesa executată dintr-o singură bucată. Resortul format din 10 spire, coarda înaltă. La cap are o placă protectoare. Pe
cap o nodozit;ite. Piciorul ~e termină într-un buton. l'ortagrafa dreptunghiulară.
Fibulă puternic profilatf1, varianta timpurie. Porolissum··u, Siscia 17 • Prima jumă
tate a sec. II d.Ch. Micăsasa: nr. inv. v 438î5. Inedită (Fig. 11/11).
12. Bronz, fragmentară, L = 4,4 cm: .~e păstrează o nodozitate pe corp. Piciorul,
cu o nervură mediană. se termină într-un buton. Portagrafa trapezoidală. Fibulă puternic profilată. nu se poate determina varianta. Prima jumătate a
sec. II cl.Ch. Micăsasa: nr. inv. v/42162. Inedită (Fig. ll/12).
1;1. Bronz, fragmentară, L = 1,8 cm; se păstrează capul fibulei. Acela'ii tip cu
piesa nr. 10. Micăsasa, 1994. Inedită (Fig. 11/13).
1-1. Bronz, întreagă, L = 4 cm; resortul din 8 spire, coarda înaltă şi exterioară.
Capul mic, pe corp o nodozitate. Piciorul se termină în buton. Portagrafa
dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 10. Micăsasa; nr. inv. v/42183. Inedită
(Fig. ll/14).

15. Bronz, fragmentară, L = 3,8 cm; se păstrează resortul cu 8 spire. Capul lăţit
protejat de o plăcuţă. Pe corp o nodozitate. Piciorul se termină în buton. Portagrafa dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 10. Micăsasa; nr. inv. v,'421î8.
Inedită

1Fig. Il/15).

L = 5 cm: se păstrează o nodozitate de pe corp şi piciorul
ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup şi o nervură mediană. Portagrafa trapezoidală. Fibulă puternic profilată nu se poate determina varianta.
Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42186. Inedită (Fig. Il/16).
17. Bronz, fragmentară, L = 2,1 cm; resortul format din 8 spire, coarda înaltă şi
exterioară. Capul mare faţetat. Acelaşi tip cu nr. 10. Micăsasa; nr. inv. v/42172.

lli. Bronz,

Inedită

fragmentară,

(Fig. Il/17).

L = 1,5 cm; resortul format din 8 spire, coarda înaltă şi
Capul faţetat. Fibulă puternic profilată~ nu se poate determina
varianta. Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42189. Inedită

18. Bronz,

fragmentară,

exterioară.

( Fig. III /18 ).

= 2,6 cm; resortul format din 8 spire, capul lat are o
mijloc. Fibulă puternic profilată, varianta fără placă.
Lauriacum 19• Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv.

fragmentară, L
nervură mediană pe

19. Bronz,

Cluj-Napoca 18,
v/42179. Inedită (Fig. 111!19).
20. Bronz, fragmentară, L = 4,8 cm; resortul format din 8 spire. Coarda înaltă.
Capul lăţit cu o nervură mediană. Pe corp o nodozitate discoidală. Piciorul
lung are o nervură mediană fiind ornamentat cu incizii în formă de dinţi de
lup. La capăt un buton. Portagrafa dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr.
HJ. Mică sasa, 1994. Inedită (Fig. I II /20 ).
21. Bronz, întreagă, L
5,3 cm; resortul format din 8 spire. Coardă înaltă. Capul
lăţit cu o nervură mediană şi ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup.
Pe corp o nervură mediană. Piciorul este ornamentat identic cu partea supe-

=

1' Atelier de fibule, săpături inedite, S. Cociş, V. Voişian,
Bolindeţ.
15 R. Koscevic, Anticke fibule s producja Siska, Zagreb, 1980,
16 N. Gudea, in ActaMP, XIII, 1989, p. 1042, pl. CLXXXIII/11.
17 R. KoU:evic, op.
pl. XV /105.
18

Viorica Rusupl. XVl/114.

cit.,

Vezi nota 14.
W. Jobst, în Forschungen in Lauriacum 10, 1975, Linz, 1975, p. 30-35, pl.
7/51-52.
19
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22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
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rioară a piesei. Portagrafa dreptunghiulară. Acela'ii tip cu piesa nr. l!l. Mică
~asa; nr. inv. v/42180. lnedit[1 ,Fig. lll 21,.
Bronz, fragmentară, .I, = :1.H cm: capul lăţit are o nervură mediană. Pe corp o
nodozitate. Piciorul cu o nervură mediană se termină cu un buton. Portagrafa
drPptunghiulară. Acela~i tip cu pieq nr. l!l. Micăsasa: nr. inv. v /4215!J. Inedită
f Fig. I ///22 ..
Bronz, fragmentară. L = 3,5 cm; resortul format din H spire. Capul lăţit are
o nervură mediană ce continuă ~i pe picior. Acela-:;i tip cu piesa nr. HJ. Mică
sasa; nr. inv. v/42191. Inedită (Fig. //1/23,.
Bronz, întreagă, L = 3,8 cm; resortul format din H spire. Capul lăţit are o nervură mediană ce continuă şi pe picior. Pe corp o nodozitate. Acelaşi tip cu
piesa nr. l!J. Micăsasa; nr. inv. v 42156. Inedită ! Fi9. I ll /2-l i.
Bronz, fragmentară, L = 2,7 cm; capul lăţit, pe corp o nodozitate. Acelaşi tip
cu piesa nr. HJ. Micăsasa, HJ94. Inedită rFig. Ill/251.
Bronz. fragmentară. L
1,i cm: resortul format din 8 spire. Pe corp o nervură mediană. Acelasi tip cu piesa nr. lfl. Micăsasa: nr. inv. v/42197. Inedită
(Fig. 1/1/26).
.
Bronz, fragmentară, L
3 cm; piciorul puternic curbat se termină într-un
buton. Portagrafa drPptunghiulară. Fibulă puternic profilată, nu se poate determinv varianta. Prima jumătate a sec. II, d.Ch. Micăsasa: nr. inv. v 42175. Inedită I Fig. I I I /27 ).
Bronz, fragmentară, L
4,7 cm; resortul format din H spire. Capul lăţit; pe
cap are o nervură mediană şi o nodozitate. Piciorul se termină în buton. Portagrafa dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. HJ. Micăsasa, 1992. Inedită

=

(Fig. IV,28!.

29. Bronz, fragmentară, L = 4,5 cm; resortul format din 8 spire. Capul lăţit are
spre arc două incizii. Pe corp o nodozitate formată din trei creste. Piciorul
are o nervură mediană şi se termină într-un buton. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată, varianta cu incizii la cap. Cluj-Napoca 2 J. Siscia21. Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa, 1994. Inedită (Fig. IV /29).
30. Bronz, fragmentară, L = 3,3 cm; se păstrează capul cu două incizii spre resort
şi o parte din corp cu o nodozitate formată din creste. Acelaşi tip cu piesa
nr. 28. Micăsasa; nr. inv. v/42184. Inedită (Fig. IV /301.
31. Bronz, întreagă. L = 3,5 cm; resortul format din 8 spire. Capul mic faţetat
este despărţit spre resort de o placă, iar spre picior de o nodozitate. Piciorul
trapezoidal. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată, varianta cu
piciorul trapezoidal. Buciumi22, Lauriacum 2a. Prima jumătate a sec. II d.Ch.
Micăsasa; nr. inv. v/4386. Inedită (Fig. IV/31!.
32. Bronz, întreagă. L = 3.8 cm; resortul format din B spire. Capul mic faţetat
este despărţit spre resort de o placă. O nodozitate pe cap. Piciorul trapezoidal
cu ornamente în formă de dinţi d0 lup. Acelaşi tip cu piesa nr. 30. Micăsasa:
nr. inv. v 42592. Inedită (Fig. IV /32!.
33. Bronz, fragmentară. L = 3,2 cm; resortul are 8 spire. Cap.ul mic faţetat, o
nodozitate pe corp. Acelaşi tip cu piesa nr. 30. Micăsasa: nr. inv. v/42199. Inedită

(Fig. JV!.B,.

34. Bronz, fragmentară, I, = 2 cm; resortul are 8 spire, capul mic în forma unei
trompete. O nodozitate pe corp. Piciorul ornamentat cu incizii în formă de dinţi
de lup. Fibulă puternic profilată, varianta cu piciorul trapezoidal şi fără plă
cuţă la cap. Porolissum 2'. Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv.
v/42193. Inedită rFig. IV/34).
35. Bronz, întreagă, L = 5,3 cm; resortul format din fi spire. Capul fibulei este
format de o plăcuţă dreptunghiulară. Corpul are o nervură mediană şi se termină într-o nodozitatP. Piciorul scurt ornamentat cu dinţi de lup. Portagrafa
dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată, varianta cu capul dreptunghiular.
20

21
22
23
21

Vezi nota 14.
R. KoJcevic, op. cit., pi. XVI "113.
E. Chirilă şi colab., Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1972, pi. :X:CIII/1.
W. Jobst, op. cit., p. 38-39, pi. 6/44.
N. Gudea, V. Lucăcel, in ActaMP, III, 1979, p. 340, pi. XVI/189.
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Porolissum25 , Lauriacum 26 • A doua jumătate a sec. II - începutul sec. III d.Ch.
Micăsasa, 1991. Inedită / Fig. IV /35).
36. Bronz, fragmentară, L
3,4 cm; resortul format din 8 spire. Capul fibulei
este format de o plăcuţă dreptunghiulară. Corpul are o nervură mediană fiind
ornamentat cu incizii în formă •<Je dinţi de lup. Acelaşi tip cu piesa nr. 35.
Micăsasa; nr. inv. v/42196. Inedită (Fig. IV /36).
37. Bronz, fragmentară, L
2,9 cm; resortul format din 10 spire. Capul în forma
unei trompete cu o placă circulară protectoare. Pe corp o nodozitate din creste.
Piciorul se termină în buton. Fibulă trompetă, varianta pannonică. Porolissum:n,
Pannonia 28 • A doua jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42168. Inedită

=

=

f Fig. V /37 J.

38. Bronz, fragmentară, L
buton terminal. Fibulă
Inedită

=

1,5 cm; se păstrează piciorul, o nodozitate şi un
tip cu piesa nr. 37. Micăsasa; nr. inv. v/42200.

acelaşi

(Fig. V /38).

J9. Bronz, fragmentară, L = 2 cm; resortul format din 12 spire. Capul în forma
unei trompete. Placa protectoare este ornamentată cu incizii în formă de dinţi
de lup. Acebşi tip cu p:esa nr. 35. Micăsasa; nr. inv. v/42160. Inedită (Fig.
H' 139J.
40. Br~nz, fragmentară, L

41.

42.

43.

44.

=

3,5 cm; se păstrează capul faţetat. Fibulă trompetă
varianta cu capul faţetat. Micia29 , Moravia 30 • A doua jumătate a sec. II d.Ch.
Micăsasa; nr. inv. v/42157; Inedită (Fig. V /40).
Bronz, fragmentară, L = 1,5 cm; resortul format din 8 spire. Capul lăţit in
forma unei ancore. Fibulă cu capul în formă de ancoră, varianta timpurie;
Cluj-Napoca31, Singidunum32 • Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv.
v/42150. Inedită (Fig. V /41).
Bronz, fragmentară, L = 6 cm; resortul este format din 12 spire protejate de
o plăcuţă dreptunghiulară·. Capul mare are forma unei ancore, având două
butoane la capăt. Pe corp o nodozitate şi două aripioare. Piciorul masiv se
termină într-un buton. Portagrafa trapezoidală. Fibulă cu capul în formă de
ancoră. Apulum 33 , Siscia 34 • Mijlocul sec. II începutul sec. III d.Ch. Micăsasa;
nr. inv. v /43879. Inedită (Fig. V/ 42).
Bronz. întreagă, L = 3 cm; resortul format din 8 spire. Capul este semicircular.
Corpul puternic curbat este faţetat. Piciorul se termină drept. Portagrafa trapezoidală. Fibulă cu genunchi, varianta cu capul semicircular. Porolissum 3 5,
Augst 33 • Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa, 1992. Inedită (Fig. Vl/43).
Bronz, fragmentară, L = 4 cm; resortul format din 8 spire. Capul este semicircular şi ornamentat cu dinţi de lup. Piciorul se termină in buton. Portagrafa înaltă şi dreptunghiulară. Acelaşi tip ca piesa nr. 43. Micăsasa, 1993.
Inedită

(Fig. Vl!44).

=

45. Bronz fragmentară, L
4,5 cm; capul este semicircular. Corpul puternic curbat
este faţetat. Piciorul se termină in buton. Portagrafa este înaltă şi dreptunghiulară. Fibulă cu genunchi. Acelaşi tip cu piesa nr. 43. Micăsasa; nr. inv. v/42202.
Inedită

(Fig. VI/45).

=

46. Bronz fragmentară, L
3,6 cm; corpul curbat, piciorul se termină in buton.
Portagrafa înaltă şi dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 43. Micăsasa; nr.
inv. v/42198. Inedită (Fig. Vl/46).
47. Bronz, fragmentară, L
4 cm; resortul format din 8 spire. Capul mic semirotund. Corpul puternic curbat. Acelaşi tip cu piesa nr. 43. Micăsasa; nr. inv.
v/42155. Inedită (Fig. V1!47).

=

z; Idem, op.

cit., p. 326, pl. II/19.

W. Jobst, op. cit., p. 56-57. pl. 14/90-95.
N. Gudea, V. Lucăcel, op. cit., p. 329, pl. V /50-51,
2s E. Patek, în DissPann. 11, 19, 1942, pi. XXIL/8-10.
29 S. Cociş, A. Rusu, in Sargetia, XX, 1986-1987, p. 142, pl. II/7.
2G
27

3l J. Peskar·, Fibeln aus der rămischen Kaiserzeit in Măhren, Praga, 1972, p.
88, pi. 14/4.
31 Vezi nota 14.
3 2 D. Bojovic, op. cit., pl. XVII/148.
13 I. H. Crişan, în ActaMP, III, 1979, p. 306, pl. IU/4.
31 R. Koscevic, op. cit., pl. XX/149.
35 N. Guclea, V. Lucăcel, op. cit., p. 336, pl. XII/132-135.
31 E. Riha, in Forschungen in Augst, 3, 1979, p. 75, pi. 10/261.
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48. Bronz. întreagă. 1, = :J,5 cm: resortul format din /I spire. Capul mic semirotund ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup. /\cela~i tip cu piesa
nr. 4:J. Micăsa~a; nr. inv. v/4:lBIH. lnedită (Fig. Vl/481.
49. Bronz, fragmentară, L = 2,î cm: resortul format din /I spire este introdus
într-o rolă. Capul mic semirotund. Corpul curbat în forma literei D. Piciorul
se termină în buton. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă cu genunchi, varianta
cu resortul în rulă. Potaissa 37 , Singi!lunum 18 . /\ doua jumătate a sec. 1I d.Ch .
.Mică,asa; nr. inv. v/421(,5. lnedită ,Fig. VI .J9,.
50. Bronz. fragmentară. L = 4,'i cm; resortul format din 10 ,pire este introdus
într-o rolă. Piciorul se termină într-un buton. AcPla~i tip cu piesa nr. 49. Mică
sasa; nr. inv. v/42177. Inedită ,Fig. VJl/50).
51. Bronz, fragmentară, L = 3,4 cm; resortul format din 10 spire, introdus într-o
rolă. Capul mic semirotund. Corpul este faţetat. Piciorul se termină în buton.
Portagrafa este dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 4!J. Micăsasa; nr. inv.
v /438711. lnedită r Fig. V li /51 ;_
52. Bronz. întreagă. I, = 4 cm; sistemul de închidere prin balama. Capul mic semirotund. Corpul ~i piciorul faţetat. Portagrafa dreptunghiulară este zimţată pe
marginea exterioară. Fibulă cu genunchi, varianta cu balama, Ulpia Traiana 311 ,
Gallia' 0 • A doua jumătate a sec. 11 d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v 42151. lnedită
( Fig. V li /52 ,.

53. Bronz, fragmentară, L = 5 cm; orificiul de prindere SC' termină într-un buton.
Corpul puternic curbat este faţetat. Piciorul este, de asemenea, faţetat şi se
termină într-un buton. Portagrafa este dreptunghiulară. Fibulă de tip sarmatic. Micia". Lauriacum 4i. A doua jumătate a sec. 11 e.n. - începutul sec. III
d.Ch. Micăsasu; nr. inv. v/42169. Inedită (Fig. VII/53).
54. Bronz, întreagă, L = 2,4 cm; resortul format din 8 spire. Corpul piesei reprezintă o pasăre. Ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup. Fibulă zoomorfă.
Gherla 43 , Siscia". Secolul II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. 43877. Inedită rFig. VII/
541.

55. Fier. întreagă, L = 5,5 cm; sistemul de închidere prin balama. Corpul lăţit
la cap se îngustează spre picior. Piciorul trapezoidal se termină într-un buton.
Fibulă Aucissa tărzie. Drobeta 45 , Singidunum·16 • A doua jumătate a sec. 11 d.Ch.
Micăsasa, l!J!J4; nr. inv. v/42152. Inedită I Fig. VU·55i.
56. Bronz, fragmentară, L = 5,4 cm; sistemul de închidere prin balama. La cap
piesa avea un buton. Corpul triunghiular în secţiune este puternic curbat,
având două nodozităţi aplatizate în fapt două triunghiuri. Piciorul faţetat. Poriagrafa dreptunghiulară. Fibula în formă de T. varianta cu două nodozităţi.
Potaissa", Singidunum 48 • Al treilea sfert al sec. II - prima jumătate a sec.
111 d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42176. Inedită (Fig. Vll/1561.
57. Bronz, fragmentară, L = 3,7 cm; la cap piesa are un buton. Pe corp o nervură mediană şi două nodozităţi aplatizate. Piciorul are tot o nervură mediană.
Portagrafa scurtă şi dreptunghiulară. Acela~i tip cu piesa nr. 56. Micăsasa; nr.
inv. v/4214!J. Inedită (Fig. Vlll/57).
58. Bronz, întreagă. L = 5.3 cm; sistemul de închidere prin balama. La cap piesa
are un buton. Corpul curbat are două incizii longitudinale adâncite. La bază
are o nervură unghiulară. Portagrafa trapezoidală. Fibulă în formă 'de T,
Bărbulescu,

Potaissa. Studiu monografic, Tui-da, l!J94, p. 144, fig. 32/5.
op. cit., pl. XXI11/212.
39 Informaţie amabilă A. Rusu.
40 M. Feugere, Les fibules en Gaule Meridionales de la conquete a fin du Vc
siecle apres J. -C., Paris, 1985, pl. 139/1742.
4 1 S. Cociş, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 534, pl. III,'2.
42 W. Jobst, op. cit., pl. 26/193.
43 S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea. în ActaM P, XVI, 1992, pl. V /6!J.
44 R. Koscevic, op. cit., pl. XIX, 142.
•s D. Popescu. în Dacia, N.S., IX-X, 1941-1944, 1945, p. 488, fig. 2/12-15.
46 D. Bojovic, op. cit., pl. III/22, 23.
47 M. Bărbulescu, op. cit., p. 145, fig. 33/4.
48 D. Bojovic, op. cit., pl. XXXVII, 354.
37
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varianta cu o nodozitate. Potaissa m, Dura Europos 50 • Al treilea sfert al sec.
11 primul -,fert al sec. li d.Ch. Micăsa<,a: nr. inv. v 43880. Inedită (Fig.
V IT I/58 I •

= 2,î cm; sistemul de închidere prin balama. La cap
piPsa are un buton dreptunghiular. Corpul puternic curbat este trapezoidal,
ingustându-se spre picior unde are două sau trei incizii. Un alt ornament
constă din două şiruri de incizii longitudinale. Fibulă în formă de T. varianta
cu corpul trapezoidal. Micia 51 , Aquincum 52 • Al treilea sfert al sec. II - primul
sfert al sec. II ci.Cil. Micăsasa; nr. inv. v/42164. Inedită (Fig. Vl/1/59).
60. Bronz, fragmentară, L = 3 cm; sistemul de închlliere prin balama. Corpul
e'>te trapez<,idal, cu două rânduri de incizii longitudinale. Acelaşi tip ca piesa
nr. 5fl. l\licăsasa. 1994. Inedită (Fig. Vlll/60,.
(ii. Bronz. fragmentară, L = 2,9 cm; sistemul de închidere prin balama. Corpul
trapezoidal cu două incizii longitudinale. Acelaşi tip ca piesa nr. 59. Micăsasa:
nr. inv. v/421117. Inedită (Fig. VIII,'61>.
62. Bronz, inlreagă, L = 4,5 cm: sislPmul de închidere prin balama. Braţele scurte,
la cap un buton dreptunghiular. Corpul trapezoidal este ornamentat cu două
rânduri de incizii. La bază o nc.tdozitate. realizată prin trei incizii. Piciorul
faţetat. Portagrafa tubulară. Acelaşi tip ca piesa nr. 5!l. Micăsasa; nr. inv.
v/42154. Inedită (Fig. IX/62!.
63. Bronz, frae;mentară, L = 4,:l cm; aceeaşi descriere ca la piesa precedentă. In
plus, pe corp apare o incizie în cruce. Acelaşi tip cu piesa nr. li2. Micăsasa;
nr. inv. v 42194. Inedită (Fig. JX/ti.'i).
6-1. Brnnz, întreagă, L = 5,3 cm; aceeaşi descriere ca la piesa nr. 58. Acelaşi tip
cu pies.t nr. 62. Micăsasa; nr. inv. 43883. Inedită : Fig. I X,'641.
<i5. Bronz, fragmentară, I. = 3 cm; braţple sunt scurte, corpul de formă trapezoidală are un ornament format din două registre de incizii longitudinale. La baza
capului o spiră. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt, varianta cu corpul trapezoidal. Potaissa 53 , Singidunum 5•. Prima jumătate a sec. III rl.Ch. Micăsasa;
nr. inv. v/42185. Inedită rFig. IX/65).
61i. Bronz, întreagă, L = 3,7 cm; braţele sunt s~urte, realizate prin ciocănire. în
interior o tijă ce prinde acul. Sistemul de inchidere prin balama. Corpul trapezoidal are două rânduri de incizii. Piciorul faţetat se repliază formând portagrafa ce este prinsă de corp prin trei spire. Acela~i tip cu piesa nr. r,5_ Mică
sasa; nr. inv. v/42156. Inedită ,Fig. IX/66).
67. Bronz, fragmentară, I. = 3.8 cm; corpul de formă trapezoidală ornamentat cu
două rânduri de incizii. Acela~i tip cu piesa nr. G5. Micăsasa, 19!!1. Inedită
I Fig. I X/67 ,.
68. Bronz, fragmentară. I. = G,5 cm: braţele sunt masive. Sistem de închidere prin
balama. La cap un buton faţetat. Corpul este faţetat. La bază are trei spire
înfă~urate. Piciorul de asemenea faţetat. Portagrafa tubulară. Fibulă în formă
de T. Varianta târzie: Ilişua 5 5, Dura Europos 5H. Mijlocul sec. III până la retragerea romană. Micăsasa; nr. inv. v -t211iî; Inedită (Fig. X/681.
69. Bronz. email, fragmentară, L = 3,7 cm: sistemul de închidere prin balama.
Corpul piesei este trapezoidal în interiorul chenarului un ornament format din
cercuri concentrice, umplute cu email galben. marginea cu email verde. Piciorul mic este ornamentat cu incizii. Portagrafa trapezoidală. Fibulă emailată,
vi'lrianta cu corpul trapezoidal. Siscia 57 • Secolul II d.Ch. Micăsasa; nr. inv.
v/43874. Inedită (Fig. X/69J.
îO. Bronz. fragmentară. L = 3.4 cm; corpul plat este traforat cu motive în formă
de pelta ~i romb. Sistemul ele închidere prin balama. Piesa a fost reparată în
.5fl. Bronz, fragmentară, L
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Bărbulescu.

N. P. Toll, în E:rcavation at Dura Europos Final Report, 4, 4, New Hawen.

194H, pl. XI 36.
5 1 I. H. Cri~an, op. cit., pi. IX/2.
52 E. Patek, op. cit., pi. XXIV /12.
53
5~
55

56
5'

M.
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Bărbulescu, op. cit., p. 144. fig. 32/10.
Bojovic, op. cit., pi. XXXII/312.
Prota~c>. S. Cor:-is, C. Gaiu, în Revista
P. Toll, op. cit., fig. XI/31.
Patek, op. cit., pi. XIV.'8.
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antichitate. Acul de bronz înlocuit cu un ac de fier, azi pierdut. Fibulă plată,
varianta cu corpul traforat. Gherla 58 , Lauriacum 59 • Secolul II-III d.Ch. Mică
sasa, 1992. Inedită (Fig. X/70).
Bronz, întreagă, D = 4 cm; sistemul de închidere prin balama. Corpul rotund
cu capetele prinse. Ornamentat cu trei butoane. Fibulă cataramă. Lauriacum 6".
Sec. II-III d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/43884. Inedită (Fig. X/71).
Fier, fragmentară, L = 1,1 cm; se păstrează resortul cu 6 spire. Sec. III d.Ch.
Micăsasa; nr. inv. 42203. Inedită (Fig. Xl/72).
Bronz, fragmentară, L = 0,5 cm; resort format din 6 spire. Sec. II-III d.Ch.
Micăsasa; nr. inv. v/42150. Inedită (Fig. Xl/73).
Bronz, fragmentară, L = 0,8 cm; se păstrează resortul din 7 spire. Sec. II-III
d.Ch. Micăsasa, 1992. Inedită (Fg. Xl/74).
Bronz, fragmentară, L = 4,2 cm; arc de fibulă cu 5 spiţe. Micăsasa; nr. inv.
v/42171. Inedită (Fig. Xl/75).
Bronz, fragmentară, L = 4,6 cm;; arc şi ac de fibulă cu 4 spire. Sec. II-III
d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42173. Inedită (Fig. Xl/76).
Bronz, fragmentară, L = 3 cm; arc de fibulă cu 4 spire. Sec. 11-111 d.Ch.
Micăsasa, 1994. Inedită (Fig. XI /77 ).
Fier, fragmentară, L = 2,7 cm; ac de fibulă. Sec. II-III d.Ch. Micăsasa; nr.
inv. v/42153. Inedită (Fig. Xl/78).
Bronz, fragmentară, L = 3 cm; ac de fibulă. Sec. II-III d.Ch. Micăsasa; nr.
inv. v/42170. Inedită (Fig. Xl/79).
Bronz, fragmentară, L = 3 cm; arc şi ac de fibulă. Sec. II-III d.Ch. Micăsasa,
1992. Inedită (Fig. XI/80).
Bronz, fragmentară, L = 0,5 cm; se păstrează 6 spire. Sec. II-III d.Ch. Mică
sasa; nr. inv. v/42161. Inedită (Fig. Xl/81).
Bronz, fragmentară, L = 2,6 cm; arc şi ac de fibulă. Sec. II-III d.Ch. Mică
sasa, 1993. Inedită (Fig. XI/82/.
Bronz, fragmentară, L = 3 cm; resort din 20 spire, coarda şi o parte din ac.
Micăsasa; nr. inv. v/41174. Inedită (Fig. Xl/83).
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LES FIBULES ROMAINES DE MICASASA
(Resume)
Les auteurs present un nombre de 83 fibules romaines entieres ou fragmentaires decouvertes dans l'etablissement de Micăsasa (dep. de Sibiu).
Comme type de fibules il y en a: des fibules-soldat (no. 1), des fibules en
forme d'arbalete (nos. 2-7), des fibules norico-pannoniennes aux aillettes (nos.
8-9), des fibules puissament profilees (nos. 10-36), des fibules avec la tete en
forme de trompette (nos. 37-40), des fibules avec la tete en forme d'ancre (nos.
41-42), des fibules a genoux (nos. 43-57), une fibule de type sarmatique (no. 53),
une fibules zoomorphe (no. 54) et une fibule Aucissa tardif (no. 55), des fibules
avec la tete en forme de T (nos. 56-64, 68), des fibules avec le pied replie en
dessous (nos. 65-67). une fibule emaillee (no. 69), une fibule plate (no. 70) et une
fibule-boucle (no. 71), ainsi que des fragments quon peut pas determ,iner (nos.
72-83). A l'exception des pieces nos. 2-7, 55, 72 (de fer), toutes Ies autres sont
faites en bronze. Chaque exemplaire a ete date en fonction du contexte archeologique et en tenant compte des analogies provenant des autres sites de la Dacia
et des autres provinces de l'Empire.
58
:9
60

S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, op. cit., p. 329, pl. V/66.
W. Jobst, op. cit., pl. 47 /327.
Idem, pl. 51/369.
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:fiig. II. S-9. Fibule norico-pannonice.; 10-16. Fib1.ţle puternic profilate
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Fig. II I. 17 -27. Fibule puternic profilate.
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l'i~. I 1·. 28-36. Fibule puternic profilate.
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Fig. V. 37-40. Fibule

trompetă;

41-42. Fibule

ancoră.
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Fig. VI. 43-49. Pil>ule cu genunchi.
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53

54

Fig. V II. 50-- 52. Film le cu g.:nunchi ; 5:J. Fibulă sarmatică ; 54.
Aucissa târzie.

Fibulă

womorfri ; 55. Fibula
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Fig. VJIJ. 56-61. Fibule în

formă

de T.
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FIBULE DIN

COLECŢIILE

ORAŞENSC

MUZEULUI
AIUD*

I. Fibule din Dacia preromană. Muzeul din Aiud deţine un lot de
fibule de tip Latene şi roman, databile înainte de constituirea provinciei Dacia. Piesele respective (ca şi altele mai târzii) provin din localitatea Cetea (corn. Galda de Jos, jud. Alba), aflată în Munţii Apuseni la
nord de C'Unoscuta cetate dacică de la Pia.tira Craivii. Descoperirile întâmplătoare, ca şi cercetările de suprafaţă, au documentat existenţa în zona
respectivă a unor complexe dacice împrăştiate pe terasele munţilor 1 .
Printre ves'tigiile recuperate încă din secolul trecut se numără şi fibulele
care vor fi prezentate în cele ce urmează.
Fibulele de tip Latene târziu (cat. nr. 1-3) sunt reprezentate de
trei exemplare fragmentare confecţionate din fier. Piesele de acest tip
executate din argint sau bronz, având resort bilateral şi coardă exterioară au fost datate, în general, în sec. I. a.Ch. 2• Exemplarele din fier,
având, în primul rând, un rol funcţional, :au fost utilizate, probabil, o
perioadă mai îndelungată.
Fibula nr. 4, având resort bilateral şi coardă interioară, consti.tuie
un tip aparte al pieselor de ,tip Latene târziu. Exempl,arele de acest
fel îşi fac apariţia în a doua jumătate sau ultimul sfert al sec.
I a.Ch., fiind utilizate 'Şi în prima jumătate a sec. I e.n. Această datare
este sprijinită de descoperirile din ui:timul nivel al aşezării dacice de la
Sprâncenata (jud. Olt)3• A1te exemplare, similare provin din cetatea de
la Piatra Craivii4, aflată în apropiere.
Fibulele de tip linguriţă (nr. 7-8) au fost definite ca atare de
Oct. Floca5 . El a sesizat pentru prima dată faptul că fibulele-linguriţă
constituie un tip aparte şi nu trebuie confundate cu piesele de tip
Nauheim (confuzie care se menţine şi în prezent), primele fiind confecţionate din două bucăţi de metal (corpul fibulei şi resortul cu acul), pe
când ultimele sunt execurtate dintr-o singură bucată. În funcţie de aso• Fibulele prezentate în acest articol au fo'>t oferite spre publicare de către
Mathilda Takacs de la Muzeul din Aiud. Fibulele dacice şi cele romane, databile
în sec. I p.Ch. (cat. nr. 1-13) au fost determinate de A. Rustoiu. Fibulele din
Dacia romană (cat. nr. 14-29) au fost determinate de M. Takacs şi S. Cociş.
1 D. Berciu, I. Berciu, în Apulum, II, 1943-1945. p. 22-24; ErdRep, p.
54-55, nr. 9; I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cn lumea elenistică şi
romană, Cluj, l!J74, p. l!J0, nr. 26, p. 211, nr. 13. p. 223, nr. 14, p. 235, nr. 9.
2 K. Horedt, în Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 133-136, tip A 200; M. Turcu, tn
Bucureşti, 5, Bucureşti, 1967, pl. Il/4.
3 C. Preda, Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de
la Sprâncenata,
Buoureşti, 1986, p. 63-65.
4 Inedite. Informaţii V. Moga pentru care îi mulţumim şi pe această c~le.
5 Oct. Floca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice, Bucureşti,
1956, p. 31-32.
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cierile cu alte tipuri de artefacte, în tezaure sau aşezări, fibulele-lingupot fi datate la sfârşitul sec. I a.Ch. şi în prima jumăntate a se<:.
I p.Ch., unele exemplare fiind utilizate şi mai târziu 6•
Fibulele de 'tip Langton-Down (cat. nr. 5-6) se numără printre cele
mai timpurii piese romane pătrunse în Dacia preromană 7 . Exemplarele
de la Cetea sur.it singurele descoperite până ,acum în spaţiul intracarpatic.
Fibulele puternic profilate (cat. nr. 9-13), având portagrafa ajurată
sau plină, constituie un tip răspândit în Dacia preromană 8 . Ele au fost
importate din provinciile dunărene şi au cunoscut o perioadă de maximă
utilizare în prima jumătate a sec. I p. Ch. fiind folosite însă până la
cucerirea Daciei şi mai târziu9 •
II. Fibule din Dacia romană. Deşi nu este exclus ca unele din fibulele,
mai sus prezentate, să fi fost folosiite şi în epoca romană, datorită necunoaşterii contextului arheologic am optat numai pentru piesele care cu
siguranţă pot fi atribuite acestei perioade.
Cu excepţia pieselor de la Cicău (2), Aiud (1), Noşlac (1), restul
provin din vechea colecţie a muzeului. Din punct de vedere tipologic,
ele sunt destul de variate, fiind caracteristice provinciilor dun,1rene:
Noricum, Pannonia, Moesia şi Dacia. Sunt executate din două bµd1ţi
(excepţie piesa nr. 14) din bronz prin turnare în tipare. Incadrarecl
tipologică şi cronologică a fost stabilită prin analogii cu fibule descoperite în situri bine datate din Dacia şi Imperiu.
riţă

CATALOGW

=

1. Fier, fragmentară. L
6,5 cm. Resortul bilateral fragmentar păstreazi1
trei spire. Arcul este aplatizat, iar portagrafa rectangulară. Fibulă, de tip
Latene târziu. Analogii: Căţelu Nou 11 , Sighişoara-Wietenberg 12 • Datare: ~- I
.aCh. - I p. Ch. Cetea. M. Aiud, nr. inv. A 2608. Inedită (Fig. 1/1).
2. Fier, fragmentarii. L = 6,9 cm. Resortul lipseşte. Arcul filiform uşor aplatizat. Portagrafa este trapezoidală. Acelaşi tip; datare şi localizare ca fibula de
la nr. 1. M. Aiud, nr. inv. 2594. Inedită (Fig. 1/2).
încă

6 A. Rustoiu, în Tibiscmn, VIII, 1993, p. 142-143; idem, în Apulum, XXVI,
1989, p. 138-141.
7 S. Cociş, în ActaMP, VIII, 1984, p. 150, care le numeşte fibule de tip Nertomarus. Pentru exemplare descoperite în Imperiul roman, vezi L. Lerat. /,es fibules
d'Alesia dans le.~ Musees d'Alis-Sainte-Reine, în Bibliotheque Pro Alesia, VII, Dijon,
l!J79, p. 37-40; E. Ettlinger, Die romischen Fibeln in der Schweiz, Bern. 1973, tip
23; M. Feugere, Les fibules en Gaule Meridionale, Paris, 1985, p. 262-264.
8 S. Cociş, op. cit., p. 150-151; A. Rustoiu, în EphemJ\'ap, IV, 1994, p. 28, .
nota 33.
9 S. Cociş, loc. cit. Pentru alte zone din Imperiu vezi E. Eltinger, op. rit.,
tip 13; R. Koscevic, Anticke fibule s producia Siska, Zagreb, 1980. JJ. 20-24, tip
II; D. Bojovic, Rimske fibule Sin!]idunuma, Beograd. 19113, p. 31-35.
10 Piesele vor fi prezentate clupă sistemul Corpus Signorum Imperii Romani.
11 V. Leahu, în CA, II, 1965, p. 61, fig. 39/6.
12 K. Horedt, C. Seraphim, Die prăhistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg
bei Sighişoara-Schăssburg, Bonn, 1971, pi. 63/3-4.
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3. Fier, fragmentară. L = 4,9 cm. Acee~i descriere, tip, datare şi localizare
ca fibulele de la nr. 1 şi 2. M. Aiud, nr. inv. A 2607. Inedită (Fig. I/3).
4. Bronz, întreagă. L
3 cm. Resort bilateral format de 11 spire, coardă
interioară. Arcul este aplatizat şi port-agrafa plină. Fibulă de tip Latene târziu
cu coardă interioară. Analagoii: Piatra Craivii 1J, SprâncenataH. Datare: a doua
jumătate a sec. I a.Ch. prima jumătate a sec. I p.Ch. Cetea. M. Aiud, nr. inv.
A 2596. Inedită (Fig. I/4).
5. Bronz, fragmentară. L = 3,7 cm. Resortul a fost protejat într-un tub.
Arcul este aplatizat şi ornamentat cu incizii longitudinale. Portagrafa ajw·ată este
fragmentară. Fibulă de tip Langton-Down. Analogii: Poiana (jud. Galaţi 15 , Ocniţa 10 •
Datare: sfârşitul sec. I a.Ch. - jumătatea sec. I p.Ch. Cetea. M. Aiud, nr. im·.
A 2598. Inedită (Fig. 1/5).
6. Bronz, întreagă. L = 6,2 cm. Re~ortul protejat într-un tub. ,Capul arcului
bombat. Arcul aplatizat şi ornamentat cu incizii longitudinale. Portagrafa ajurată.
Fibulă de tip Langton-Down. ~\nalogii Poiana (jud. Galaţi 1 i, Ocniţa 18 • iJatare:
sfârşitul sec. I a.Ch. jumătatea sec. I p.Ch. Cetea. M. Aiud, nr. inv. A 2595.
Bibliografie: M. R6ska, în Koz/Cluj, IV, 1-2, 1944, p. 55, fig. 6j6 (Fig. I/6).
7. Bronz, Iragmentră. L = 6,6 cm. Resortul lipseşte. Arcul aplatizat este
ornamentat cu striuri longitudinale; capul arcului în formă de lingură. Portagrafa
este plină. Fibulă de tip lingurinţă. Analagoii: Căpâlnaw, Tilişcaw, Sprâncenata21 ,
Răcătău:!"l. Datare: sfârşitul sec. I a.Ch. prima jumătate a sec. I p.Ch. Cetea.
M. Aiud, nr. inv. A 2605, Inedită (Fig. 1;7).
8. Bronz, fragmentară. L
6 cm. Aceeaşi descriere, tipologică, analogii şi
datare ca fibu!a de la nr. 7. Cetea M. Aiud, nr. inv. A 2597. Inedită (Fig. Jl,'8).
9. Bronz, fragmentară. L
5,7 cm. Piesă executată dintr-o singură bucată
de meta!. Resort bilateral fragmentar (se păstrează trei spire) protejat de o plac."1.
Coarda exterioară era su5ţinută de un cârlig. Arcul este prevăzut cu un nod, iar
portagrafa este ajurată. Piciorul este ornamentat cu un buton. FibuU1 puternic
profilată. Analogii: Şimleu Silvaniei'J, Poiana (jud. Galaţi) 2 ~. Singidunum 25 • Qatare:
sec. I p.Ch. Probabil Cetea. M. Aiud, nr. inv. A 31 (?). Inedită (Fig. II,9).
10. Bronz, fragmentară. L = 5,7 cm. Aceeaşi descriere, tipologică, analogii ~i
datare ca fibula de la nr. 9. Cetea. M. Aiud, inv. nr. A 4269. Inedită (Fig. ll/10/.
11. Bronz, fragmentară. L
6,8 cm. Fibulă ascmăniitoare celor ele la nr. [I
şi 10, dar port.agrafa este plină. Fibulă puternic profilată. Analogii: Ocniţa 20 ,
Răcătătff<', Singidunum28• Datare: sec. I p.Ch. Cetea. M. Aiud, nr. inv. A 4372.
Inedită (Fig. 11/11).
12. Bronz, fragmentară. L
6,1 cm. Fibulă asemănătoare cu cea de la nr. 11,
dar nodul de pe arc este ornamentat. Acelaşi tip, analogii, datare ca fibula precedentă. Cetea. M. Aiud, nr. inv. A 2599. Inedită (Fig. Il/12).
13. Bronz, fragmentară. L = 4,5 cm. Aceeaşi descriere. analogii, datare ca
fibula de la nr. 11. Cetea. M. Aiud, nr. inv. A 2601. Inedită (Fig. 11/13).
14. Bronz, fragmentară. L = 4,5 cm. Piesa executată dintr-o singură bucată,
are resortul format din 8 spire. Capul mare, lăţit. Pe corp dou."'.t nodozităţi. Piciorul

=

=
=

=

=

13
1~
b
16

Exemplare inedite (vezi nota 4).
C. Preda, op. cit., pi. LII/9.
R. Vulpe şi colab., în SCIV, II, 1951, p. 190, fig. ·24/6.
D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, pi. 4/1.
17 R. Vulpe, E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932, fig. 106,'18, 108/14.
18 D. Berciu, op. cit., pi. 67/7.
19 I. Glodariu, V. Moga, Cetatea dacică de la Căpâlna, Bucureşti,
1989,
pl. 96/1-3.
20 N. Lupu, Tilişca. Aşezările arheologice de pe Căţănaş, Bucureşti, 1989,
pi. 26116.
21 C. Preda, op. dt., pi. LII/1-2, 4-5.
22 V. Căpitanu, în Carpica, XVÎ, 1984, fig. 1/4-12, 2. 11-6.
23 Al. V. Matei, în ActaMP, III. 1979. p. 17, pi. VI/1.
24 R. Vulpe şi colab .. în SC/V, II. 1951, 1, p. 190, fig. 24/4.
25 D. Bojovic, loc. cit.
26 D. Berciu, op. cit., pl. 20/5, 7.
'17 V. Căpitanu, op. cit., p. 66, fig. 411-2.
211 D. Bojovic, loc. cit.
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ln formă de cadru triunghiular. Fibulă norico-pannonică cu două nodozităţi. Varianta Garbsch 236c, Magdalensberg 29 • Inceputul sec. II p.Ch. Spălnaca. M. Aiud
nr. inv. A 3'278. Inedită (Fig. Ill/14).
•
15. Bronz, fragmentară. L = 3,5 cm. Capul uşor lăţit, pe corp, două aripioare
încadrate de o creastă. Piciorul filiform. Portagrafa dreptunghiulară. Fibule cu
aripioare norico-pannonică, varianta Garbsch 238 q. Porolissum:JO, Wagna31• tnceputul sec. II p.Ch. Cetea. M. Aiud, nr. inv. A 2603. Inedită (Fig. III/15).
16. Bronz, fragmentară. L = 4,2 cm. Capul mult lăţit este protejat de o
plăcuţă dreptunghiulară. Pe corp o nodozitate. Piciorul filiform se termină într-un
buton supraînălţat. Portagrafa trapezoidală. Fibulă puternic profilată, varianta cu
plăcută la cap, Cluj-Napoca32 , Lauriacum33 • Prima jumătate a sec. II p.Ch. Sântimbru. M. Aiud, nr. inv. A 3286 (intrat în colecţie în anul 1889/90). Inedită (Fig. III/16).
17. Bronz, fragmentară. L = 4,8 cm. Se păstrează o parte din corp cu o
nodozitate aplatizată. Piciorul filiform, se termină într-un buton. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată varianta Okorag. Căşeiu 34 , Lauriacum35 • Prima
jumătate a sec. II p. Ch. Roşia Montană. M. Aiud, nr. inv. A 3293, intrat in colecţie
în anul 1889-90. Inedită ( Fig. I II/17 ).
18. Bronz, întreagă. L = 4,3 cm. Resortul format din 8 spire. Capul mic,
faţetat, este protejat de o plăcuţă dreptunghiulară. Corpul, de asemenea, faţetat
cu o nodozitate la bază. Piciorul este trapezoidal fiind ornamentat cu incizii [n
formă de dinţi de lup. Portagrafa dreptunghilară. Fibulă puternic profilată varianta
cu piciorul trapezoidal. Cluj-Napoca53 , Augst37 • Prima jumătate a sec. II p.Ch.
M Aiud, nr. inv. A 12.246. Bibliografie: I. Winkler, Mathilda Takacs, I. Păiş, [n
Apulum, XVIII, 1979, p. 154, fig. 15/1 (Fig. Ill/18).
19. Bronz, fragmentară. L = 3,6 cm. Capul semicircular este ornamentat cu
incizii în formă de dinţi de lup. Corpul, îndoit în forma literei D, este faţetat.
Piciorul, de asemenea, faţetat se termină într-un buton „retezat". Portagrafa [naltă
i;;i dreptunghiulară. Fibulă cu genunchi, varianta cu capul semicircular. ClujNapoca38, Singidunum39• Prima jumătate a sec. II p.Ch. Aiud (villa rustica?).
M. Aiud, nr. inv. A 14.174. H. Ciugudeanu, in Apulum, XVI, 1978, p. 44, fig. 1/4
(Fig. Ill/19).
20. Bronz, fragmentară. L = 4.1 cm. Capul semicircular. Corpul in formă
de D. Piciorul se termină cu un buton retezat. Portagrafa înaltă şi dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 19. Noşlac (aşezare sec. VI-VII?). M. Aiud, nr. lnv.
A. 6398. Bibliografie: M. Rusu, în Dacia, VI, 1962, fig. 2/23 (Fig. IV{20).
21. Bronz, fragmentară. L = 4,6 cm. Capul, lăţit semicircular, este ornamentat cu un rând de incizii în formă de dinţi de lup şi două rânduri de incizii
semicirculare. Corpul îndoit în forma literei D. Piciorul se termină cu un buton.
Portagrafa înaltă şi dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 19. Cetea. M. Aiud,
nr. inv. A 3298. Inediă (Fig, IV/21).
22. Bronz, fragmentară. L - 3,4 cm. Resortul format din 10 spire, este
protejat de o rolă. Capul mic semicircular. Corpul îndoit în forma literei D.
Piciorul se termină cu un buton. Portagrafa dreptunghiulară ti înaltă. Fibulă cu
genunchi, varianta cu resortul în rolă. Cluj-Napoca40 , Pannonia 1• A doua jumătate
~B J.
Garbsch, în Miinchener Beitriige zur Vor- und Fruhgeschichte, 11,
1965), p. 34-35.
30 N. Gudea, în Acta,WP, XIII, 1989, p. 597, nr. 8, pl. CLXXXV/8.
31 J. Garbsch, op. cit.
32 Atelier de fibule; săpături inedite S. Cociş, V. Voişian, Viorica Rusu-Bolindeţ, 1994.
33 W. Jobst, în Forschungen in Lauriacum, 10, 11975, p. 26, pl. 1/10.
34 D. Isac, S. Cociş, în EphemNap, V, 1955, pi. 11/4 (sub tipar).
35 W. Jobst, op. cit., p. 28, pl. I/6.
36 Vezi supra nota 4.
:r. E. Riha, (f'roschungen in Augst, 3, 1979), p. 75, pl. 10/261.
38 Vezi supra nota 4.
39 D. Bojovic, Rimske fibule Singidunuma, Beograd, 1983, p. 54, pl. XII/165li~: pi. XX, pi. XX/176-186.
40 Informaţie amabilă C. Opreanu.
41 E. Patek, DissPann, II, 19, 1942, p. 62, pl. XXII/13-14.
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începutul sec. III p.Ch. Cicău (Villa rustica). 1\1. Aiud, nr. inv. A 1802.
Bibliografie: rudita Winkler, Mathilda Takâcs, I. Păiş, op. cit., p. 155, fig. 15, 2

a sec. II -

(Fig. IV/22).

23. Bronz, fragmentară. L = 3,7 cm. Resortul, format din 10 spire, este protejat de o rolă. Capul mic .-;emicircular. Corpul, îndoit în forma literei D, este
faţetat. Piciorul, de asemenea, faţetat, se termină drept. Portagrafa dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 22. Transilvania. Colecţia Szathmany P. Karoly,
1860-1880. M. Aiud, nr. inv. A 34. Inedită (Fig. IV/23).
24. Bronz, fragmentară. L = 3,3 cm. Resortul, format din 10 spire, este protejat de o rolă. Capul mic semicircular. Corpul, îndoit în forma literei D. este
faţetat. Piciorul, de asemenea, faţetat, se termină într-un buton. Portagrafa fn
formă de. cârlig, Porolissum~ 2, Singidunum~:,. Fibulă cu genunchi, varianta cu
resortul în rolă. A doua jumătate a sec. II - începutul sec. III p.Ch. Zagon
(jud. Covasna). M. Aiud, nr. inv. A 3587. Inedită (Fig. IV/24).
25. Bronz, fragmentară. L
5,5 cm. Sistemul de închidere prin balam.i,
prinsă în tub. Capul semicircular e~te ornamentat cu dou{1 incizii oblice şi un
semicerc. Corpul are două rânduri de nervuri longitudinale puternic reliefate i;i
două aripi. Piciorul, faţetat, este înălţat şi se termină în buton. Portagrafa lnalt{1
şi crestată. Fibulă cu genunchi, varianta cu aripi. Potaissa14 , Singidunum~ 5• Al
treilea sfert al ~ec. II - primul sfert al sec. III p.Ch. Celea. M. Aiud, nr. inv.
A 3285. Inedită (Fig. IV/25).
26. Bronz, fragmentarii. L = 5,4 cm. Capul este în formil de trompetă. Pe
corp are o proeminenţă cu cinci crestături. Piciorul, triunghiular, se termină cu
un buton supraînălţat. Fibulă trompetă, varianta cu placă la cap. Buciumi4t\
Siscia·17• A doua jumătate a sec. Ii p.Ch. Cetea. M. Aiud. nr. inv. A 2606. 13ibliografie: S. Herepei, în AF'M, II, 1, 2903, pi. VVIII, 254, (Fir,. V, 26).
27. Alamă ('!), fragmentară. L = 6 cm. Sistemul de închidere prin balama.
Capul mic îngust. Corpul dregtunghiular are marginile înălţate şi ornamentate cu
zimţi. Fibulă Aucissa târzie. Gallia48 • Prima jumătate a sec. II p.Ch. Zagon (jud.
Covasna). M. Aiud, nr. inv. 3586. Inedită (Fig. V/27).
28. Bronz, fragmentară. L = 4,4 cm. Sistemul ele închidere prin balama.
Piesa are la cap un mic buton dreptunghilar. Corpul trapezoidal cu două rânduri
de incizii longitudinale în formă de V. La bază două creste. Piciorul, dreptunghiular, este faţetat. Portagrafă tubulară. Fibulă în formă de T, varianta cu corpul
trapezoidal. Ilişua 49, Pannonia 50 • Ultimul sfert al sec. II - primul sfert al sec.
III p.Ch. Aiud (loc. Cetăţuie). M. Aiud, nr. inv. A 1352. InecliU1 (Fig. V/28).
29. Bronz, fragmentară. L = 3,6 cm. Sistemul de închidere prin balama. Piesa
are Ia cap un buton. Braţele scurte se termină cu câte o nodozitate. Corpul (Qrmat
din două elemente. La bază avea o nervură unghiulară. Fibulă în formă de T.
cu corpul din două elemente. Cluj-Napoca51 , Singidunum02 • Prima jum,itate a sec.
III p.Ch. Transilvania. l\I. Aiud, nr. inv. A 5041. Inedită (Fig. V/29).
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N. Gudea, V. Lucăcel, în ActaMP, III, 1979, p. 359, pi. VIII!87.
D. Bojovic, op. cit., p. 55, pi. XXV/234.

44 Informaţie amabilă
45
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M. Bărbulescu.

D. Bojovic, op. cit., p. 58, pi. XXVIII/260-261 (dar numai analogie apropiată ca tip nu şi variantă).
46 N. Gudea, V. Lucăcel, op. cit., p. 356, pi. V/50.
47 R. Koscevic, Anticke fibule s producja Sislca, Zagreb, 180, p. 25-27, pi.
XXII/163-168.
48 M. Feujere, în Revue Archeologique de Narbonaise, Suppl. 12, 1985, pi.
141/1769.
49 D. Protase, S. Cociş, C. Gaiu, în Revista Bistriţie, VII, Bistriţa, 1993, p. 53.
fig. 4/52.
50 E. Patek, oP. cit., 65, p. 98, p!. XXIV/7.
,,I Informaţie amabilă V. Popa.
52 D. Bojovic, OP. cit., p. 73, pi. XL/378.
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LES FIBULES PROVEN ANT DES COLLECTIONS
DU MUSEE DE LA VILLE D'AIUD
(Resume)

Les auteurs present un groups de fibules, qui font partie des anciennes collections du Musee de la viile d'Aiud.
Les pieces nos. 1-4 et 7-8 sont de type Latene tardif. Les autres appartient
a l'epoque romaine: nos. 5-6 (type Langton-Down) et 9-13 (puissament profilees)
ont circule dans la Dacie au Ier s.ap. J.-C., donc avant la conquete romaine, les
autres appartient au IIe-IIIe s.ap. J.-C. pendant que la Dacie faisait partie de
l'Empire.
La catalogue a ete conc;u en suivant le systeme du Corpus Signorum Imperii
Romani.
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Fig. I. Fibule
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preromană.
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Fig. Jll, Fibule din Dacia romană.
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Cf:RAMIQUE ROMAINE DANS LES COLLECTIONS DE TURDA

Potaissa, agglomeration urbaine developpee surtout apres la fixation de la legion V Macedonica, a ete non seulement une ville militaire
mais egalement un centre economique ou l'on a ete a atteste une activite
des maîtres potiers et tailleurs de pierre.
La materialisation de cette activite est illustree par la riches materiau x ct;ramiques decouvert le long des annees suri e teritoire da la Potaissa
materiaux que Ies colleotionnaires turdennois ont acquis. Leur activite se
developpe a la .fin du _XIXe siecle et Ie debut du XXe, periode ou dans
Ies anciens centres de la Dacie romaine agissent une multitude de collectionnaires d'antiquites, leurs collections etant Ie plus souvent la base des
musees actuels 1. De leur passion - collectionner et enregistrer de tels
materiaux reclamee par des raisons plus ou moins commerciales
apparaîtront Ies collections d'antiquites. Celle-ci renfermeront un nombre
variable de materiaux, parfois des pieces unique, ce qui va augmenter
Ia valeur de ces collections.
Du point de vue chronologique la premiere collection qui a ete
realisee a Turda doit sa naissance â Botar Imre. C'est a celle-ci qu'on
fait reference dans la litterature de specialite quand on publie une
certaine categorie de materiaux archeologiques. Botar Imre qui a vecu
entre 1846-1906 a ete non seulement rnaître a Turda mais aussi un photographe tres connu considere comme l'un des pionniers de l'art de la
photographie de Ia Transylvanie 2• En fait grâce â cette preocupation par Ies six planches contenant Ies principaux objets de La collection on peut completer aujourd'hui Ies donnees relatives aux decouvertes
faites a Potaissa dans la periode 1886__:_1897.
Des 1886 il a initie la collection de divers materiaux archeologiques
provenant des decouvertes occasionnelles f.aites â Turda et aux alentours et l'instalation d'un petit musee. :F:tant interesse seulement a
populariser la collection pour la vendre, il a execute Ies six planches
photographiques mai ii n'a pas ete attentif aux details concernant les
conditions de decouverte des pieces, â leurs dessins ou â l'enregis-trement
exacte des donnees relatives aux objets de la collection et d'autanţ_ plus
â leur publication. Il n'a ete donc qu'un collectionneur et marchand.
C'est pourquoi on doit toujours â Teglas lsotvan Ies notes faite pour ies
-diverses pieces et leur dessin 3.
Botar Imre nous a laisse seulement une liste des objets comprises
sur Ies six planches - 395 pieces. De celles-ci qui presentent d'interet
pour nous sont Ies planches III et V oi:1 l'on rencontre des pieces cera1
2
3

I. I. Russu, dans ActaMi\', XII, 1975, p. 193.
R. Ardevan, A. A. Rusu, dans Acta;WP, III, 19i9, p. 38i sqq.
Idem, p. 390.

464

ANA CĂTINAŞ

mţgues.

Sur la planche III on trouve des diverses categories ceramigues.
Ftg. 1. Ainsi au numero 13 il y a une tete de statue, au numero 42 un
cheval en ceramigue considere comme un joet, aux numeros 43-48 des
objets en forme d'escargot gui peuvent etre des fragments de conduites
de vollte. Au numero 49 se trouve une tete de s·tatue gui par ses dimensions (beaucoup plus grande gue la piece numero 13) peut etre un antefixe comme celui gu'on a a Potaissa. Sous le numero 52 enregistre comme
,,debris de vase" i1 y a en realite, une tete d'oiseau.
Pour la piece du nwnero 42 - cheval en ceramigue - guelgue
cornpletements s'imposent. La piece a ete acguise de Botar Imre par
Adolf Resch, celebre marchand d'antiguitks de Braşov, et vendue ulterieurement au Musee de la Transylvanie en 1908 avec un tas d'objets.
A cette occasion - par ,raisons gu'on ignore - il modifie la place de
decouverte de guelgues pieces. Cela est mise en relief par la confruntation
des pieces se trouvant sur Ies planches iavec celles qui existent de nos
jours au Musee National d'Histoire de la Transylvanie. Les photos des
planches III et V sont dans le pa,trimoine de Musee d'Histoire de Turda.
En revenant â la piece en guestion (elle existe dans le Musee de
Cluj au numero V 846 _,,, I 8046) on remairque l'absence du chevalier
et la legere deterioration du museau du cheval. L'ensemble entier etait
complete par des petites roues gu'on fixait sur Ies essieux gui passaient
par Ies trous pratigues a la partie inferieure du corp du cheval. La
figurine eguesrtre presente des analogies parf.aites avec une figurine
decouverte toujours ă Potaissa, mais dans le camp militaire - dans Ies
casernes de latus praetorii dextrum en 19904 et avec une autre figurine
decouverte a Sucidavaă.
La piece du numero 52 - tete d'oiseau - gu'on la trouve identique
au Musee National d'Histoire de la Transylvanie (inv. I 803), comme
acguisition de Adolf Resch, gui affirme gu'elle provient de Biborţeni, ce
gui est faux, la piece existante a Cluj etant identique avec celle de la
planche III de Botar Imre.
Aux numeros 1-3, 5-11, 18, 40, 47, 50, 51 on trouve de diverses
vases en ceramigue, des pots sans anse ou avec deux anses et des
cruches. Ici il faut remarguer la predominance de petites cruches typigues pO'l.lr Ies tombeaux. Au numero 4 figure un v,ase en forme de
„cymbale a fondre" qui, selon la forme et les boutons encastres dans les
murs, est un vase prehistorigue, tandis gue au numero 41 est le pied
d'une fruitiere.
En ce gui est materiaux de construction, au numero 21 on trouve
11.me brigue gui presente du verre fondu a la surface, aux numeros 26,
36 - des conduites pour l'eau et au numero 44 une brigue ronde gu'on
considere comme un element appartenanlt a l'instaU.ation de hypocauste
et une tuile ronde au numero 45. Au numero 30 figure un simple objet
en ceramigue et au numero 39 il y a une construction en plâtre provenant des mUTailles. Pour cette construction la photo ne nous aide pas a
apprendre la destinaition exacte qu'elle avait.
4 La piece a c:mstitute l'object d'une communication presentee â Ia Session
du Musee d'Histoire et cl'A,t de Za!ău au mois de novembre 1993.
~ S. Comănescu, dans SCJV, 16, -1, 1965, p. 800-802.
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La liste de Botar menlionne la presence aux positions 4 et 7 sur
planche de deux statuettes en .terre cuite 2ui representent Venus
Fig. 2. Celles-ci on ete dessinees par Teglas Istvan, gui de cette maniere,
complete la liste existante. Toujours dans ses notes on trouve la situation exacte de la statuette du numero 8 representant Junona 7 , mal interpretee sur la liste comme statue en fer (?).
Nous fermons la serie des statuettes en terre cuite presentees sur
la liste avec Ies pieces des numeros 5 et 6 gui presentent de celebres
couples de divinites sur le treme, deux statuettes de dimensions differentes esquissees aussi par Tegl.as8• L'une de ces is,tatuettes (inv. V
853 ==- I 8062) existe dans l'exposition du musee de Cluj et elle fait
partie de la serie provenant de Resch. Les deux pieces s'ajoutent aux
pieces similaires existantes aux musees de Cluj et de Turda9 . Du petit
Cupidon on n'a pas d'information que des notes de Tcglas1°.
Sur la V• planche on retrouve de la ceramique des ies premiers
numeros. Aux numeros 1, 2, 9, 10, 12 l'attention s'arret sur de petites
tasses et des coupes, au numero 12 il y a un pied de la frui,tiere, au
numero 29 un petit bol, forme qu'on renoontrait souvent â Poltaissa non
seulement dans la ville mais aussi dans le camp militaire. Aux numeros
45-51 ii existe des marmites a deux ou trois anses (et non pas des
tasses comme Ies edi,teurs des collections Ies nomment). Malgre le nombre
res'treint des marmites deteriorees Botar Ies nomme des „debris de
vases" (nous avons respecte cette liste) - d'ou on peut observer clairement son indifference pour ce type d'objets et le fai,t que l'attention du
collectionneur se dirigeait vers Ies pieces en bronz et marbre. Ces pieces
ont ete evaluees des 1897 et marquees d'un signe roruge sur Ies planches.
Sous le numero 11 de la ve planche Botar renferme 11 lampes bien
conservees comme l'on peut observer de la photo. Fig. 2. Une seule lampe,
la plus grande, est trilychnis, deux d'entre elles sont bilychnis avec
anse en forme de palmette, et le resite de celles-ci sont monolychnis,
elles sont de dimensions moyennes et avec le disque sans decoration. Par
sa forme allongee la premiere de ces lampes pourrait etre de la periode
tardive. Comme le remairquaient Ies editeurs de La premiere edi,tion de
la collection - la manque de clarte de la photo de 1912, fig. 9, ne nous
permet pas d'identifier lesquelles des 11 lampes se trouvent ici.
Dans le Musee National d'Histoire de la Transylvanie existent 4
lampes provenant de Turda, acquises de Resch (I 8042-45) t.andis que
pour 5 lampes (I 7939, I 8053, I 8054, I 8059, I 8062) acquises dans le
meme lot de Resch on donne des lieux (Dej, Roşia Montană, Miercurea
Sibiului) differents de decouverte. De la confrontation des pieces avec
celles de la planche V de Botar, leur identite est visible. II s'ensuit que
leur lieu de decouverte est toujours Potaissa comme l'affirme Botar.
Sur la meme planche on trouve ,au nrumero 45 une brique portant
l'estampille LEG XII GEM et au numero 47 il y a une piece en argile
la_

vemc

R. Ardevan, A. A. Rusu, op. cit., fig. 4 et 3.
Idem, fig. 4.
e I dcm, fig. 5.
9 Pour la piece voir M. Jude, C. Pop, Monumente sculpturale romane fo
l\fuzeZLl de istorie TZLrda, Cluj, 1972, p. 34 nr. 4, pi. XXXIII/4.
10 R. Ardevan, A. A. Rusu, op. cit., fig. 3.
0
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avcc ornement crenele. Les deux planchcs avcc des picccs sont completec
par unc photo qui comprend des pieces de la collection 11 dans unc disposition differente de celle qu'on connait des six planchc• mais avec
d'autres picces encore telles: des tuilles, une brique, des ifragrncnts de
conduite et un cou d'amphore du type de celle qui a ete decouvcrte
dans le camp militaire 1:1. D'autres identifications sont difficiles a faire.
La recherche attentive des photos originales, des notes de Teglas
et des pieces du patrimoine du musee de Cluj nous ont aide a identificr
quelques objets de la collection Botar dont on avait perdu la trace. La
suite de la recherche des registres du musec nous pourra aidcr C:1 decouvrir
aussi d'autres pieces de cette importante collection d'antiquites turdenoises.
L'activite de Tegl;'1s Istvan, deployee le long de deux decennies a
Turda (1894-1915) sera materialisee dans Ies quelques 4.000 pieces dont
plus de 1.070 sont des pieces romaines â part les monnaies 13 . En employant comme base de trav,ail le registre d'inventaire de 1906 publie
on va tentcr une synthese du materiaux cerarniques compris dans la collection. L'inventaire que Teglas Istvc'm a laisse comprend souvent plusieurs pieces enregistrees a l'aide d'un seul numero portant la mention:
„la collection de ceramique". En le parcourant on peut remarquer lcs
categories ceramiques suivantes: la plastique en terre cuite, la ceramique
decoree, les lampes, la ceramique d'usage habituel et Ies materiaux de
construction. Fig. 3.
La plastique en terre cuite dont on va discuter d'abord est assez
differente. Les statuettes qui envisagent Venus sont Ies plus nombreuses,
chosc naturelle si l'on considere le grand nombre des fai:cnces representant la deesse de la beaute et de l'amour qui existent dans toutes Ies
grandes agglomerations de la Dade. Dans la collection existent trois telles
statuettes mais sans tete (inv. 136, 139, 140). Sauf l.a mention qu'elles
sont en terre cuite on n'a pas d'autres donnees, ni dessins. Une statuette
en argile fragmentaire - la tete et le corp de la deesse-complete cette
serie de statuettes (inv. 662>, et la tete appartenant â la meme divinite
finit cette presentation (inv. 709).
Au sujet d'une st.atutte sans tete Teglas I. affirme que celle-ci
represente Mars (inv. 137); il considere qu'un fragment de la sta'tuette
en ceramique appartient au dieu Apollo (inv. 518). Pour celui-ci il realise
aussi un dessin. Fig. 4. Au numero 775 sont enregistres des fragments de
statuettes doubles en terre cuite, on suppose que celles-ci representent
les celebres „couples de divinites sur le trâne" existant a Potaissa en
des autres decouvertes. Un fragment de statuette (inv. 989) on l'attribue
probablement ă un signifer. De cette collection f.aisaient partie aussi des
fragments de statuettes dont on ignore l'appartenance. Par exemple au
numero 327 est enregistree „la ,tete d'une statuette" - de 55 cm, au
numero 792 - la poitrine et le bras d'une statuette, au numero 816 une
main de statuette on une anse de vase et au numero 818 on garde seulement l'oeil gauche d'une statuette. Pour les statuettes suivantes: la tete
11 Idem,

fig. 9.
C'est le type IV cf. Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova,
1976, p. 44, pl. XV/201.
J'!J I. Bajusz, dans ActaMP, III, 1979, p. 387 sqq.
12

Cl!RAMIQUE RO.MAINE DANS LES COLLECTIONS DE TURDA

467

mise sur une branche ,(inv. 1056) et statuette sans teite on donne Ies
dimensions 11 cm et 7,5 cm (inv. 1066). Fig. 5/1.
Ne manquent pas Ies representations zoomorphes telles: ,,te.te de
pigeon avec l'înscription au cou" (inv. 693) et tete d'animal (inv. 946).
A la meme collection appartenaient enoore quelques menues pieces: de
petits dechets ceramiques (inv. 142) qui pourraient etre des pieces de
char - selon Teglas - et d'autres,, sont des disques .de jeu (inv. 747,
795, 796). Fig. 6. Il jensait probablement que celles-ci pouvaient etre
UJtilisees comme de petites roues de chariots semblables aux autres petites
roues qu'il avait dans sa collection (inv. 691, 698, 726, 783, 784, 993). Fig. 8.
Certaines sont considerees comme de simples jouets - elles etaient fixees
aux chariots, mais peuvent representer .aussi des pieces de culte. Une
seule piece (inv. 993) est dcssinee et a cette occasion il lui donne b
dimens.ion - 7 cm. Fig. 7. Dans la collection figurent aussi quelques
tou~ies en argile (inv. 550, 676, 996) et une perle en pâte grise (inv. 972).
On retrouve quelques-unes des pieces presentees dans la photo qui
comporte une partie des pieces de la collection.
Quoique a Potaissa terra sigillata soi't assez rare, dans la collection
on peut rencontrer quelques fragments <inv. 115, 291, 304) et pour Ies
fragments suivants (inv·. 714, 731> Teglas mentionne que ceux-ci sont
de production locale. Fig. 8. Ce qui surprend, a une recherche attentive
de l'inventaire de la collection, est la presence des fragments de plateaux
decores (inv. 118, 573, 699, 729, 866, 867, 1053 - Fig. 12), un assez
grand nombre, on dir.ait que la ceramique decoree se limite a eux seuls.
Dans quelques situa.tions on decrite la decoration qui consiste en palmettes (inv. 699, 729).
Les vases decores sont une categorie que, faute d'autres precisions,
on se limite a presenter conformement aux donnees du collectionaire.
Au numero 116 - un fragment d'un petit vase orne d'une main d'homme,
au numero 117 - un fragment de vase decore avec un boeuf broutant,
au numero 559 - l'anse ornamentale d'un vase et, au numero 141 fragement de vase representant une tete qui rit; pour ce fragment, il
existe la menrtion „belle execution".
Pour d'autres types de ceramique decoree on rencontre Ies descriptions suivantes: fragment d'un vase orne (inv. 119, 294), fragment de
vase en forme de tete d'animal (inv. 27·1), cruche ou mairmite decore avec
un sapin (inv. 730), des fragments ceramiques decores (inv. 743, 811,
814 - Fig. 6), des fragments cerarniques decores par un sceau (inv. 812),
formule qui, selon natre opinion, se refere a la ceramique estampillee,
et 'finalement, un fragment de vase a deilx anses decorees (inv. 1035).
Sur un fragment ceramique est incise ,Je nom ANTON (inv. 724). Fig. 8.
A part Ies fragments terra sigiilata de Potaissa qui portent des inscriptions, pour Ies autres fragments en n'a pas de telles attestations. De la
meme collection faisaient partie aussi quelques petits creusets en argile
(inv. 104, 274, 525), des fragments cerarniques prehistoriques (inv. 774),
un fragment de vase dacique (inv. 773 - Fig. 9) et un verre dacique
(inv. 758) qui est decore. Une piece d'utilite domestique et le pilon en
argile (inv. 534), c'est ainsi que Teglas l'appelle.
Une picce par'ticulierement interesante est celle portant estampille
pour la dacoration de la ceramique (inv. 895) - decouverte aux alentours
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de la villc antiquc, la scule attcstation d'unc estampillc utilisee a la
decoration de la ceramique cstampillee d:ms Ies atclicrs de poterie de
Potaissa. Le sceau (sigillumJ a ete decouverte d.ms unc construction GUr
„Dealpl Zfmelor" - ,,Dealul Zfma Mică" ou on a trouve „unc grande
quantite de poterie, des pots entiers" 14, ce qui nous conduit a supposer
qu'il s'agissait d'un atelier de potier. A la meme epoquc en ..'.l c.kcouver.t
,,une construction ronde voutec, pres de laquelle il y avait de la brulurc",
un four pour bruler les pots. Sur l'une des faccs clic a commc decor
une feui!le et sur l'autre un demicerclc - motifs frequemment rencontres sur la poterie estampillee de Potaissa. Fig. 10/1. On se trouve sur
la meme colline oi:1 cn 1964 on allait trouver d'autres fcurs cmploycs ~1
bruler la poterie 1;;. Cette fois-ci on a trouve une moule pour terr,i
sigillatat 6 •

Dans la collection Teglas Istvan figurent comme inventariees 40
lampes dont l'une est en fer et deux en bronze, le reste etant realisees
en argile - 37 donc - nombre assez grand si l'on pense qu'elles proviennent de decouvertes occasionnelles. Les informations sur ces lampes
sont inegales, pour celles particulieres, Teglas fait des remarques: ,,belle
pieces", ,,belle lampe" et s'il arrive que le disque soit decore, il le decrit.
La lampe numero 125 a, pour decoration, un aigle, Ies lampes 992 et
1039 ont Ies disques decores avec des fleurs. Seuiement pour deux lampes
il rnentionne qu'une d'elles a !'anse annulaire et il la dessine (inv. 667 Fig. 11) ou I'autre a une anse petite (inv. 302), probablement se refere-t-il
ă l'anse discoidale.
Les lampes estampillees de la collection (8) appartiennent a des produoteurs tels: FORTIS (3), OCTAYI (2), OEL ... (1) et M ... (1), dans
un seul cas en a la notation „lampe estampillee" (inv. 980), Fig. 7. Sauf
FORTIS les autres producteurs ne sont attestes que par ces lampes. Bien
que sur l'inventaire du Musee d'Histoire de Turda figurent des pieccs
de la ccollection Tegl{1s Istvan parmi celles-ci il n'y a pas de lampe. En
fait, Ies pieces speciales ne nous sont pas parvenues, la ceramique predomine, mais elle n'a quand-meme pas une si grande impor,tance, parce
qu'il n'existe que des fragments dans le patrimoine du musee. Les lampes
estampillees s'ajoutent â la serie des producteurs dont Ies produits amenes
ă Potaissa sont conserves aujourd'hui dans Ies musees de Turda et Cluj.
Toujours des notes de TegU1s on apprend qu'il n'existent que sept lampes
c1yant deux ou plusieurs becs et, en ce qui concerne une lampe a sept
becs (inv. 887), il affirme qu'il s'agit d'une „piece rare", pour celle-ci,
ii present aussi un dessin. Fig. 12. En effet, c'est l'unique piece de ce
H On a appris toutes Ies donnees sur cette piece de la colleclion grâce â la
bienveillance de notre collegue Istvan Bajusz du Musee d'Histoire et d'Art de Zalău
qui nous a mis :i disposition Ies journaux inedits de Teglas lstv,in. C'est a celui-ci
qu'on doit la traduction de hongrois et la reproduction du dessin du journal. Dans
le journal de 1912/III (31), Teglas dessine la piece et decrit le contexte archeologique ou elle a ete decouverte, fait particulierement important pour une telle decouverte. Par cella on cherche ,\ mettre en circulation scientifique des pieces restees
inedits de la celebre colection de Teglas Istvan de Turda. On lui remercie a
cette occasion.
15 I. Mitrofan, dans Acta1HN, VI, 1969, p. 517 sqq.; A. Cătinaş, dans Potaissa,
III, 1980, p. 81 sqq.
16 i\. Cătinaş, op. cit., p. 85, fig. 4o'5; idem, dans l'otaissa, III, 1932, p. 49.
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typc qu'on connaît jusqu'â present, trouvec a Potaissa. Si on SC refere
aux dessins il convient de souligner le foit que Ies picces considerees
comme particulieres sont dessinees par TegU1s Istv{m. En ce qui concerne
d'autres pieces, il note les dimensions ou precise si elles sont petites,
grandes ou applaties, fragmentaires; en deux cas (inv. 281, 295) la
couleur de la p{1te est precisee. Ce foit ne doit pas nous etonner dans le
cas de Teglas qui avait dans sa collection des picces beaucoup plus importantes et qui n'accordait pas bien d'attention a la ceramique. Le fait
peut se constater aussi ă. la publication des decouvertes ancienncs des
grands centres de la Dacie ou les menues decouvertes comme celles ceramiques etaient ombragees par d'autrcs categories des decouvertes; c'est
pourquoi l'on a des notes laconiques, en ce qui les concerne. A sa collection .appartenait egalement une lampe egyptienne. Ce fait nous semble
interessant surtout parce que nous n'avons plus de telles picces mentionnees comme provenant de Potaissa. Le Musee d'Histoire de Turda
possedc une photo representant des objets appartenant a la collection.
On y reconnaît quelques lampes presentecs par exemple, une lampe a
<:inq becs, deux lampes trilychnis et plusieurs lampes monolychnis. Fig. 3.
La ceramique d'utilite quotidienne est representec par toutes Ies
formes connues. Fig. 10/2. Des cruches a une ou deux anses - les pe'tites
cruches sont caracteristiques pour celles decouvertes dans les tombeaux
- , des pots, des tasses ă. une anse des verres, des assiettes, des plateaux, des couvercles et deux passoires -- l'une a, pour decoration, la
tete de la Meduse (inv. 138) et, de l'autre, on conserve seulement le
manche (inv. 270) pour lequel on a aussi le dessin. Fig. 13. Au numero
754 est enregistre un pied d'amphore qui se trouve actuellement au
Musee d'Histoire de Turda (Fig. 6), au numero 1057 - des fragments
d'urnes des tombeaux, decouverts en 1913 aux bouches de la „Valea
S{rndului". Quelques-uns de ces vases (surtout ceux complets) on Ies
rctrouve aussi dans la photo deja mentionnee.
De toute Ies materiaux ceramiques de la collection Teglas une place
importante revient aux materiaux de construction. C'est naturel si l'on
pense que dans toute fouille archeologique qu'on effectue tant dans le
territoire de la ville antique mais surtout sur la „Dealul Cetate", ou se
trouve, le camp militaire de la legion V Macedonica, on trouve tout
d'abord des tuiles et des briques.
Au debut on va discuter des huit antefixes qui proviennent des
constructions civiles de differents points de la ville antique et de la
,,Dealul Cetate". Deux de ceux-ci sont fragmentaires (inv. 43, 825) et
pour !'antefixe de numero 143 on dit qu'il presente des incisions et celui
du numero 688 est decrit commc representant une tete d'homme avec
les cheveux boucles. Dans l'inverrtairc du Musee d'Histoire de Turda
figure un an'tefixe qui provient de la collection Teglas 17 . On regrette
beaucoup qu'une piece comme celle de 1070 ne fut pas entree dans natre
musee, car, paraît-il, il s'agit de l'ensemble entier - !'antefixe - la
tuile - piece unique ă. Potaissa et tres rare dans d'autres centres. Dans
Ies descriptions on affirme qu'il s'agit d'un „antefixe. avec fragments
17

Pour cela, voir M. Jude, C. Pop, op. cit., p. 35, no. 3, pl. XXXUI/3.
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de tuile, d'une rare beaute" et provient d'une construction de la viJle
antique 18 •
·Pour ce qui est des maiteriaux de construction proprement-dits, on
constate le grand nombre de utiles entieres ou fragmentaires, por.tant
l'estampille LVM dans des variantes differentes. Fig. 12, 14, 15-W.
Les fragments conserves seulement avec l'estampille sont nombreux ct
pour ceux-ci on a les dimensions eit les dessins. Une piece particuliere
est celle enregistree au numero 956 et presentant le dessin - probablement un fragment de tuile - sur laquelle l'estampille L V M apJ2!3raît
deux fois et en croix. Fig. 15. Elle a ete decouverte dans le camp militaire. Jusqu'ă present dans les fouilles effectuees dans le carnp miUtaire
nous n'avons point rencontre des estampilles de ce type. L'estampille
LEG XIII GEM aparaît sur un fragment de tuile (inv. 874). Fig. 12.
Les briques comprises dans la collec'tion proviennent soit des necropoles de Potaissa - ce sont des grandes briques du fond du sarcophage
et des briques longues, provenant des murs lateraux de celui-ci (inv. 65,
66) - soit des constructions des murs ou des pieds de hypocauste (inv.
69). Quelques briques portent la trace d'une sandale et l'estampille de
la legio V Macedonica (inv. 70 et 1068), Ies autres, l'estam_pille LVM
mais aussi l'estampille LEG XIII GEM (inv. 870, 871). Fig. 12. Une
seule brique a l'estampille EX DP, une estampille rencontree plus rarement sur Ies materiaux de construdtion de Dacia Porolissensis. Il est curieux
(dans cette collection) l'existence d'une brique ă lignes dont on affirme
l'utilite pour les jeux de hasard (inv. 944). De telles briques, avec des
lignes tracees sur leur surface ont ete decouvertes aussi ă l'occasion des
fouilles dans le camp militaire, elles existent dans la collection du Musee
de Turda.
Generalement, a un numero on en:registre une seule piece, mais il
y a des situations ou, a un seul numero figurent deux ou plusieurs
pi~ces. Teglâs Istvan n'a acqui de materiaux de constructions sans l'estampille des differentes unites militaires gui tres raremen.t et, lorsqu'il
le faisait, probablement s'agissait-il des pieces esthetiques. C'est le cas
de. 'tuiles - seulement si elles ne portent pas l'estampille (inv. 73) e.t
le reste sont estampillees (inv. 922, 924, 932) et peurent {!tre considerees
comme des pieces plus rares parce que le nombre de ce type de tuiles
est rare comparatif a colles sans estampille. Fig. 14.
A la colleotion appartiennent egaiement quelques tegulae mammatae (inv. 67, 68) et bien sur, des pieces de pavement - le mosa·ique
de diverses formes et dimensions. Ici encore on ă procede ă l'enregistrement, de plusieurs p1eces a un seul numero (inv. 81, 86). Les conduites
d'eau de diverses dimensions ne manquent de cette collection (inv.
76-80, 753).
.
I
Apres cet apcrcu du materiaux ceramiques de la collection Teglas
Istv.\.n on consta.te les temoignages inestimables, et tres importants,
18 D'une telle construction peut provenir et la piece du numero 61 de l'inventaire, decrit par .,le modele de cerarnique d'une construction romane" que est
en foit - selon l'identification foite par Sorin Cociş, une tuile de ventilation.
Fig. 5/2. S. Cociş, dans ActaiHN, XXI, 1984, p. 505-515. Au numero 517 dans
l'inventaire figure un fragment de tuile en forme de feuille dont Teglas affirme
qu'il pourait ctre antefixe.
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concernant ces decouvertes gue Teglc'1s Istvan nous a legues. Dans bon
nombre d'articles publies dans des revues de profile, li a decrit Ies
decouvertcs d'une region ou autrc de Potaissa et a complete Ies registres
d'inventaire de la collection avec des dessins et des croquis pour les
pieces qu'il a considere comme definitoires. Les photos qui nous en
restent completent ces inventaires et nous donnent la possibilite de
connaître unc partie de cette collection ayant une grande valeur gui s'est
materialisee en un veritable Musee.
Un collectionnaire comme K. Kovrig a ramasse dans sa collcetion
un assez grand nombre de petites cruches de la necropole gui se trouve
sur „Dealul Şuia" une petite cruche funeraire anthropomorphe et un
moule d'ansern. La seule piece dans son genre decouverte jusgu'aujourd'hui
a Potaissa, ellc represente une anse de pathere 20 .
Quclgues fragments de vases de la collection Tegl{1s Istvan et toute
la collection Kovrig a ete achetee par le Musee d'Histoire du Turda, et
elles constituent les bases de la collection du natre musee, fonde 50 ans
auparavant.
ANA CATINAŞ

I. Tigăra, dans Prnb/Muz, HJ60, p. 203, sqq., fig. 5-i.
Seion l'identification de Viorica Rusu-Bolindeţ qui s'est occupe de celte
categorie de pots.
19
20

CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA FEUDALISMULUI TIMPURIU
PE TERITORIUL COMUNEI VINŢU DE JOS (JUD. ALBA)

Printre aşezările de pe Valea Mureşului, cu un bogat şi variat material arheologic, se înscrie şi comuna Vinţu de Jos. Situată în zona centralc'i a judeţului Alba, mai precis la zece km sud-vest de oraşul reşedinţă
de judeţ şi la şapte km spre vest de Sebeş, Vinţu de Jos s-a bucurat
de-a lungul timpului de o excelentă poziţie datorită situării sale la intersecţia unor principale căi de comuniacţie.
Primele descoperiri aparţinând feudalismului timpuriu pe teritoriul
comunei sunt semnalate din anul 1887 când, într-un inventar funerar
de secol XI, au apărut următoarele piese: o brăţară pentru gât împletită
din patru fire de bronz, o strângătoare de păr şi o brăţară deschisă de
mână 1 .

în anul 1967 s-a efectuat un sondaj arheologic de salvare în punctul
„Cingăi",

de către Thomas Nagler, identificându-se cu acest prilej, pentru
prima dată la Vinţu de Jos, urme ale unei aşezări feudale timpurii1
(fig. 1, punct A). Recent, cu ocazia unor periegheze efectuate în zona
imediat apropiată punctului „Cingăi" s-au identificat urme de locuire
din epoca romană (fig. 1, nr. I), de unde proveneau, probabil, unele
materiale de construcţie, în special cC:irămizi refolosite de către }ocuitorii
din Evul Mediu timpuriu.
Descoperirea şi cercetarea, în anii 1963 şi 1964, în punctul „Deasupra satului" - Sibişeni, .a unei aşezări şi necropole ce aparţin culturii
Wietenberg, a fost însoţită şi de surprinderea unor materiale arheologice,
ulterioare din punct de vedere cronologic, printre care s-a constatat şi
prezenţa unor vestigii romane şi feudale timpuTii 3• Probabil, este vorba
de acelaşi punct medieval timpuriu semnalat anterior de Sever Dumitraşcu „pe terasa unde se află în prezent linia ferată"4. Pornind de la
aceste semnalări am efectuat o serie de periegheze în punctul „Deasupra
satului" - Sibişeni, în urma cărora am constatat că aşezarea medievală
timpurie este situaită pe mijlocul terasei respective (fig. 1, punct BJ.
In imediata apropiere a acestei aşezări medievale s-au descoperit
urme de locuire din epoca romană (fig. 1, nr. II), precum şi două morminte de inhumaţie, orientate est-vest, deranjate în bună parte de lucră
rile agricole. Lipsa unor obiecte de inventar face să nu :avem nici un
indiciu sigur asupra datării mormintelor respective.
Cu ocazia unor lucrări de îndreptare a pantei terasei, în dreptul
aşezării medievale timpurii din punctul „Deasupra satului" Sibişeni,
1 Rep,:rtoriu arheologic al judeţului Alba, s.v., Vinţu de Jos, nr. 5/h, lucrare
in manmcris, Muz2ul Naţional al Unirii Alba Iulia.
2 Th. Nagler, în Apnlum, VIII, 1970, p. 29-40.
3 Cercetări inedite I. Paul, căruia îi datorăm mulţumiri pentru informaţia dată.
4 Th. Niigler, op, cit., p. 33.
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în primăvara anului 1993, a ieşit la iveală, în ruptura malului, conturul
unei locuinţe. Reluarea cercetării arheologice, în anul 1994, în cadrul •
aşezării şi necropolei ce aparţin culturii Wietenberg din punctul „Deasupra s.atului"\ a prilejuit şi efectuarea unui sondaj arheologic de salvare în dreptul locuinţei mai sus menţionate. Sondajul, efectuat pe o
lungime de cinci metri şi o lăţime ce variază între 0,60-0,90 m, a fost
limitat de fondurile alocate şantierului.
În suprafaţa sondată, stratigrafia se prezintă astfel: peste solul viu
aflat Ia o ad,încime de 0,63 m, urmează două nivele de locuire Wietenberg ce se înscriu între adâncimile <le 0,50 şi respectiv 0,30 m. Locuirea
Wietenberg este suprapusă de un nivel feudal timpuriu, cuprins între
0,20-0,30 m, a ciirui parte superioară se confundă cu stratul vegetal.
parţial deranjat de lucri'irile agricole.
De la baza s.tratului de culturii feudal timpuriu porneşte o alveohre
ce p,itrunde în solul viu p[mă la 0,90 m. În cuprinsul acestei alveolări,
care corespunde unei locuinţe de tip adâncit, au putut fi desluşite două
faze de locuire feudale timpurii (pl. II /a-b ). Primei fazei îi corespunde
podeaua de lut galben bătătorit, groasă de 3--4 cm, amenajată direct
peste solul viu. Podeaua continuă până în apropierea laturii de nord a
locuinţei, unde întâlnim o grupare de pietre şi fragmente de cărămizi
romane reutilizate, prinse între ele cu lut. Amenajarea respectivă, înaltă
de 0,30 m şi lată de 0,80 m, pare a proveni de la treapta de acces în
locuinţă. Prezenţa unor pietre de dimensiuni apreciabile în capiitul de
sud al amenajiirii, indică punctul terminus al acesteia. Pentru aceeaşi
ipoteză pledeaui şi existenţa unei gropi de par, cu diametrul de 0,20 m,.
care coboară p,înii la 1,31 m, situată chiar în prelungirea dinspre sud
a amenajării respective (pl. II). În colţul sud-estic al locuinţei s-a descoperit o adâncitură din care provine o mare cantitate de cenuşii, buc:iţi
de chirpici, precum şi urme puternice de arsurii, indicând existenţa în
acest loc a instalaţiei de înălzit ce aparţinea locuirii iniţiale.
Celei de-a doua faze de folosinţă a locuinţei îi corespunde groapa
de par, cu diametrul de 0,18 m, care a putut fi observată de la -0,35 m,
coborând în final până la --0,93 m, fiind situată în apropierea laturii
de vest a locuinţei. Nivelul de culcare al acestei faze a fost sesizat a~.:ît
în cuprinsul săpăturii, prin concentrări de fragmente ceramice şi chirpici,
cât şi din profil (Pl. II/a).
Un nou punct cu descoperiri medievale timpurii a fost identificat în
punctul „Podei", fiind situat la aproximativ 250 m de rambleul căii ferate
şi la aproximativ 200 m de şoseaua naţională Alba Iulia Deva (fig. 1,
punct C). Mica terasă pe care este amplasată aşezarea, este situată între
cursul actual al râului Pian şi un braţ mort al aceluiaşi r[1u. Cercelitri Ie
de teren efectuate pe terasă, în urma lucrărilor agricole, au dus la
depistarea a şase locuinţe feudale timpurii, însă abundenţa materialului
arheologic descoperit, precum şi suprafaţa întinsă de pe care acest:i. a
fos.t recoltat, relevă existenţa unui număr mult mai mare de astfel de
locuinţe.

Cea mai mare concentrare de material feudal timpuriu s-a cons1atc1t
în zona estică a terasei, iar pe partea opusă s-au identificat urme romane (fig. 1, nr. 111).
5 Săpături

I. Paul.
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Similitudinile de material arheologic, din punctele mai sus enumerate, impun o prezentare comună a acestuia. Aceasta, cu excepţia vestigiilor din punotul „Cingăi", care au constituit subiectul de referinţă a
studiului lui Thomas Nagler şi asupra căruia nu mai insistăm.
Cea mai mare parte a materialului feudal timpuriu din punctele mai
sus menţionate îl constituie cel ceramic. MajorLtatea ,acestui. material
aparţine categoriei uzuale. Toate fragmentele ceramice descoperi,te sunt
lucrate la roată cu învârtire medie, fiind confecţionate dintr-o pastă
compactă, ce conţine ca degresant nisip cu bob mic .şi mijlociu, uneori
şi mici pietricele.
Ca tipuri de vase întâlnim: oala-borcan, căldări de lut şi castroane.
Cca mai mare parte a fragmentelor aparţin primului tip. Arderea este
completă, rezultând o culoare cenuşiu-vineţie în interior şi un aspect
c.:-irămiziu-roşiatic în exterior. Buza este răsfrântă în afară, fiind prevă
zută pe margine cu o uşoară adâncitură. Gâtul scurt, bine arcuit, este
succedat de un umăr proeminent. Peretele vasului coboară uşor oblic
spre fund. în general, partea inferioară se caracterizează prin îngroşarea
pereţilor în apropierea fundului.
Motivele ornamentale constau din incizii. în funcţie de amplasare,
deosebim două zone distincte: cea a umerilor, unde se constată o abundenţă a motivelor decorative: linia în val, incizii exeoutate cu unghia,
cu beţişorul, cu diferite im,trumente ascuţite şi cea corespunză-toare mijlocului vasului, unde întâlnim linii orizontale, simple sau grupate în
rt>gistre.
Al doilea tip de vas este reprezentat de căldarea de lut. Prin ardere
pasta a căpătat o culoare care variaz,1 de la negru la cenuşiu, în exterior,
având în cele mai multe caruri, un aspect maroniu. Gura vasului, ii.arg
deschisă, are buza îngroşată, ,trasă spre exterior, dar şi spre interior,
fiind prevăzută cu patru perforaţii verticale, grupate câte două, dispuse
simetric. Peretele vasului coboară vertical, vasul având un fund puternic
bombat.
Din nivelul al doilea al locuinţei, din punctul „Dasupra satului",
provine un fragment de căldare de lut, ştampilat pe buză, reprezentând
un cerc în care sunt înscrise cinci raze, situat în partea dreaptă a urechii
de prindere (fig. 7 /3 ). Singura analogie a ştampilei noastre o cunoaştem
la Sfântu Gheorghe, unde, pe o ureche dintr-o căldare de. lut apare, chiar
între cele două perforaţii veriticale, un cerc în care sunt înscrise şase
raze6. Interesante sunt şi cele două fragmente de căldare de lut, descoperite în punctul „Podei", provenind de la vase diferite şi care sunt
decorate cu câte un X, executat înainte de ardere în pasta moale cu un
instrument ascuţit (fig. 7 /1-2).
Castroanele sunt reprezentate prin câteva mici fragmente, două provin. din punctul „Podei" (fig. 7 /4-5), iar două din al doilea nivel al
locuinţei din punctul „Deasupra satului". Pasta şi arderea castroanelor
se aseamănă cu cea a oalei-borcan. Vasele respective, de formă tronconică, aveau gura larg deschisă. Doar un singur fragment este decorat,
în exterior, imediat sub buză cu incizii executate cu un instrument ascuţit şi cu linii !În val (fig. 7 /4).
6

Z. Szekely, în Aluta, VI-VIII, 1974-1975, fig. 3/3.
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în primul nivel al locuinţei din punctul „Deasupra satului" a apărut
la -0,80 m un fragment ceramic cu pastă fină, de culoare cenuşie. Fragmentul respectiv este smălţuit în exterior având o nuanţă roşiatică-Jl.orto
calie, uneori cu tentă maronie (fig. 8/7). Ceramică medievală timpurie
smălţuită se mai cunoaşte în Transilvania la: Dăbâca 7 , Zăbrani-Străuţ8
şi Oradea9 •
Fusaiolele se întâlnesc atât în punctul „Podei", în număr de două
exemplare (fig. 7/9--10), una plată (d = 5,4 cm), cealaltă bitronconică
(d = 3 cm), c[1t şi din punctul „Deasupra satului" unde s-a descoperit,
în primul nivel al locuinţei, o astfel de piesă de formă aproximativ
ovală (d = 2,5 cm), executată într-un mod neglijent (fig. 8/6).
Din nivelul iniţial al locuinţei din punctul „Deasupra satului" provin
şi următoarele piese: un străpungă,tor de os (fig. 8/3), un fragment de
piatră profilată din marmură (fig. 8/5), provenit, probabil, de la un monument roman, o cute de gresie (fig. 8/4), care are bune analogii, inc 111siv
în ceea ce priveşte condiţiile de descoperire la S,1nmiclăuş" 10 , un mic fragment de buză din sticlă opacă, de culoare negricioasă, provenit de la un
recipient cu peretele gros de 0,2 cm, şi cu diametrul de aproximativ
10 cm (fig. 8/1). Fără a exclude posibilitatea ca această ultimă piesă
menţionată să fie romană, precizăm că la Sânnicolau de Beiuş s-au descoperit fragmente dintr-un mic vas de sticlă galbenă 1 1, ce se datează în
aceeiaşi perioad,1 cu locuinţa noastră.
Fazei a doua a complexului din punctul „Deasupra satului" îi cort'spunde şi un mic obiect de metal (fig. 8/2), fără a avea vreo formă recognosci bil,1.
Cu ocazia perieghezelor efectuate în punctul „Podei" s-a descoperit
şi un pinten de fier, păstrat în stare fr,agmentară, prevăzut cu un spine
scurt de aproximativ doi centimetri. Spinul are patm muchii aflate pe
cele două conuri suprapuse (fig. 7/11) 12•
Pe lângă materialul arheologic prezentat mai sus s-au descoperit
numeroase fragmente de cărămizi şi ţigle romane refolosite în Evul
Mediu timpuriu, precum şi un bogat material osteologic, provenit, în
special, din locuinţa sondată de noi, s-a putut stabili existenţa următoa
relor specii: taurine, porcine, ovicaprine şi păsări domestice 13.
7

Şt.

Pascu

şi

colab., în ActaMN, V, 1968, p. 172, nota 41.
66.
îi mulţumim pentru informaţie.
XV, 1977, p. 303, fig. 11.'8.
1986, p. 231.
12 Până în prezent nu dispunem de un studiu consacrat pintenilor medievali
de pe teritoriul Transilvaniei, deşi există numeroase descoperiri şi semnalări de
astfel ele piese. Analogiile cele mai apropiate pentru pintenul nostru sunt pie~e!C'
de la Lechinţa de Mureş (D. Popescu. în Dacia, II, 1925, p. 343, pi. XX, fig. ~).
Dăbâca (Şt. Pascu şi colab., op. cit., p. 177, fig. 4, nr. 6, datat în secolul al IX-lw).
Şetin (M. Blăjan şi co!ab .. în Apulum, XIV, 1976, p. 428, fig. 9 nr. 2), Ulpia Traiana
Sarmizegetusa-Britonia (R. Popa, op. cit., fig. 60, datat în secolul al XIII-iea). Din
păcate. starea fragmentar,1 a piesei în discuţie nu permite o încadrare tipo1oi::i<'ii
şi cronoloi:ică prea exacti:i. în orice caz se apropie, probabil, ele tipul B •1 1L1pt1
Ruttkay (în StovArch, XXIV, 2, Hl7G, p. 350, fig. 2).
13 Informaţia ne-a fo~t pusă la dispoziţie de Luminiţa Bejenaru. Uni\·enit,,ic-:1
,,Al. I. Cuza" Iaşi, care se ocupă de prelucrarea materialului respectiv.
B V. Boroneanţ, în ziridava, VI, 1976, p.
9 Cercetări recente A. A. Rusu, căruia
JO Gh. Anghel, M. Blăjan, în Apulum,
ll R. Popa, N. Chidioşan, în MCA, XVI,
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Exceptând fragmentul ceramic smălţuit, materialul ceramic prezentat îşi are analogii în cadrul aşa numitei „ceramici de tip Ciugud",
concept propus în urmă cu patru decenii şi căruia i s-au atribuit semnificaţii e.tnice 14 . Radu Popa, în studiul său asupra Ţării Haţegului, arată
că „aceste documente arheologice nu au o coloratură etnică, ci reflectă
mai degrabă un anumit stadiu al asimilării de către mediul local a producerii şi folosirii unor bunuri de uz curent, cu largă răspândire în
Transilvania ca şi dincolo de marginile ei" 15 • Potrivit păre,rii lui Radu
Popa, aşa-numita „ceramică Ciugud" nu ar reprezenta o cultură arheologică anume 16 , ci, mai degrab,1, cultura materială .transilvăneană din
secolul XI până la mijlocul secolului al XIII-lea.
Materiale ceramice medievale timpurii, de tipul celor de la Vinţu
de Jos, s-au descoperit în imediata apropiere la: Alba Iulia 17 , Blandiana 18 ,
Ciugud 19, Ghirbom 20 Tărtăria21 , precum şi în alte părţi ale Transilvaniei:
Sânnicolau de Beiuş22 , Oradea 23 , Deva24 , Streisângeorgiu25, Dăbâca 26 , ClujMănăştur27 etc.
Descoperiri de locuinţe medievale timpurii de pe teritoriul Transilvaniei sunt des semnalate în literatura de specialitate, lipsind. în ,·t•le
mai multe cazuri, o publicare corespunzi'1toare a acestora. RPţir,_m,
tot~i, descoperirile de locuinţe de la: Alba Iulia:.!8, S{111miclăuş~'!l, 11ugcr1i30 ,
Luduş31 , Lechinţa de Mureş32 , Cristuru Secuiesc33 , Medişoru Mare34 , etc.
Locuinţa, prezentată mai sus, se înscrie în categoria celor adâncite, tipul
cel mai des întâlnit în Transilvania acestei perioade.
Locuinţele medievale ,timpurii de pe teritoriul României, prevăzute
cu amenajări interioare de tipul celei întâlnite de noi în punctul „Deasupra satului" sunt destul de rare, aceasta şi din cauza cercetărilor limitate in domeniul respectiv. Singura analogie a unei astfel de amenajări
interioare o cunoaştem la Olteneşti (în Moldova), unde s-a descoperirt o
locuinţă cu laviţă de pământ înaltă de 0,30 m 35 .
R. Popa, I.a începuturile evului mediu românesc. Tara Haţegului, Bucu19!11l. p. 66.
1; Idem, p. 67.
rn Idem. p. 66, nota 100.
17 Gh. Anghel, în Apulum, VII,!, 1968, p. 4il-480.
lB Gh. Anghel. H. Ciugudeanu, în Apuluni, XXIV, 1987, p. 189.
I~ r. Berciu, în JHateriale, IV, 1954, p. 350-356.
20 I. Al. Aldea, V. Moga, H. Ciugudeanu, în MCA, XIII, 1979, p. 259.
14

reşti,

2 1 Materiale inedite aflate la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, săpături
I. Paul.
22 R. Popa, N. Chidioşan, op. cit., p. 228-231.
23 Materiale recent descoperite, informaţie A. A. Rusu.

2i

L.

Mărghitan,

Cercetări

arheologice pe vatra

oraşului

Deva, Deva, 19îl.

p. G7--o8 şi fig. 43.
25 R. Popa. în RMiW-MlA, XLVII, 1, 1971l, fig. 14/b.
26 St. Pa<;cU şi ccilab„ op. cit., p. 174.
'l1 P. Iambor, St. Matei, în ActaMN, XVI, 1979, p. 613.
28 Gh. Anghel, op. cit., p. 470-471: R. I-leitei, în SC/V A, 3G, 3, 1985, p. 2l7.
:?!I Gh. Anghel, M. Blăjan, op. cit., p. 297.
:m G. Ferenczi, I. Fere„czi. în ActaMN, XIV, 1977, p. 293.
Jl M. Ru<;U. în Mat,•riale, VIII, 1962, p. 351.
~'2 SClV A, III, 1952, p. 327.
:r.i Z. Szekely. op. cit., p. GO.
34 Idem, p. 59.
05 V. Spinei, în carp:ca, V, 19î2, p. 13-l.
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în privinţa datării 36 descoperirilor medievale timpurii de la Vinţu
de Jos, acestea ar corespunde mijlocului secolului al XII-lea, fără a
exclude posibilitatea ca acestea să fie mai vechi s-au mai noi cu cel
mult un secol.
Fără a nega atri,buirea vestigiilor medievale de la Vintu de Jos unei
populaţii autohtone -- cum le consideră Thomas Năgler considerăm
că stabilirea precisă a etnicului rămâne însă în sarcina cercetărilor viitoare. Cert este că avem de-a face cu o populaţie sedentară, care locuia
în aşezări deschise, aflate în imediata apropiere a unor cursuri importante de apă.
Despre cum erau dispuse locuinţele într-o astfel de aşezare, dacă
erau concentrate sau dispersate, modul lor de organizare interioară, informaţia de care dispunem, în abordarea unor asemenea aspecte, este
deocamdată limitată.

Aruncând o privire asupra cartării celor ,trei puncte cu descoperiri
medievale timpurii de la Vinţu de Jos observăm că ele sunt situate în
imediata apropiere a unor punote cu vestigii romane (fig. 1, nr. I-III).
O altă concluzie ce se poate trage se referă la numărul mare de puncte
medievale timpurii pe un terHoriu mai mic de 1 km 2• Acest fapt, dar,
mai ales, uniformitatea culturii materiale din punctele respective, pledează pentru existenţa unei singure aşezări care a avut mai multe vetre.
Existenţa unor ve.tre-duble (în cazul nostru chiar triplete) se înregistrează, mai ales, în cazul în care satele sunt situate pe văile unor ape
cu terase înguste sau pe terenuri inundabile, în cuprinsul cărora suprafeţele utilizabile pentru locuit fiind de dimensiuni reduse, nu permit
alcătuirea unor vetre de mai mari dimensiuni şi unitare37 • Se pare, aşadar,
că aşezarea medievală timpurie de la Vinţu de Jos a cunoscut şi deplasări notabile de-a lungul existenţei sale. Stabilirea precisă a raportului
dintre cele trei puncte ale aşezării, contemporaneitatea sau eventualele
decalaje cronologice, cade în sarcina unor viitoare cercetări, în special
arheologice, de o mai mare amplo.are.
Lipsa unor aşezări săteşti dezvelite integral prin săpături metodice
face ca discuţia din domeniul satulu'i transilvănean ale secolelor XIXIII-lea să se ducă, deocamdată, mai ales pe ,temeiul ceramicii 38 , rezumându-se, de fapt, la o simplă semnalare a vestigiilor respective, fără
a oferi elementul satisfăcător într-o discuţie pe tema satului medieval
în ansamblu.
Momentul final al aşezării medievale de la Vinţu de Jos poate fi
împins până cel t1:lrziu la mijlocul secolului al Xiii-lea, cclnd are loc
dispariţl.a căldărilor de lut, ca urmare a generalizării roţii olarului cu
învârtire rapidă. Pentru aceeaşi datare pledează şi informaţia scrisă care,
într-un document emis în anul 1248, relatează despre „teutonici in
Wynch et în Burgberg" cărora li se conferă, de către voievodul Transilvaniei, Laurentiu, dreptul de a folosi liberi şi fără plata vreunei taxe,
36

tn

privinţa

nP. cit., p. 37.
37

bazinul
38

datării,

împărtăşim

punctul

de

vedere

al

lui

Th.

Năgler,

M. Matei, E. Emancli, Habitatul medieval rural din valea Moldovei şi din
Şomuzului Mare (secolele XI-XV li J, Bucureşti, 1982, p. 42.
R. Popa, op. cit., p. 67.
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pădurile şi apele din acele părţi 39 • Din anul 1264 este menţionată şi
„biserica parohială sau plebanială din Vinţu de Jos" situată în imediaitd
apropiere a Mureşului 40 • Prezenta acestui edificiu eclesiastic ne îndreptăţeşte să considerăm că cel t;irziu de la mijlocul secolului al XIII-1ea
aşezarea medievală din Vinţu de Jos şi-a părăsit vechea vatră şi s-a
mutat în imediata apropiere a cursului râului Mureş.
NICOLAE-MARCM, SIMI.VA

BEITRAGE ZUR KENNTNIS DES FRDHEN FEUDALISMUS AUF DEM GEBIET
DER GEMEINDE VINŢU DE JOS (KREIS ALBA)
(Zusamme11fassung)

Die vorliegende Arbeit setz sich zum Ziel, em1gc i:ilteren fruhmitlclalter,i::;,en
Entdeckungen auf dem Gebiet der Gemeinde Vinţu de Jos zu
Hier sei zunăchst der Aufsatz Thomas Năglers genannt, der
sich auf die Entdeckungen im Punkte „Cingăi" bezieht.
Infolge von Bauarbeiten im Punkte „Deasupra satului" - Sibişeni erschien
im Bruch des Ufers eine vertiefte Wohnung. In diesem geschlossenen Komplex
kon11ten zwei frilhmittelalterliche Wohnphasen unterschieden werden. Der er.,ten
Phase gehi:irt der gelbe Tonboden an, die Dberreste einer Heizanlage und cine
Inneneinrichtung, die wahrscheinlich die Zugangstreppe zur Wohnung darstellt.
Zur zweiten Phase gehi:irt die Pfahlgrube an, die auch durch die Heizanlage der
ersten Phasedl'ingt.
Ei11e neue Stel!e mit frilhmittelalterlichen Entdeckungen wurde im Punkte
,,Podei" identifiziert. Von hier stammt, aul3er einem reichen keramischen Material.
ein Ei,e:1sporn mit kurzem Stachel.
Als Gefiiiltypen trifft man an: Napf-Ti:ipfe, Tonkessel unei Schi'lsseln. Im
zweiten Wohnniveau der Wohnung vom Punkte „Deasupra satului" wurde auch
ein Bruchstlick eines Tonkes.sels entdeckt, das recht'> vo11 der Befe<,tigungs;jse
einen Stempel trăgt.
Da<; Fehlcn von absoluten Datierungselementen wird z.T. ,·011 den zahlreic-hen
Analogien flir '!Okhe Materiale wettgemflcht, die fur die Datieru11g der Entdeckungen
von Vinţu de .Jos in die Mitte des XII. Jh. sprechen. Die Ahnlichkeiten der
Materiale und in~besondere die beschrănkte Flăche, in cler sich die drei frilhmittelalterlichen Punkte befinden, suggerieren die Existenz einer einzigen Siedlung mit
mehreren Wohnkonzentrierungen.
.irchăologischen
vervollstăndigen.

:J9

Dlll, C. vol. J, nr. 289.

"° DIR, C. voi.

II. nr. 56.
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Fig. 1. Vinţu de J os. Amplasarea zonelor de locuire romane şi medieval timpurii.
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Fig. 2. Sondajul din punctul „Deasupra satului". a : profil ; b : plan. Legenda: I . pământ cenuşiu ; 2 . pământ negru; 3 . pământ
negri cios-căr ămiziu ; 4. pământ cărămiziu ; 5. strat galben-lutos ;. 6. p ăm ânt negricios sfărâm icios; 7. fragmente de cărămizi ; 8 . _chir_pici ;
9. ceramică; IO. oase ; 11. podea de lut ; 12, groapă de par,
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FEUDALlSMU L TIMPURIU PE TERITORIUL COMUNE(

V INŢU

485

DE JOS

,-

, - --·1
IL _<1(1_<'.10'
I
_ _j

I

~- -~ j
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F ig. 6. Că ldări de lut din locuinţa din punctul „Deasupra satului".
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PI. I . I . Son da jul a rh eolog ic de la Yin ţ u de Jos „ Deas upra satul ui" . Profi l.
2 . Son daj ul a rheologic de la Yinţ u d e J os „Deas upra sat ul ui" . Plan .

Pt. I I 1.
2.

Locuinţa

Locuinţa

din punct ul „Deas upra satului". Detaliul unui co l ţ.
din punctul „ Deasupra satului ". Materia le a rh eo logice in situ.

TEZAURUL MONETAR DE LA BARABANŢ, JUD. ALBA
(SEC. XI-XII)

Cercetările de suprafaţă efectuate la 23 martie 1985 pe platoul numit
„Tubla Grofului", situat la vest de Intreprinderea „Turnătorie", pe malul
stâng al Ampoiului, la nord de sat, pe lângă urme de locuire preistorice,
romane şi aparţinând sec. VIII p.Ch., au scos la iveală şi fragmente
ceramice feudal-timpurii (sec. XI-XII). Situat la vest de locul numit
„După Pârâu", în par,tea dreaptă a liniei ferate Bărăbanţ Zliatna, satul
medieval este ilustrat de resturile runei locuinţe de suprafaţă cu fundaţia
alcătui,tă din bolovani de piatră răvăşiţi pe arătură în timpul lucrărilor
agricole. Materialele culese din ari1a construcţiei constau din bucăţî de
zgură de fier şi fragmente ceramice (oale şi căldăruşe) din a doua jumă
tate a secolului al XI-lea şi prima jumătate a celui următor.
În primăvara anului 1992, cu ocazia săpării fundaţiei casei nr. 4
din str. Ciucaş, aflată în vatra satului Bărăbanţ, Nicolae Pleşa a descoperit o „ulcea" plină de monede. Recipientul s-a găsiit la cca. 0,40-0,50 m
adâncime în şanţul de fundaţie de pe latur.a de est a clăd'irii. Din vasul
spart în timpul descoperirii, în ciuda eforturilor noastre, nu s-a putut
recupera nici măcar un fragment. Monedele căzute în pământul săpat au
fost adunate şi împărţiite între proprietarul casei şi fratele său Ion Pleşa
din Alba Iuli.a.
In frbru„1.ri~ 1993, eleva Ioana Pleşa, fiica celui din urmă, a donat
unor colegi de clasă de la Şcoala generală nr. 5 din Alba Iulia mai multe
monede, din care ruLterior, cu ajutorul profesoarei Alexandrina Rusu, au
fost recuperate cu mare greutate abia câtevia (5?) exemplare. Alte _piese
au fost predate prof. Mihai Avram, conducătorul Cercului de elevi
„Gemina XIII", care funcţiona la Casa Armatei din Alba Iulia. Din acest
stoc au fost recuper,ate, la 21 februarie 1993, 78 de exemplare.
Deplasându-ne la locul descoperirii (duminică, 7 martie 1993), nu
am reuşit să recuperăm vasul spar,t şi nici una din monede, informaţiile
oferite de descoperitorii tezaurului fiind incerte şi nesincere.
La 9 martie, Nicolae Pleşa ne-a predat încă 103 exemplare, oare,
împreună cu celelalte, au fost donate Muzeului Naţional de Is,torie a
Transilvaniei. Piesele recuperate reprezintă doar o parte din depozitul
monetar de la Bărăbanţ. Celelalte monede au rămas la fraţii Nicolae şi
Ioan Pleşa ,şi la unii din elevii Şcolii generale nr. 5 din Alba Iulia.
Prin urmare, la ora actuală tezaurul constă din 186 monede, înregistrate în inventarul Cabinetului Numismatic al MNIT, sub numerele
N. 71561 - N. 717.46.
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Piesele au fost determinate pe baza lucrării fundamentale a lui
L. Rethy pentru emisiunile monetare ale Ung.ariei (Corpus Nummorum
Ilungariae, I, Budapest, 1899 = CNH, I). Iată tipurile monetare:
1-132 (N. 71561 - N. 71692). Ungaria, obol, Coloman I (1095-1116).
CNII, I, 45.
133-183 (N. 71693 - N. 71743). Idem, CNH, I, 43.
184-186 (N. 71744 - N. 71746). Ungaria, obol, Bela II (1131-1141).
CNH, I, 57.
Tezaurul monetar determinat ne-a pus în faţa unor probleme specifice emisiunilor maghiare din perioada arpadiană, probleme discutate în
literatura de speciafi.tate, care a oferit soluţii mai mult sau mai puţin
satisfăcătoare. Dintre problemele în esenţă rămase deschise vom aborda
acum (fără pretenţia de a fi pronunţat ultimul cuvânt în privinţa lor),
pe marginea emisiunilor monetare din tezaurul discutat, unele legate de
tipologia şi cronologia pieselor colomaniene, precum şi de natura semnelor monetare aflate pe avers.
Relaţia între tipurile monetare şi cronologia emisiunilor. Reversul
monedelor emise de Coloman I este în esenţă neschimbat de la un ;tip
Rethy la altul. Aceasta, indiferent de nominal şi chiar de caracterul
epigraf sau anepigraf al pieselor. El continuă chiar - în fond - reversul
monedei maghiare de la Ştefan I şi urmaşi1. Acest revers împarte în
4 câmpuri cercul interior (există două cercuri concentrice), în fiecare
câmp aflându-se câte o protuberanţă de forma unui triunghi. Notăm aici
că, în cazul multor tipuri monetare (nu în al tuturora), ştanţa reversului
este mai mică decât cea a aversului şi adeseori descentrată în spaţiul
dat (fenomen legat, probabil, de imprecizia aşezării plăsii sau/şi a desprinderii pieselor monetare din placă).
Prin urmare, aspectul reversului monedelor colomaniene (legendă,
imagine) nu poate îndreptăţi consideraţii de cronologie. Nu însă şi aspectul aversului.
Discutând aversul pieselor noastre, vom consemna mai întâi faptul
că tezaurul de la Bărăbanţ cuprinde în esenţă, dar cu abia perceptibile
sau ceva mai sesizabile variante, monede aparţinând la două tipuri CNH,
I, 45 (132 buc.) şi 43 (51 buc.). Între cele două tipuri există deosebiri atât
în legendă, cât şi în imagine. În cazul CNII, I, 45, legenda este, între
două cercuri perlate concentrice: [cruce] COLUMBANVS RE (apărând
pe monede mai muH sau mai puţin corupt, iar ca grafic în special cu
L,V,M,A inversate). Imaginea, înăuntrul cercului perlat interior, reprezintă o cruce cu braţele îngroşate spre capete. În cazul CNH, I, 43, legenda, dispusă tot între două cercuri perlate concentrice, este CA/LA/MA/RE, compartimentarea datorindu-se braţelor prelungite ale crucii
până la marginea cercului exterior. Este, dintre emisiunile colomaniene
din CNH, singura legendă fără cruce înaintea textului. Imaginea reprezintă o cruce cu braţele ce străpung marginea cercului perlat interior,
mergând până la marginea celui exterior, dar nu ca o cruce simplă, ci
cu câte un nodul (de fapt, linie mică verticală sau orizontală, contrar
sensului orizontal sau vertical al braţului de cruce pe care H întretaie)
1 Conform CNH, există o ~ingură excepţie în cadrul emisiunilor de
Coloman, anume o piesă emisă de Solomon, CNH, I, 22, epigraf~.
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în interiorul cercului perlat mic şi aLtul în spaţiul dintre cele două cercuri
perlate, de parcă ar iransforma :fiecare porţiune compartimentată în câte
o cruce mică·.
Legenda monedelor de cele două tipuri prezintă o singură, dar fundamentală deosebire: pe când la tipul CNH, I, 45, numele regelui apareîn formă latinizată, toate celelalte tipuri CNH 2 conţin variante ale numelui de persoană maghiar Kalman. Această deosebire se îngemănează interesant cu maniera de reprezentare a crucii din imagine: şi anume,
dintre tipurile epigrafe şi cu două cercuri de perle, doar tipul CNH, I, 45,.
reprezinită crucea cu br-aţe îngroşate spre capete. Confruntând aces,t tip
cu acela originar, al obolilor bavarezi ai lui Henric II, emisiuni de Regensburg, din care s-a inspirat încă regele Ştef.an I cel Sfânt în conceperea
emisiunilor sale monetare3 , suntem îndemnaţi să opinăm pentru prioritatea cronologică a tipului CNH, I, 45, în rândul emisiunilor lui Coloman I. Părerea este confirmată de apariţia numai la acest tip a variantei
latine a numelui de persoană, ceea ce pare a fi preluat întocmai după
prototipul german.
în ce priveşte tipul CNH, I, 43, să plecăm de la legendă. Am menţio
nat că este singurul tip CNH lipsit de cruce înaintea numelui regal în
variantă maghiară. După părerea noastră, .acesta este un ail"gllment în
sprijinul emiterii mai târzii a acestui tip mone,tar decât nu numai tipul
cu crucea având braţele ingroşate, ci chiar decât toate celelalte tipuri
,,cu nodul" (38, 44) 4 sau cu reprezentare de altă manieră a crucii în imaginea de pe avers (41). De ce? Pentru că lipsa crucii din legenda acestui
tip depotă o abstractizare necesiitată de simplificarea execuţiei tehnice.
O simplificare datorată, probabil, nevoii de a scoate o nouă emisiune
monetară mai rapid decât până atunci, spre a arunca în circulaţie, intr-un
an următor emisiunii anterioare, un nou set de monede.
Această reînnoire bianuală sau poate alternativ cu ea - anuală
a monedei colomaniene, în interesul perceperii acelui „lucrum camerae",
nu vine de loc în contradicţie cu existenţa (şi în tezaurul de la Bărăbanţ)
a două tipuri de imagine, cel cu crucea îngroşată şi cel cu crucea „cu
noduli" 5 • Dacă acceptăm constatarea făcută de unii autori de specialitate
după cart fiecare serie nouă de emisiuni anuale (sau bianuale) trebuia
în mod vădit, pentru mânuiitorii banilor, să se deosebească de seria
veche sau s&iile vechi6 - şi, deocamdată, nu avem de ce să nu acceptăm
constatarea - , a,tunci trebuie să socotim tipul CNH, I, 45, ca apărut înaintea tipului CNH, I, 43, dar posibil revenit în mai multe rânduri, aflat
2
3

Cf. CNH, I, p. 14-15.
B. H6man, Magyar penztortcnet 1000-1325, Budapest, 1916, p. 174. Varianta
ştefaniană nu reia însă îngroşarea marginilor crucii, ci reprezintă o cruce cu braţe
de dimensiuni egale de la punctul de întretăiere a braţelor şi până la marginea
confundată cu linia exterioară a cercului perlat interior, vezi CNH, I, tab. I,
numerele 1-4. Îngroşarea începe să apară în emisiunile lui Geza I (CNH, I,
tab. 2, numerele 23-24).
4 Cărora li se asociază şi alte tipuri, cf. CNH, I, tab. 4, numerele 46-50,
65, 69, 77, 81.
5 Imaginea „cu nodul" apare în cazul tipului CNH, I, 33, al lui Ladislau I,
ea fiind reluată în diverse variante în emisiunile lui Coloman I. Cf. B. H6man,
op. cit., p. 196.
6 Vezi B. H6man, op. cit., p. 6-7, 227-229, 246; G. Jeszenszky, în NK, 28-29,
1929-1930, p. 45; Gy. Rad6czy, în Az Erem, 1968, Budapest, 45-46, p. 7.
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în circulaţie şi concomitent cu tipul CNH, I, 43, şi concomitent cu alte
tipuri.
În acea5tă afirmaţie ne întemeiem pe ,trei elemente, şi anume: 1. datele morfologice ale ambelor tipuri (grosimea plăcii, diametrul, greutatea); 2. micşorarea artificială şi ulterioară ştanţării a pieselor aparţi
nând ambelor tipuri şi 3. semnele monetare ce apar pe piesele ambelor
tipuri monetare.
Un sondaj efectuat pe 44 piese din tezaur (vezi supra, prezentarea
făcută de specialistul chimist) a urmărit să precizăm dacă în cadrul
unuia şi aceluiaşi tip sau al ambelor tipuri de emisiuni colomaniene,
precum şi in cadrul puţinelor emisiuni de la Bela II cuprinse în tezaurul
aici prezentat pot fi detectate anumite caracteristici morfologice care să
aducă precizări mai ales asupra procesului accentuat (cunoscut, de altfel)
de depreciere monetară în timpul lui Coloman I şi imediat după el7 .
Prima constatare, pe baza analizei metalografice, a fost aceea că
toate monedele supuse analizei sunt bătute din argint de bună calitate.
Deci, procedeul devenit atât de uzitat mai târziu, în interesul deprecierii
progresive a monedei, de scădere a conţinutului de argint şi creştere în
aliaj a proporţiei de metal comun, nu a fost aplicat încă pe atunci.
Analiza formală a mai scos la iveală urmă,toarele:
a) variaţia de grosime a plăcii a oscilat între 0,05-0,1 mm;
b) diametrul pieselor variază între 1,19-1,42 cm;
c) greutatea lor variază între 0,31-0,69 gr.
Constatările se referă deopotrivă Ia ambele tipuri colomaniene. De
unde reiese că acelaşi tip putea fi pus în circulaţie în mai multe reprize,
dar de bună seamă cu intermitenţe anuale, repunerea - după o EU,Uză
de un an sau mai mulţi -

fiind făcută prin piese de greutate scăzută.

Intr-adevăr, revenind la datele de greutate prezentate de Homan pentru
Bela 18 şi Ladislau 19 , de Jeszenszky pentru Bela II1°, putem constata

o scădere de greutate la emisiunile lui Coloman I faţă de antecesori şi,
în continuare, în acelaşi sens la Bela II, scădere care ne face să afirmăm
că în cadrul unuia şi .aceluiaşi tip CNH, fie el 45 sau 43, monedele
au suferit o depreciere prin reducerea greutăţii, în cursul reluării baterii
în ani succesivi, probabil, alternându-se baterea unui tip monetar cu a
celuilalt. Dar cum a fost obţinută scăderea greutăţii monetare? Prin
tăierea de jur-împrejur a pieselor, tăiere a cărei urme se văd clar şi în
cazul tezaurului nostru. Mai mult: dacă tăierea prezintă urme clare la
majoritatea pieselor tezaurului de la Bărăbanţ, unele piese poartă urme
de răzuire de jur-împrejur, deci, ele au fost micşorate în mai mică
măsură decât acelea tăia,te.
Aşadar, procedeul de depreciere „oficială" a fost acesta: micşora
rea diametrului prin tăierea sau răzuirea de jur-împrejur. Este - după
mărturia investigaţiei de laborator efectuate singurul procedeu constant aplicat. Trebuie să .ară,tăm că micşorarea grosimii plăcii nu comportă reducerea obligatorie a greutăţii şi nu am putut constata nici o
relaţie consecventă în privinţa raportului între diametru şi greutate.
7
8
9

Vezi, mai ales, J. Bohdanoczky, in JVK, 3-1-35, 1035-19:l(i, p. 48-49.
B. Homan, op. cit., p. 213-218.
Idem, op. cit., p. 231; Gy. Radoczy, op. cit., p. 4-G.
10 G. Je5zenszky, op. cit., p. 52.
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Ceea ce însemnează că nu a fost respectată prevederea oficială privind
greutatea şi mărimea emisiunilor monetare, o descreştere în greutate
progresivă a pieselor aparţinând chiar unuia şi aceluiaşi tip monetar
poate fi imaginată numai şi numai prin tăierea sau răzuirea tot mai
pronunţată a pieselor în toată circumferinţa lor, pe măsura trecerii anilor de emisiune.
Dar pentru ca în circulaţia monetară curentă monedele aparţinând
chiar unuia şi aceluiaşi tip, dar r-eemise peste ani de zile, să fie acceptate
de utilizatorii în circulaţia monetară curentă ca emisiuni noi, ei plătind
pentru ele dările tot mai mari care intrau în vistieria statului ca „lucrum
camerae", specialiştii oare lucrau la execuţia pieselor- au trebuit să aplice
semne distinctive, prin care să poată fi deosebite emisiunile mai noi de
acelea mai vechi. Aici vedem rostul acelor semne care apar fie în cele
4 câmpuri ale imaginii compartimentate prin braţele crucii, fie în legenda
ce curge între cele două cercuri perlate.
Semnele monetare. Nu le putem numi sigle, tocmai din cauza naturii
lor. ln această privinţă, părerile autorilor sunt apropiate între ele sau
chiar coincid. Ei văd în aceste semne - ce apar mult înainte de domnia
regelui Coloman I şi se menţin muH timp după ea - fie, pur şi simplu,
semne ce-i deosebesc pe lucrătorii monetari, fiecare în parte 11 , fie semne
de control al numărului de piese ce trebuiau scoase dintr-o anumită
cantitate de argint 12 •
După părerea lui H6man, asemenea semne apar şi pe unele piese
,,din străinătate", desemnând fie pe lucrătorii monetari, fie monetăriile.
Ele prezintă o mare varietate. Există deseori deosebiri de gr-eut,ate în
cazul diferitelor exemplare ale pieselor cu aceleaşi „sigle" (termenul îi
aparţine), pe de altă parte sunt frecvente cazurile în care piese cu diverse
sigle făcând parte din acelaşi tip monetar au aceeaşi greutate. Aceste
fapte exclud - afirmă H6man - presupunerea că siglele ar desemna
fie monetării diverse, fie emisiuni diferite 13.
întrucât pe de o parte analiza de laborator ne-a pus la dispoziţie
date morfologice ale unei largi selecţii a pieselor (cca. 1/4 din total),
pe de alta am efectuat situaţia repartiţiei numerice şi tipologice a semnelor monetare de pe fiecare piesă (v. anexa), putem afirma cu certitudine că aproape jumătate din totalul semnelor (24 din 59) le găsim
reprezentate pe ambele tipuri CNH, 45 şi 43. Acest fapt confirmă unele
din constatările lui H6man şi ale altor autori, dar în acelaşi ,timp obligă
la departajare de altele. Constatăm următoarele:
1. Intr-adevăr, tipurile monetare în cauză nu pot proveni din monetării deosebite. De la sine înţeles, atunci nu s-ar putea potrivi până în
amănunt .semnele prezente pe monede de tip CNH, I, 45, cu semne de
pe monede de tip CNH, I, 43.
2. Emisiunile înzestrate însă cu unul şi acela~i semn, dar diferite
ca grosime a plăcii, diametru şi greutate, deşi se da,torează -- poate 11 Eber Laszl6n!'.·. în 1\'K, III. 1904, p. R9.
B. H6man, op. cit., p. 202; A. Barb, Fr. Dworschak, în NZ, N.F., 29, 1930,
p. ,2.
13 B. H6man, op. cit., p. 200-201.
12
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unuia şi aceluiaşi gravor (sau executant de lucrare), nu pot fi efectuate
în una şi aceeaşi perioadă de timp. Este, de pildă, cazul pieselor nr.
N. 71564 şi N. 71683 (semnul fiind un punct în interiorul literei V şi
unul in dreapta sa, din Columbanus), nr. N. 71613 şi N. 71642 (ambele
având gravată o mică cruce între braţele 4 şi 1 ale crucii din interiorul
cerrcului perlat mic), nr. N. 71598 şi N. 71740 (ambele cu câte o bari"i.
gravată între braţele 1 .şi 2 ale crucii), şi exemplele ar mai putea continua (v. anexa noastră şi art. spedalistului chimist). Acest fapt pledează pentru existenţa unor decalaje de :timp în gravarea şi baterea
monedelor purtând acelaşi semn monetar, eventual, cu utilizarea ştanţei
vechi sau a acului de poansonare a semnului monetar vechi. Acest procedeu presupune, cu proba,bilitate, utilizarea aceloraşi specialişti grevori,
de-a lungul unor durate de timp mai mari, ei fiind deja specializaţi.
Poate, însă, nu erau utilizaţi chiar atâţia, câte semne monetare se constată. Iată un argument în acest sens:
3. Nu se poate :trece peste existenţa unui număr considerabil de
monede fără semn. Ele consti,tuie chiar majoritatea relativă în tezaurul
de la Bărăbanţ: 15 piese, din oare 4 de tipul CNH, I, 45 şi 11 de tipul
CNH, I, 43. In cazul acestor piese, se poate afirma că semnul de recunoaştere constă tocmai în lipsa semnului monetar. Piesele de categoria
aceasta supuse analizei de laborator sunt însă şi ele de grosime, diametni
şi greutaite diferite, deci, putem postula o grav,are şi !batere a lor în
perioade de timp diferite.
O observaţie generală: semnele monetare din legendă nu le dublează
niciodată pe cele aflate în imagine. Este încă un indiciu că aceste semne
nu vor fi aparţinut neapărat, fiecare din ele, câte unui gravor sau
executant separat.
Intrucâlt, după ştiinţa noastră, Transilvania şi Banatul nu abundă
în descoperiri monetare din perioada arpadiană, în schimb în Ungaria
propriu-zisă ele sunt mult mai frecvente, o reluare a acestora din urmă,
din punct de vedere al semnelor monetare, ar fi binevenită. Utilă ar fi,
în primul rând, revizuirea tezaurului de la Richardpuszta 14 , care întrece
numeric mult toa1te celelalte tezaure publicate (având cel puţin 32 OOO de
piese 15 ), dar şi a aceluia de la Andronaktalya, în cazul căruia specialistul care l-a publioat a tiras şi anumite concluzii de ordin cronologic16.
O însumare şi rejudecare a prezenţei semnelor monetare, element rămas
până acum pe al doilea plan în studiul acestor tezaure, ar putea aduce
noi desluşiri cronologice, cu atât mai mu]t cu cât .tezaurul de la Richardpuszta conţine şi un număr considerabil de emisiuni de la Bela II, din
care tezaurul de la Bărăbanţ cuprinde numai 3 piese. Prin diametrul
şi greutatea lor uniform mai reduse decât cele ale emisiunilor colomaniene (v. art. specialistului chimist), ele indică încă odată adâncirc>a mai
departe a procesului inflaţionist, tot prin procedeul „falsului oficial''.
14

15
16

Vezi Eber Laszlone, op. cit., p. 87-91.
G. Jeszenszky, op. cit., p. 4:::..
A. Leszih, în NK, XLI, 1942, p. 28-34.
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ANEXĂ

Senme monetare pe piesele teza11rnlui de la

Bărăbanţ

Fr,ră

semn: X. 71568. 71628, 71639, 71666, 71695, 71698, 71700, 71702, 71704, 71706, 71707
71720, 71725, 71729, 71733.
,
între br. 4-1: 71589, 71592, 71619, 71640, 71645, 71658, 71659, 71660, 71727, 71742.
intre br. 2-3: 71632, 71646, 71647, 71661, 71662, 71715, 71738.
intre br. 1-2: 71600, 71611, 71617, 71618, 71629, 71641, 71650, 71655, 71664, 71688,
71709, 71724, 71741.
între hr. 3-4: 71624, 71656, 71669, 71718, 71735, 71737.
intre br. 1-2: 71634, 71668, 71689 .
. . între br. 1-2: 71739 .
.. intre br. 1-2: 71634 .
. . între br. 2-3: 71635, 71686 .
. . intri: br. 3-4: 71575, 71626, 71672, 71679, 71716 .
.. întn: br. 4-1: 71601, 71616, 71625, 71627, 71654, 71667, 71673, 71681, 71690, 7170:, .
. . îuln: br. 4-1: 71696 .
. între br. 1-2, . între br. 2-3: 71577 .
. intre br. 2-3, . între br. 4-1: 71562.
[triuuglli cu vf. în sus intre br. 1-2]: 71579, 71697.
[triunghi cu vf. în jos intre br. 1-2]: 71717.
[triunghi cu yf. în sus între br. 3-4]: 71565, 71711.
[triunghi cu vf. în jos între br. 3-4]: 71604.
[triunghi cu vf. în sus între br. 4-1]: 71606, 71696, 71699.
[2 triunghiuri dispuse oblic spre stg., unul sub altul, cu vf. în jos, între br. 1-2]: 71609.
[2 triunghiuri<lispuseoblicspredr.,unulsubaltul,cu"f.înjos,între br. 2-3]: 71561, 71582,
71583.
r2 triunghiuri dispuse oblic spre stg., unul sub altul, cu vf. în i.us, intre br. 3-4] :71597
71712.
[2 triun!(hiuri dispuse drept unul sub altul, cu vf. în jos, între br. 4-1]: 71721.
[. şi triw1ghiu, oblic spre stg., unul sub altul, tr. cu vf. în sus, intre br. 1-2]: 71573.
[. triunghi oblic spre dr., unul sub altul, tr cu vf. n sus, ntre br. 4-1]: 71703. 71723.
[tr. între br. 3-4, tr. intre br. 4-1, succesiv, vf. în sus]: 7578 71578.
[tr. intre br. 1-2 cu vf. în sus, urmat de T înclinat spre dr. între br. 2-3]: 71571.
[bară inel. spre clr. între br. 1-2]: 71598, 71612, 71682, 71685, 71701, 71713, 71732, 71740.
[barr, inel. spre dr. între br. 3-4): 71585, 71607.
[bară inel. spre stg. intre br. 4-1]: 71605, 71614, 71633, 71651, 71677' 71678, 71680.
[semilună spre dr. între br. 1-2]: 71637.
[semilună spre stg. între br. 1-21: 71570, 71674.
[semilună spre stg. intre br. 2-3]: 71572, 71574, 71719.
[semilună spre clr. între br. 3-4]: 71584.
[ semilună spre dr. între hr. 4-1 J: 71602, 71649, 71665.
[semilună spre stg. între br. 4-1 J: 71675.
[cruce inel. spre dr. între br. 1-2]: 71593, 71643, 71663.
[cruce inel. spre dr. între br. 2-3]: 71603, 71638.
[cruce inel. spre dr. între br. 3-4]: 71596, 71610.
[cruce inel. spre dr. între br. 4~ 1]: 71613, 71623, 71630, 71642.
]11 legendă:

: 71586, 71591, 71636, 71670, 71684, 71730.
. . . . . .
: 71576. 71595, 71653, 71671.
. . . . . .
: 7156:l, 71576. 71590, 71594, 71608, 71620• 71631 71652, 71657·
. . . . . .
: 71580, 71687. 71708.
[triunghi ,leasupra lit. 1:: 71569, 71587, 71588, 715 99, 71622, 71644,
[pct. în interiorul lit. -1,: 71567.
[pct. în interiorul lit. 4,: 71567.
[pct. în clr. lit· 4]: 71566, 71676.
[pct. in interiorul şi dr. Jit. 4;: 71564, 71621, 71683.
[pct. sub lit. 5]: 71615.
[bară între lit. 4 şi 57: 71581, 71648.
[leg. aproximath·[1]: 71691.
[Jeg. aproximatiYă, între br. câte un triw1ghi]: 71692.
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In legenda tipul14i CNH, I, 43:
[pct. în interiorul lit. 7]: 71693, 71714.
[pct. în interiorul lot. 4]: 71694, 71722, 71734.
[pct. în interiorul şi în dr. lit. 4]: 71710, 71731.
[pct. deasupra lit. 4]: 71726, 71728.
(pct. în dr. lit. 4]: 71743.
[semilună în dr. lit. 4]: 71736.
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(Resume)

Le tresor, decouvert en 1993, consiste en 186 pieces, tous oboles hongrois,
dont 183 sont d'emissions du roi Coloman I (132 du type CNH, I, 45 et 51 du
type CNH, I, 43), pendant que 3 sont de monnaies emises par le roi Bela II.
L'analyse numismatique et du laboratoire a montre que Ies pieces appartenant
au type CNH, I, 45, sont plus anciennes que celles du type CNH, I, 43. Le type
de la croixde !'Averse des monnaies CNH, I, 45, e5t plus etroitement apparentee
avec la maniere des emissions de Regensburg de l'empereur Henri II. Les signe,
inonetaires que l'on contate sur !'Averse sont Ies mcmes pour tuos Ies deux types.
ce qui montre l'aiternation annuelle ou, en tout cas, de proche datation, de ces
types dans la circulation monetaire de ce temps-lă. La diminution de toutes Ies
pieces apres la batlue, par leur circoncision, demontre de nouveau qu'elles etaient
au service de la depreciation monetaire de plus en plus profonde e la fin de
l'Ue et pendant Ie 12e siecles en Hongrie.

N 71563

N 71564

1N 71565

N 71566

N 71567

(N

N 71571

N 71575

-N -71-582

Plan ş a

71569

l. Monet ele n r ._N . 71563 - 71 567, 71569, 71571 , 71575, 71582.

N 71587

71590

N 71601

Nl 71609

N 71615

N 71623

N 71646
Planşa

/N 71680

,N 71692

II. Manetele nr. N . 71587 , 71590, 71601 , 71609, 71615, 71623 , 71646, 71680 , 71692 .

N 71709

N 71730
Planş a

N 71716

N 71745

1N" 71744

N 71746

1fl. Monetele nr. N. 71693, 71697 , 71701 , 71709 , 71716, 71730, 71744 - 71746.

iN 71572

N 71609 Rv
Plan şa

I V. Monetele nr. N. 71572 , 71609 (detalii).

RAPOARTE DE SĂPĂT·URI
1

ANALIZA MATERIALULUI FAUNISTIC PROVENIT DIN
AŞEZAREA STARCEVO-CRIŞ DE LA GURA BACIULUI.
RAPOARTE DE SAPATURI
CAMPANIA 1994
Primele informaţii privitoare la fauna staţiunii Gura Baciului sunt
din anul l!l06, printr-o listă faunistică care includea şi speciile Equus
caballus şi Canis familiaris. Alături de aceste specii, considerate rare,
sunt amintite şi bovinele, ovinele, hârciogul şi cochiliile de moluşte
(Orosz 1906, p. 340-341). O altă referire la fauna acestei aşezări este
făcută în :anul 1964, când, în urma săpăturilor efectuate de N. Vlassa
(1962), a fost descoperit un mormânt de inhumaţie în care scheletul uman
era aşezat pe un covor format din pietre, ceramică, oase de animale şi
cochilii de moluşte. Aceste oase sunt considerate resturi menajere provenite de la bovine domestice şi sălbatice, ovicaprine şi cervide (Necrasoi,
1964, p. 33).
Lista faunistică întocmită în urma cercetărilor efectuate, între anii
1990-1993, de Georgeta El Susi, cuprinde pe lângă rumegătoare, care
deţin ponderea numerică şi speciile: Sus scrofa domesticus, Sus scrofa
ferrus, Ursus arctos, Lepus sp. (Lazarovici-Maxim 1995).
ln campania anului 1994 a fost terminată o secţiune din anul precedent, secţiunea E 2 şi a fost deschisă secţiunea E 3. S-au descris mai
multe „complexe închise". Materialul osteologic provine în majoritate
din complexul B 35, un nwnăr redus de fragmente au fost găsite în
stmtul de cultură şi în complexele B 29 a şi B :29 b (tabel 1), :toate
aparţin fazei târzii a locuirii.
Tabelul nr. 1
Repartiţia

lraomentelor osoase pe complexe

I
complexul 1l 3:i
complexul B 29a
complexul n 29b
în stratul de cultură

•
B ovine

I Cerv1"de

86

12
I

8

5

IOvicapri-1
.
pnne

Suine

26

1

I Castor
1

6

Materialul osteologic determinat, cumulează un număr de 237 fragmente, eşantion redus, ce nu permite tragerea unor concluzii definitive.
Resturile găsite sunt fragmentare, astfel încât ele reprezintă resturi menajere. Situaţia statistică a materialului determinat se poate urmări în tabelul 2.
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Ta/1,·/,t/

llt.

:!

Si111t1!l1t slnllslh•it n mnlPrlulnlnl

Xr. frg.

Bo,;uc
Odcaprine
Cervi<lc
Suim,
Castor
Total

39.(i

18

7,:,
0,4
0,4
7,5
30,08

18
73
237

)loluşte

eşantion

o

!'1-t
:12
I
I

Păsări

x~rr

o·

o·

o

34,78
21,73
13,04i
4,34
4,:H
21,7:1

8

1:1,,:;

"

:1
I
I

"2:1

Analiza speciilor
Bovinele, grup majoritar, sunt reprezentate prin 94 fragmente osoase,
incluzând aici şi un număr de 5 fragmente vertebrale, 3 fragmente
costale şi 12 fragmente craniene, ceea ce reprezintă un procent de 39,60/o
din totalul speciilor determinate şi un procent de 64,380/o din totalul
mamiferelor. Aceste resturi provin de la un număr minim de opt indivizi, dintre care doi în jurul vârstei de 1 an. Acest lucru a fost stabilit
după prezenţa a 3 falange proximale (anterioare şi posterioare) neepifiziate proxima!, găsite în complexul B 35, la adâncimea de 20 şi 40 cm
şi după o epifiză distală de humerus desprinsă, cu o pigmentaţie diferită
faţă de cele 3 falange, descoperită în complexul B 35, la adâncimea de
130 cm. Considerăm astfel justificată aprecierea a doi indivizi subadulţi.
Pentru ceilalţi şase indivizi am apreciat vârstele de sacrificiu cuprinse
între: 1-2 ani (un individ), 2-3 ani (doi indivizi), iar un număr de trei
indivizi depăşiseră, la sacrificare, vârsta de 3 ani.
Tabel nr. 3
natl'le metrlee ole bo,·lnelor

Maxila

Mandibula
Humerus
Radius
Metacarp
Falanga I

lg.
lg.
lg.
Jg.
lg.
Jg.
lg.

Ml-)I~,
Ml
M2
)13
Ml-)13
M3
P2-N
Jţ. trohlee
DAP prox.
lţ. miu. diaf.
DAP diaf.
Jţ. ep. prox.
DAP prox.
DAP dist.
lg. max.
lţ. ep. prox.
DAP prox.
lţ. min. diaf.
DAP diaf.
lţ. ep. dist.
DAP dist.

92
89,3
31,7 27,8
33,6 30,R
28
30,7
94,5
39,5
40
50,5
84,6
3,6 6
29,6
16
66,4
38,6
31,3
61
69,3
31,2 38
34
43
27,4
25,2 31
20
24,8 20
27,5
28
37
27
24
24,2

26,5
20

28
20,5

28,7
21
31,5
23,6
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Continuare Tabelul nr. 3
Falanga II

Falanga III
Coxal
tibie

Cakanvn
Astragal

l\lctatars

Ycrtcbrc
- cerYicală

'",.,. cp.pro"·
prox.
11H\X.

:ll,3

n.-\l'

35

Jţ.

'27
25

min. diaf.
TL\l' diaf.
1ţ. cp. dist.
DAP dist.
lg. supr. dorsale
lg. supr. plantare
lţ. min. supr. plant.
,\iam. cav. acetab.
lţ. min. dinf.
Il.\P diaf.
lţ. lp. <list.
DAP c\ist.
lg. max.
lţ. max.
lţ. tuber.
lg. max. meci.
lţ. dist.
adânc. lat.
adânc. med.
lţ. ep. prox.
D.\I' prox.
lţ. cp. di1-t.
n.\P dist.

52
23
73
45,7
31,6
74,3
56
145,6
55
42
72,8
49,5
41,5

lg. crop
supr. cr.
inălţ. supr. cr.
lţ. supr. cd.
înălţ. supr. cel.
lg. corp
lţ. supr. cr.
înălţ. supr. cr.
lţ. supr. cd.
îni1lţ. supr. cd.

54
36,3
34
46
38
56
48
50,7
48,6
47

lţ.

-

lo111har{1.

43

lţ.

'29

34
6:i,6
49
26,7

47
43

46
40,5

45

39
50
48,6
57

33,3

Datele metrice ale bovinelor (tabel 3) indică, în general, o populaţie
proporţii mari (lufmd în considerare, în special, lăţimea extremităţilor oaselor lungi), cum de altfel se întc.îlneşte şi în alte staţiuni Starcevo-Criş din ţară. spre exemplu, aşezarea din sud de la Cârcea ,,Viaduct" (Bolomey 1980, p. 20) şi aşezările din sud-vestul ţării de la Gornea
- ,,Locurile Lungi" şi Moldova Veche - ,,Rf1t" (El Susi 1985-1986,
de

p. 42-43).
Ovicaprinele sunt prezentate prin ambele genuri, resturile oii între-

când numeric resturile caprei. Din cele 32 fragmente de ovicaprine determinate, un număr de 15 aparţin genului Ovis, iar 3 fragmente aparţin
cu certitudine genului Capra (un fragment proxima! de metacarp stâng,
un fragment proxima! de tibie stângă şi un fragment de corn nemăsu
rabil). Resturile scheletice de ovicaprine reprezintă un procent de 21,910/o
din totalul maniferelor. S-a apreciat că acestea, provin de la un număr
minim de trei indivizi, dintre care 3 oi. Aprecierea vârstei de sacrificiu
a oii s-a făcut după 2 calcanee (unul cu tuberozitatea sudată, iar celălalt,
cu tuberozitatea nesudată), din complexul B 35, adâncimea 20 cm, res-
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pectiv 30 cm şi după o mandibulă cu M3 în erupţie, din complexul B 29b,
adJncimea 50 cm. Aceasta ne îndreptăţeşte să considerăm sacrificarea
unui individ de peste 2 ani şi a doi indivizi sub 2 ¼ ani (unul cu singuranţă între 1 1 /r-2 ani). Având în vedere fragmentul de tibie cu epifiza
proximală osificată, exemplarul aparţinând genului capra, a depăşit vârsta
de 3 ½ ani la sacrificare. Al cincilea individ, pentru oare nu am putut
face diagnoza oaie-capră, nu depăşeşte vârsta de 1 ¼ ani (după un metacarp stâng neepifizat distal).
Tabel nr. 4

Datele metrlee ele ovleoprlnelor
Mandibula
Scapula

Metacarp

Falanga I

Femur
Tibie

Centrotars
Calcaneu
Astragal

lg. Ml-M3
lg. dp4
lţ. proc. art.
lţ. cav. art.
diam. cav. art.
lţ. min. col.
lţ. e:p. prox.
DAP prox.
Jţ. min. diaf.
DAP diaf.
lţ. cp. dist.
lJAP dist.
Jţ. min. diaf.
DAP diaf.
lţ. ~p. dist.
DAP dist.
diam. cap
lţ. cp. prox.
DAP prox.
lţ. min. diaf.
D.\P diaf.
Jţ. ep. dist.
DAP dist.
lţ. max.
DAP
lg. max.
lţ. max.
lţ. tuber.
lg. max. lat.
adânc. lat.

• Dimensiunile notate cu •

aparţin

36
19
30,3
23
19
17,7
21
16

45,9
23,4
19,6
18,6

11,8
9,7
22,3

12,8
12
8,2

23,2•
17•
13,6•

15
8,5
7,6
9,6
8
20,8
47•
43•
12
10

21,5
17,6
21,5
20,4
58,5
22
16
28,7
15,7

16
13

27
21

16,7

genului Cupra

Valorile obţinute prin calculul înălţimii la greabăn (după Teichert)
sunt de 666,9 mm, după un calcaneu cu o lungime maximă de 58,5 mm,
ce aparţine cu siguranţă unui adult de Ovis şi de 650,9 mm, după un
astragal cu lungimea laterală 28,7 mm (Driesch-Boessneclc 1974, p. 339).
Aceste valori pot fi considerate mari pentru această perioadă, dar se încadrează între limitele (spre limita superioară) precizate pentru neoliticul timpuriu din sud-estul Europei (Băkonyi 1984, p. 34).
Cervidele, reprezentate prin speciile Cervus elaphus (cerb) şi Capreolus (căprior), cumulează un număr de 18 resturi, ceea ce reprezintă un
procent de 12,320/o din totalul mamiferelor. De la cerb provin 12 frag-
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mente. dintre care 4 sunt dinţi izolaţi. Apreciem existenţa unui singur
individ, de aproximativ 2 ani, după o mandibulă dreaptă cu dp4 în
alveolă. Resturile de căprior par să provină de la doi indivizi, unul de
aproximativ 1 an (o mandibulă stângă cu M3 neuzat) şi unul care· a
depăşit v{irsta de 2 ½ ani (după un calcaneu stâng cu „tuber calcis~
-sudat). Datele metrice ale cervidelor pot fi urmărite în tabelul 5.
Tabel nr. 5
Dntele metrh-«> nle 1•rnldelor

Ccrvus
Mandihula
Humerus
Radius
Falanga I

Falanga III
Cnleanl u

lg. dp2-clp4
lg. dp4
lg. )l:J
lţ. min. cliaf.
]),\P c!iaf.
lţ. ep. dist.
DAI' clist.
lg. max.
lţ. cp. prox.
DAI' prox.
!ţ. min. diaf.
DAP diaf.
lţ. ep. dist.
DAP dist.
!g, supr. dorsale
lg. max.

I

Caprcolus

62,6
35
16
23,6
30,

59
38
62,5

43,6
13

17

-,,

;,_

9
8,6
10,H
9,3

13
44,H

Suinele, sunt slab reprezentate (probabil, şi din cauza eşantionului
redus), printr-un singur fragment de calcaneu, ce aparţine porcului domestic, cu lăţimea maximă de 25,2 mm.
Situaţia este similară şi în alte aşezări Stareevo-Criş din ţară, cum
ar fi satul Locusteni (judeţul Dolj), unde suinele lipsesc cu desăvârşire
în eşantionul analizat (Bolomey 1986, p. 150), lipsă considerată întâmplă
toare în această aşezare şi locuirea de la Cârcea - ,,Viaduct" (Bolomey
1980, p. 18), unde suinele sunt în număr foarte mic. Nu putem însă spune
că nu se punea accent pe exploatarea porcinelor, pe de o parte deoarece
eşantionul analizat este foarte redus numeric, iar pe de altă parte deoarece analize mai vechi arată prezenţa la Gura Baciului a unui procent
de 190;0 suine (Bolomey 1976, p. 473).
Castornl. Deşi prezenţa acestuia nu a fost până acum semnalată
în aşezarea de la Gura Baciului, ea nu surprinde, deoarece în zonă existau
în neolitic elementele necesare supravieţuirii lui: pădurea şi apa. Analizele pedologice au relevat existenţa solului brun-roşcat de pădure, iar
în vecinătate se află râurile Nadăs si Somes. Osul identificat este un
fragment de cubitus stâng, provenit. d~ la un 'animal tânăr (tuberozitatea
olecranonului este nesudată), cu următoarele date metrice:
- lţ. max. a procesului coronoid = 11,7 mm
- adâncimea de la Processus anconaeus = 16 mm
Păsările identificate* provin de la 5 specii. Au fost determinate 18
fragmente, dintre care 14 aparţin speciei Gallus gallus (găina domestică),
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3 fragmente provin de la specii sălbatice: 1 fragment distal de cubitus
de la Scolopax rusticola (sitarul de pădure), tot 1 fragment distal de cubitus de la Corvus monedula (stăncuţa) şi 1 fragment diafizar de ta.rsometatars de la Grus grus (cocorul); pentru un fragment diafizar de humerus nu s-a putut determina specia, dar se pare că acesta aparţine genului Anser. Apreciem existenţa a cinci indivizi, deoarece toate cele 14
fragmente de Gallus gallus par să provină de la un singur individ.
Moluştele deţin o pondere deloc neglijabilă de 30,80/o din totalul fragmentelor determinate**. Acestea provin de la 4 specii, 3 specii de gasteropode şi un lamelibranhiat. Acesta din urmă este reprezentat printr-o
singură valvă întreagă de Unio crassus, scoică frecventă în apele curgă
toare, cu fundul mâlos şi nisipos. Marea majoritate a moluştelor este reprezentată de Helix pomatia (melcul de grădină), care, probabil, era folosit ca hrană, fiind o moluscă de dimensiuni mari. Acestuia i se alătură
speciile Helicella obvia (melcul cu cochilie), care trăieşte în locuri uscate,
în poieni deschise, pe ierburi, pietre sau garduri, formând colonii masive
(au fost găsite 3 cochilii) şi specia Cepaea vindobonensis, specie de talie
mic'.!, frecventă la marginea pădurilor (a fost găsit un singur fragment).
Toate aceslea gasteropode sunt specii terestre.

DISCUŢII

Se constată ca m ceea ce priveşte exploatarea speciilor domestice, la Gura
Baciului, la fel ca şi în alte aşezări Starcevo-Criş (fig. 1), bovinele se situează pe
· primul loc. Comparând datele oferite de analiza acestor eşantioane, în ce prive~te compcnenţa în specii, se constată diferenţe destul de mici, astfel că în unele
a~2z'iri locul doi sub rnportul NMI este ocupat de ovicaprine: Gura Baciului, Gornrn - ,.Locurile Lungi•' (El Susi 1985-1986, p. 42); în alte aşezări cervidele deţin
locu! secund: Cârc"n - ,.La Hanuri" (Bolomey 1976, p. 473), Moldova Veche - ,.Rât"
(Cl Susi 1985-1986, p. 42). Oricum, la Gura Baciului, având în vedere raportul intre speciile domestice şi cele sălbatice de mamifere, de 86,9: 13,10/o, calculat după
numărul r!e fragmente şi de 77,8 : 22,20/o, calculat după numărul minim de indivizi, vânatul ocupa un loc secundar. Nu acelaşi lucru se poate afirma privind culesul moluştelor, de către locuitorii aşezării: numărul mare de cochilii de melci
ne face să susţinem aceasta. Un număr de 6 fragmente osoase sunt arse la negru
sau poartă doar pete negre de ardere.
Acestea ar fi doar câteva observaţii ce se pot face pe marginea lotului analizat. Nu ne hazardăm în a desprinde concluzii, deoarece săpăturile arheologice
continuă în aşezarea de la Gura Baciului, astfel că prelucrările viitoare, sperăm
pe un lot mai mare, vor putea aduce noi informaţii, vor putea confirma sau infirma observaţiile noastre.

DIANA RUSU
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THE i\NALISIS OF THE BONE MATERIAL FROM THE STARCEVO-CRIŞ
SETTLEMENT OF GURA BACIULUI. THE CAMPAIGN OF 1994
(Abstract)

The bone material from the campaign of 1994, result in majority from B 35
complex and a small number of fragments were found in the culture layer and
in B 29a and b complex (table 1). Out of it, 237 bone fragments were determined
which is a sample too small to allow us to come to final conclusions (table 2).
The cattle group which predominates, is represented by 94 fragments which
belong to a minimum number of 8 individuals. The measurements of the cattle
(table 3) indicate a population of big animals.
The caprovines, repre5ented by Ovis aries and Capra hircus species, sum a
number of 32 fragments. A minimum number of individuals is 5, out of which 3
are sheep, 1 is goat and for 1 individual we couldn't make the difference sheepgoat.
The deer is represented by 18 fragmenls from Cervus elaphus (1 individual)
and Capreolus Capreolus (2 individuals) species.
The swine is very scarce. There is only 1 individual from Sus scrofa domesticus species and so is the beaver, whose presence hasn't been pointed out în
Gura Baciului settlement.
There have also been determined 18 fragments of bird bones from Gallus
gallus, Corvus monedula, Grus grus and Anser sp. species and 73 fragments of
shells from the Helix pomatia (most of them), Helicella obvia, Cepaea vindobonensis
and Unio crassus species.
As a conclusion we remark that conccrning the exploitation of the domestic
animals, the same is in other Starcevo-Criş settlements of the country (fig. 1),
the cattle occupy the first place, followed by caprovines, the game being in a
secondary position.

* l\Iulţumim pe această cale d-lui Dr. E. Kessler pentru determinările efectuate pe oasele de păsări.
•• Determinările speciilor de molu.~te au fo5t făcute de către dl. Dr. A. K. Sarkany, căruia dorim să-i mulţumim.
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Starcevo-Cri!-i din ţară. Reprezentare [)rocentuală a speciilor de mamifere sub
raportul numărului minim de indivizi.
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După mai bine de 12 ani, de cercetări la sistemul de fortificaţie, în
-campan'ia din acest an cercetările s-au orientat pentru reluarea săpăturilor
sistematice în interiorul aşezării. Pentru rezolvarea acesteia s-au continuat prospectările magnetometrice în zona ce urma să fie explorată.
O echipă de prospectări arheometrice, formată din Cornel Marian,
Adrian Alicu şi Doina Alicu au început măsurători sistematice prin mă
surarea rezistivităţii (Marian-Alicu 1994). Acest gen de prospecţie era
de preferat din cauze obiective şi subiective. Cele obiective erau determinate de condiţiile fizice ale zonei, deoarece linia electrică a CFR deranjează prospectările cu magnetometru cu protoni (Morariu 1989; 1990).
Cele subiective sunt determinate de lipsa altor metode şi, mai ales, de
,,îmbătrânirea" sursei de radiaţii cu cobalt pentru magnetometru cu
radiaţii gama, metode care au dat rezultate deosebite la Iclod (Dărăban

1988; 1990).
Prospectările au arătat prezenţa unor anomalii magnetometrice. în
-aceste anomalii precizăm că este cuprinsă şi evoluţia straturilor geologice superioare, care în zona de la Iclod nu sunt uniforme, lucru ce
reiese din prospectările anterioare (Morariu 1989), dar şi din analizele
pedologice efectuate (Lazarovici - Piciu 1987-1988; 1990; 1991). Săpă
turile proiectate se află în zona centrală a staţiunii, dacă ne raportăm la
şanţurile de apărare ( Lazarovici Maxim - Pintea - Meşter 1994),
urmând a preciza situaţia în mijlocul staţiunii. Secţiunile din această
campanie (S48-49) au fost proiectate pe sistemul de caroiaj general,
bazat pe dispunerea liniilor de cale ferată (fig. 1). Reperul laturii de
vest al secţiunii 48 se afla la 5 m sud de borna km 37 şi 9,70 m vest de
stâlpul liniei CFR. Colţul de vest al S 49 se afla 10 m vest de asfaltul
şoselei. Undeva, în 'această zonă a săpat şi M. Roska în primăvara anului 1903.
Secţiunile aveau dimensiunile de 20 X 2 m. Sistemul de caroiaj pornea de la drum spre calea ferată. Numerotarea complexelor s-a făcut în
ordinea descoperirii lor, dar ea continuă pe cea din anii precedenţi.
Stratigrafia. Contrar aşteptărilor stratig.rafia din această campanie nu
a fost asemănătoare celei din anii precedenţi. Straturile de cultură din
zona centrală a săpăturii sunt mai subţiri (fig. 2 jos). Acestea au urmă
toarea succesiune:

- 0-0,20 m sol agricol, humus recent, negru-brun;
- 0,20-0,40 (0,45) m strat negru, amestecat cu puţine materiale
neolitice de fază Iclod I/II;
-

O 45-0 50 m strat negru-brun, discontinuu, cu materiale de fază

Iclod I/II'.

'
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în ambele secţiuni, în c. 1-2, stratul de pietriş nu este la fel de
ridicat ca în restul secţiunii, la adâncimea de 0,60-0,80 m apar sporadic
fragmente ceramice klod I timpurii.
ln secţiunea 48 au fost delimitate şi preparate pe traseul secţiunii 8
complexe: 2 bordeie (B 88, B 90), cinci gropi (G 84-85, 87a, b, c, 89,
91) şi o platformă (P 86).
Complexele. La ad,incimea de -0,40 m a apărut un nivel de călcare,
aflat la baza stratului de cultură, form~t dintr-un strat mai brun, considerat adesea lclod I. Gropile 84, 85, 87 sunt gropi de stâlp, având diametrul intre 15-35 cm. Gropile, care pornesc din strat (de Ia -50 cm),
taie un strat cu chirpici mărunt, în c. 7-8.
Bordeiul 88 pleacă din stratul negru şi taie platforma de pietriş geologic. în umplutura sa este găsit pământ negru şi pietriş, precum şi ceramică aparţinând fazei lclod I. aşa cum a fost definită de noi (Lazarovici
1991, p. 133 şi urm.; 1991 a, p. 10-12; şi bibl. la ambele). Prezenţa pietri-şului arată că, după o perioadii de funcţionare, groapa este astupată cu
acelaşi pământ din care a fost săpată. Aceasta ar însemna că pământul
scos din groapă a fost depus pe margini. Nu ştim precis dacă bordeiul
este astupat sistematic sau este abandonat. Oricum, după sărăcia materialului din el se pare că a fost astupat destul de repede şi nu a servit
ca groap.1 pentru resturi menajere.
Groap:t 89 (c. 9) a fost preparată de la -0,70 m. Groapa are una
din laturi de 3 m şi adâncimea de 0,80 m. Groapa are în umplutură
ceramică şi fragmente de coarne de cerb.
Bordeiul 90 (c. 10, preparat la -0,60 la -1,20 m) are forma unui
sernibordei, cu o prelungire ce poate fi intrarea, gârliciul. Dimensiunile
reale ale complexului nu pot fi apreciate.
Groapa 91 (c. 1) este o groapă specială al cărui rost nu-l putem preciza exact. Dimensiunile sunt de 50 X 35 cm, iar în umplutură sunt
câteva oase. Ceramica din complex aparţine fazei Iclod I, de altfel, a fost
săpat din nivel lclod I, LU.
În secţiunea 49 au fost delimitate cca. 4 complexe: 1 mormânt, I
groapă de cult, două grupări de albieri al căror rost nu-l putem preciza
şi o groapă rectangulară, cu colţurile rotunjite (G 86).
Groapa 92 (S49, c. 6, 7) este o groapă deosebită din punctul de vedere
al materialului descoperit în ea.
Groapa a. în notarea materialului a apărut noţiunea de gr. a, care
nu a fost localizată şi descrisă. Aceasta apare în clasificări în vecinătatea
diferitelor complexe.
Groapa 2 apare, de asemenea, în notarea materialului fără a fi asimilabilă vreunui complex.
Mormântul 51 (S49, c. 4 5) (fig. 4), poziţie întinsă pe spate, orientat
SN cu privirea spre nord, capul n'isturnat spre dreapta, braţele încrucişate, stângul pe abdomen, dreptul pe piept, picioarele paralele cu labele
încrucişate. Inventarul morm[mtului, deosebit de bogat, constă din:
- vasul 1 (P. 140375; (fig. 3 5; pl. J/4), situat în stânga craniului,
cilindric spre tronconic cu baza mare în jos, cu buza răsfrântă (tip AD);
pastă semifină, cenuşie, amestec cu nisip fin şi concreţiuni feruginoase
în pastă;
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- vasul 2 <P 125701; fig. 3 4), aflat în dreapta capului, cu profil
.,S" alungit; pastă semifină spre fină, slip galben pictat, biscuit cărămi
ziu, interior augobă gălbui-verzuie;
- vasul 3 (P 125696; fig. 3.13), depus pe umărul drept, pahar-cupă,
profil „S"; pastă fină, slip picat, gălbui, biscuit negru-cenuşiu;
- vasul 4 (pl. J 2), ffmgă laba piciorului st,îng, se afla un pahar
tronconic; pastă cărămizie;
- obiect 5 (P 125706; fig. 4 '1), topor-secure, perforat, lângă femurul st.îng; toporul are ceafa foarte înaltă, lungă, tăişul era ştirbit, la fel
urme de ştirbituri la ceafă;
- obiect 6, topor calapod spre daltă, lângă tibia dreaptă, foarte probabil avea şi coadă şi se afla spre bazin sau în mână;
- obiect 7, un fragment de corn de cervideu, piesa are în vârf o
mică gaură;

- obiect 9, fragment de maxilar de bovină sau cerb, lângă laba
piciorului stâng. Piesa a fost depusă ca ofrandă de carne, fiind dintr-o
parte cărnoasă.
obiect 10, fragment de tibie de la bos taurus, din regiunea carnală.

obiect 10, fragment de os de animal, nedeterminabil, depus deasupra umărului st.:lng.
Groapa 92 este una dintre cele mai interesante şi importante descoperiri de la Iclod. Interesul deosebit este determinat de descoperirea
unei gropi de ofrandă, conţinând un număr mare de vase şi trei topoare,
uriaşe, depuse simbolic. Interesul este marcat şi de faptul că unul dintre
topoare a fost confecţionat dintr-o rocă, moale, friabilă, descompusă,
roc,i din care nu ştim să se fi confecţionat vreodată topor. Mesajul pe
care îl transmit piesele, forma lor, asocierea lor, locul în staţiune, raritatea unor asemenea descoperiri, depunerile, urmele de cenuşă, oasele
de animale ş.a. sunt toate elemente care vor permite cândva lămurirea
semnelor de întrebare, ce se ridică în mod firesc la o asemenea descoperire.
Groapa se află în zona centrală a staţiunii, la cca. 10 m de axa
N-S a staţiunii (fig. 1), uşor deplasată spre vest. Groapa a fost delimitat.:-'i în secţiunea 49 (c. 6-7), intrând puţin sub profilul vestic., Groapa
era de formc'i rotundă, având diametrul de 1, 75 m, adâncimea de 0,50
m (fundul cobora până la -0,90 m de la suprafaţa solului). Adâncimea
de săpare eMe dc la cca. -40 cm. Groapa a fost săpată în trepte, mai
ales, spre est.
Umplerea gropii s-a făcut prin spargerea rituală a unor vase, care
au fost depuse diferit în groapă: unele au fost aşezate, altele aruncate şi
sparte, altele sparte în aW1 parte şi unele fragmente de la mai multe vase,
pot proveni din stratul de cultură.
Primele obiecte depuse pe fundul gropii au fost trei piese uriaşe,
de piatră, aşezate pe un strat de cenuşă, oase arse si resturi de cărbune,
cu urme de ardere şi cu câteva fragmente de vase, între care un fund de
vas întreg:
-- vasul 1 (Pl25698) (fig. 4 3), vas cilindric, tip AD (pentru tipologia tuturor vaselor catalog (Lazarovici 1991a, p. 31): h = 22, drn 16,5
cm; slip gălbui picat, biscuit cenuşiu;
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- vasul 2 (P125697) (fig. 6/1), vas cu profil S, variantă a tipului
IA, h = 12,3, dg = 11,5 cm;
- vasul 3 (P125699) (fig. 5/3; 4/6 a-b), cupă cu picior, fragmentară,
greu întregibilă; tip EC, pastă cu slip gălbui, picat, biscuit cărămiziu;
- vasul 4 CP125687) (fig. 5/5; pl. 1/1), vas tronconic, tip BG; pastă
semifină, cu slip gros, gălbui, amestec cu nis'ip şi mică, biscuit cenuşiu,
cu urme de ocru pe vas în interior; h = 6,5, dg = 10,5 cm;
- vasul 5 (P125701) (fig. 3/4), vas cu profil S, cupă, slip gălbui,
interior angobă verzuie; h = 15, db = 14 cm;
- vasul 6 (P125692) (fig. 5/8), tip HB + toartă conică, pastă semifină spre uzuală;
- vasul 7 (P125690) (fig. 5/5), amforă cu două toarte pe umăr, tip
JA (variantă); vas din pastă fină cu slip gros, gălbui picat, biscuit cără
miziu, negru la interior;
- vasul 8 (P125684) (fig. 4/4), vas cilindric mare (tip AA) cu capac,
pastă semifină, cărămizie, cu slip gălbui;
- vasul 9 (P125685) (fig. 5/1), vas capac (tip AB), potrivit pentru
vasul de mai sus, pastă semifină, gălbuie, cu slip subţire gen angobă,
picat;
- vasul 10 (Pl25654) (fig. 517 ), văscior tronconic, fin, fără slip, găl
bui în interior galben-cenuşiu;
- vasul 11 fragmente de vas în curs de restaurare;
- vasul 12 (fig. 5/2), fund de vas, din ceramică neagră, arsă slab,
pastă cu slip gros, fin, la interior are angobă gălbuie, pasta e amestecată
cu pietricele;
- vasul 13 (P125695) (fig. 5/6), strachină mică, tronconică, cu 2
proeminenţe mici, conice, tip BF; slip gălbui picat, biscuitul (miezul vasului) cenuşiu; h = 3, dg. 6,7 cm;
- vasul 14 (P125686) (fig. 5/4), strachină mică, tronconică, cu trei
toarte, tip BC; pastă semifină spre fină, slip gălbui, picat, nisip fin.
- topor-sceptru (fig. 711 a-b), uriaş ca dimensiuni: L = 31,5 cm,
1 = 3,3 cm, g = 4,4 cm, cu spărturi în zona mânerului. determinate fie
de sistemul de prindere, fie de folosirea muchiilor la lovire;
topor-ciocan, uriaş, rupt (fig. 7!2), L = 20,5 cm, 1 = 3,3 cm, g =
3 cm;
,,machetă" de topor (fig. 7/3), lucrat din rocă friabilă (mica.şist),
rupt în 5 fragmente, descompus de solul în care a stat;
- din groapă au fost adunate mai multe oase, cele mai multe grupate în zona de est a gropii. Acestea sunt formate din: astragal de mistreţ (Sus scrofa ferus), vertebră (altas) de cerb (cervus elaphas) şi alte
2-3 fragmente de oase de cerb.
Descrierea amănunţită a pieselor era necesară datorită caracterului
deosebit al descoperirii unui asemenea complex.
Materialul arheologic constă din descoperirea a 520 de fragmente
ceramice, la care se adaugă un număr de oase, unelte de os şi piatră.
Pentru prelucrările matematice de mai jos, vezi IHM 1985 (Frenţiu Lazarovici 1987-1988; 1990).

sau

Pe categorii, predomină ceramica fină, urmată de semifină şi uzuală
Dintre complexe domină G 92 cu 226 fragmente (intră aici

grosieră.

ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC ICLOD. CAMPANIA 1994

511

şi fragmentele
sărace sunt G

de vase), urmată de B 90 cu 138 fragmente, iar cele mai
91 şi G 88. Prin clasificarea de mai jos pe categorii observecinătăţile dintre complexe şi categorii.

văm

(;92

17-t

fină

P86
80

G91

Gra

D90

-t
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3
21

62
16

7
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o
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2
6

grosierii
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52

60
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G88
5

G89
12

G93
2

2

-t

O

5
12

16
32

3-t
36

total
269
36
215
520

Culoarea ceramicu diferă de la un complex la altul. Clasificând complexele după culoarea interioară şi exterioară a ceramicii, obţinem ordonarea de mai jos, expresie nu numai a gustului pentru o anume culoare,
ci şi a tehnologiei de ardere, ştiind că culoarea depinde de mai mulţi
factori fizico-chimici şi tehnologici (arderea, degresarea lutului, compoziţia argilei ş.a.).
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Amestecul ceramicii constituie o parte a tehnologiei unei perioade
sau a unei şarje de prelucrare. Din serierea acestuia rezultă grupările de
mai jos. La un capăt se grupează amestecul cu nisip şi mâl, la celălalt
nisipul cu bobul mare, deşi acesta este distribuit în multe complexe.
11i~ip
nisip
nisip

şi
şi

mâl
mic li

G92
4

o
I

mâl şi nisip
pietricele
roca pisată
nisip, ciob şi mâl
ciolJUri pisate
nisip şi cioburi
nisip cu bob mare
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o
o
o
o
o

P86
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73

TI90
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4
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o
1
o
o
o
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o
o
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1
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o
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o
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8
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4

34

~
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Arderea ceramicii a fost stabilită mai mult declarativ, neexistând
analize asupra acestor categorii ceramice. Definirea lor s-a făcut pe
baza unor principii generale, studiind aspectul macroscopic, utilizând
cunoştiinţe generale. Din aceste motive, rezultă şi caracterul restrâns,
limitat al observaţiilor noastre. Pentru unele civilizaţii definiţiile pot fi
bune, pentru altele trebuiesc verificate şi, poate, redefinite. Prezentarea
noastră are doar un caracter general, studii specializate viitoare vor permite schimbarea sau precizarea opiniilor.
Din analiza de mai jos se poate vedea răspândirea categoriilor de
ardere pe complexe.
încă

bunii.

rcductantă

bunl
slabi

oxidantă

bună oxidantă

slabi
slabă rcductantă
secundară

G93
36

o
o
o
o
o
o

G92
146
3
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1
1

o

B90
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Gra
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6

1
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o

o
o
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o

o
2
o

G91
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o
o
4
o
o
o

P86
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o

9
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o
4
2

G89

G88

6

o
o

o
1
o

19

10

3
4

o

1

o
o

Netezirea ceramicu şi tratarea suprafeţei vasului comportă astăzi
aspecte: l) ceramica care a stat în anumite condiţii de umiditate şi
aciditate în sol, care au afectat straturile superficiale, mai ales, slipul şi
angoba şi 2) predomină ceramica netezită, urmată de cea anetezită şi
două

aspră.

In tabelele de mai jos sunt prezentate seriile de complexe şi de atribute. O grupare este formată din B 90, G 92 şi P 86., clasă determinată
in principal de asocierea ceramicii netezite, aspre şi anetezite.
lustruit
slip căzut
netezit
aspri
anetezit

G91

Gr a

G92

O
O

O
6

1

6
O
O

44
O
2

13
177
5
30

P86 G88

O
O
86
8
18

B90

G89

G93

O
O

O
O

o
o

o
o

9
I
2

97
15
26

25

2

7

34

o

o

Cea aspră este determinată şi de lipsa slipului, căzut, cel mai adesea
din cauza acidităţii solului, fie la scoaterea ceramicii din mediul în car~
a stat. Acest lucru rezultă şi din asocierea lor - fac parte din acelaşi
cluster (nor, partiţie) atât ceramica cu slip căzut, cât şi ceramica lus-

ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC ICLOD. CAMPANIA 1994

513

truită. Mai reţinem prezenţa, în acelaşi cluster, a ceramicii aspre, care
este determinată în bună parte şi de slipul care pică şi rămâne biscuitul

vasului. În viitor, studiile vor putea fi adâncite în asemenea direcţii,
când vor fi mai multe complexe şi loturi mai unitare. Arborele de reprezentare a ierarhiei:
anetezită

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

aspră

I
I

lustruit
I
I

slip

căzut

netezit

Complexele sunt grupate, în tabelul de mai JOS, în funcţie de tehnologia, prelucrarea şi finisarea lor. In prima clasă sunt grupate complexele mai bogate, determinate pe clusterii de bază.
B90, G92, P86
I
I

G88,
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

G91,

I

G89,
I
I

Gra,

I
I

G93,

În serierea de mai JOS, în care sunt folosite atributele ce determină
formele, decorul şi tehnologia ceramicii, obţinem o clasificare şi o ordonare de situaţii şi atribute. Din serie se desprind caracteristicile de bază
din groapa 92, în care predomină ceramica gălbuie şi cărămizie amestecată cu nisip şi mâl, netezită, cu ardere bună, reductantă sau oxidantă.
Tot în primul complex (G 92) sunt şi cele mai variate forme (B, C, A,
D). Unitară ca structură este şi B 90. La extreme sunt clasificate G 92,
lucru firesc dacă avem în vedere unitatea materialului din groapă, şi
G 93.
Pot fi făcute şi alte interpretări dar tabelul de jos, clasificat, ni se
pare foarte sugestiv şi trebuie luat ca atare explicaţiile fiind de prisos.
D; F; gălbui; nis + mii; netezit ; bună reductantă
C; F; cări'tm flec; nis +mii;
netezit; bună rc<luctantft
:\; SF; cărăm; nis + mii;
netezit; bună oxiclantă
D ; F ; cărăm ; nis + mii; netezit; bună oxidantă
A; P; cărăm; flec; nis + mieri;
anet ; bună oxidantri
D; F; brun deschis; nis + mii;
slip căzut; bună reductantă
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F; SF ; brun deschis; mâl şi ni5
sip; anet; bună re<luctantă
F· UC ; gălbui; nisip marc ;
4
netezit; bună oxidantă
F· SF; brun deschis; nis + mi4
că; anet; bună reductantă
A; F; brun flec; nis + mică ;
3
netezit; bună reductantă
D; F; brun flec; nis + mică ;
3
netezit; bună reductantă
F; SF; c,,răm; mâl şi nisip ;
3
anet; slabă oxiclantă
F; F; brun flec; nis + micr,;
2
slip căzut; bună reductantă
F ; F ; cărăm ; nis + mică ;
2
netezit ; slabă oxidantă
F· SF; brun închis ; mâl şi nisip;
2
anet; slabă oxidantă
F ; SF; brun închis ; nisip;
2
slip căzut; bună
F; F; brun flec; nis + mică;
30
netezit; bună reductantă
F; F; brun deschis ; nis + mic-ă ;
9
netezit; bună recluctantă
F· SF ; cen alb; nis + mică ;
o
netezit; bună oxidantă
F; F; gălbui; nis + mică ; nete4
zit; bună oxidantă
F· SF ; roşu ; mâl şi nisip ; netezit; bună oxidantă
F· SF; ne flec gălbui; nifip
'
mare
; aspră bună reductantă
2
F· SF; gălbui; mâl şi nisip;
o
netezit; bună oxidantă
F· SF; cărăm; nis + mică ;
o
netezit; bună oxidantă
F ; UC ; portocaliu ; roca pisata ;
o
ant.:t; bună oxidantă
F· SF; brun deschis; ciobu şi
o
ni,ip; anet; slabă oxidantă
F; F; brun deschis; mâl şi nio
sip ; netezit; bună oxidantă
F· SF; brun flec; nisip mare ;
anet; slabă rcductantă
o
F· SF; portocaliu; nis +mii;
o
netezit; bună oxidantă
F; F; brun deschis ; nisip; neteo
zit; bună reductantă
G; UC ; brun deschis ; roca
o
pisată; anct; slabă
F; F; brun deschis; mâl şi nisip;
o
anet; bună reductaută
F; SF ; cărăm flec ; roca pisata ;
o
anet; bună oxidantă
F; F ; gălbui ; nis + mii ; neteo
zit; bun,, oxidantă
F ; F ; roşu ; mâl şi nisip ; neo
tezit; slabă oxidantă
F; CC ; brun deschis ; nisip mao
re; aspră; slabă reductantă
F; F; portocaliu; mâl şi nisip;
o
netezit; bună oxidantă
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F · SF; cărăm flec; nis
mii;
netezit; bună oxidantă
F · SF; negru cenuşiu; nis +
+ mii; netezit; slabă oxidantă
F; F; Lrun flec; nis
mii;
netezit ; secundara
F · F; brun flec; roca pisata ;
anet; slabă oxidantă
F; F · cărăm ; nis + mică ;
netezit ; bunil reductantă
F · F · portocaliu; pietricele;
netezit ; bună oxidantă
F · F · roşu; nis + mică ;
netezit ; bună oxidantă
F · SF; brun flec; nisip mare;
anet; bun,1 recluctantă
F; SF; brun fiec; piLtricele;
anet ; bună reductantă
F · F ; drăm ; nis + mii ;
netezit; bună oxidantrt
F; F; gălbui; mâl şi nisip;
netezit ; bună oxidantă
F; F ; cărăm ; nis + mică ;
netezit ; bună oxidantă
P · P · YiJiniu; n:s
mi:;
netezit; bună oxidantă
F ; F · roşu ; nis + mii ; nctezi t; bună oxidantă
F; SF; brun d.schis; pi .tti:ele;
netezit; bun,t re<luctantă
F; SF; cafeniu alb; nisip mare;
slip căzut; bună rcductantă
F; F; cărăm flec; nisip; netezit;
bună rccluctantft
F; F; cl:n alb; nisip; netezit;

O

o

o

o

o

3

o

o

o

O

o

o

o

o

3

o

o

o

O

o

o

o

o

2

o

o

o

O

o

o

o

o

2

o

o

o

O

o

o

o

o

2

o

o

o

O

o

o

o

o

2

o

o

o

O

o

o

o

o

2

o

o

o

O

o

o

o

o

2

o

o

o

O

o

o

o

o

2

o

o

o

2

o

8

o

3

44

3

4

o

o

o

o

o

2

o

o

o

o

o

o

o

5
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5

o

o

O

o

o

O

o

O

+

O

+

bună rcductantă

F · UC ; brun deschis; rod pisată; .inet; bună reductantă
l': SF; gălbui; cioburi pisate;
slip C'ăzut; bună oxi<lanti't
F · F; cenuşiu; nisip; netezit;
bunft reductantrt
F; F; hrunflec; nis + mii;
netezit ; bună reductant,,
F; F; cafeniu alb; uis + micrt;
netezit; bună recluctantă
F; SF : cărăm ; nis + mii;
netezit; bun,t oxidantă
F; SP; negru cenuşiu; mâl şi
nisip; netezit; recluctantă
F; SF; gălbui; nis + mii;
netezit; bună oxidantă
F; F; c:trăm; mâl şi nisip;
netezit; bună oxidantă
F ; F · negru ; nis + mică ;
netezit; bună rccluctant[t
n ; F ; brun deschis ; nis + mică ;
netezit; bună reductantă
F: F; roşu; nis + mică; anet;
bunft reductantă
G; UC; cărăm; nisip, cioburi
şi mii; anet ; slabă
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F· F; brun flec; nis +

mică;

netezit; bună oxidantă
F· SF; cărăm flec; mâl şi nidp;
netezit; slabă oxidant[t
F; SF; cărăm flec; nisip man,;
aspră; bună rcductantă

F; SF; gălbui; nis + mii; netezit; slabă oxidantă
F· SF; portocaliu ;ni8ip man·;
aspră;

F; SF;

bună reductantă
roşu;

netezit;

F· SF;

nis +

mică

;

bună oxidantă

vişiniu;

nis + mii;

netezit; bună oxidantă
F; SF; portocaliu; nis + mică;
netezit; bună oxirlantă
F· F; brun deschis; nis + mii;
netezit; slabă oxidantă
F· F; cărăm flec; m;\l şi nisip;
anet; bună oxi<h•ntil
F; t:C; brun deschis; nis +
+ mii; netezit; bună oxidant:,
F; UC; brun deschis; pktri<ele;
aspră; bună reductantrt
A ; SF ; cărăm flec ; nis + n1in1;
netezit; hună reductantă
F; F; brun flec; mâl şi niFip;
anct; bună recl.uctantr,
F; F; brun flec; mâl şi nisip;
netezit; bnnit oxirlantă
F; F; brun flec; ni~ip mare;
anet; bLUJă rcductantă
F· F; brun deschis; nis + mii;
netezit; bun:l oxidantă
F· F; cărăm flec; 111{11 şi nisip;
netezit; bună oxiclantă
F; F; ctn alb; nis + mii;
anct; bună rcductantă
F; F; ne flec gălbui; n's + rnil;
netezit; bună reductantit
F; i.;C ; brun flec; nisip mare;
aspră; bună re<luctant:l
F; SF; brun flec; mâl şi nisip;
netezit; bunii oxir\antă
F· SF; brun ,Jeseh:s; nis +
mică; anet; bună oxidantă
P; SF; cenuşiu; nisip mare;
aspră; bună rcclnctantrt
F ; SF ; portocaliu ; nis +mii;
netezit; Lnnă ndnetantă
F· SF; roşu; nis + mici't;
netezit; bună rccluctant-ă
F· SF; roşu; nis + mil;
netezit; bună oxidantă
F· F; cărr,m flec; nis + micii ;
netezit; bunt, rc<lnctantii
n; SF; brun flec; nisip marc;
anct; hunii recluctanti"'t
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Concluzii. Cercetările din zona centrală au pus mai multe probleme
noi, de care trebuie ţinut cont în viitor. Săpătura este amplasată în zona
centrală a staţiunii, care nu are aceeaşi densitate de locuire ca cea din
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vecinătatea ·sanţurilor.

Este prematur a se trage ample concluzii după
primul sond~.i în zona centrală. Lipsa unui strat de cultură mai gros şi
a unei ck,nsităţi mari de complexe trebuie însă reţinută.
Stnitigrafia nu SL' prczint„l ca în sondele marginale. Nuanţa de sol
şi evoluţia geologie„'i a straturilor este asemănătoare, dar structura arheologicii este alta. Nu avl:m încă analizE' pedologice pentru această zonă,
Materialele din se('ţiuni au următoarele repartiţii pe adâncimi, serierea lor a dat situaţia de mai jos, preciz,indu-se foarte dar vecinătăţile.
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Din vecinătăţi se poate vedea: a) de la care adâncimi pornesc unele
gropi sau albieri cu materiale; b) existenţa unor procese sau -atribute în
retardare sau clezvolt.ări neliniare; c) relaţia situaţiilor şi a atributelor.
ln afara complexelor în secţiuni în stratul de cultură situaţia se prezinti'l
astfel:
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8· F; SF; cărăm c-11 flec.; nii:ip 1l mi,,,; Jh_.:tt:zit
9; F; F; cărămiziu; nisip + mâl; netezit
10; F· F; portocaliu; ni,:ip
mâl; netezit
1 ; F; F; brun cu flec-.; nisip şi rnic[i; netezit
9; F; SF; cfirtuui:du; pietricele şi mâl; anctezit
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10; A; SF; ro,cat; mfll şi nisip; an~tezit
O
8; F; SF; cărămiziu; nisip + mâl; nete:dt
O
10; F; F; cărămiziu; nisip + mâl; netezit
O
10; F; SF; cărămiziu; nisip + mâl; netezit
O
10; F; F; cărămiziu; nisip şi mică; netezit
O
3; F; SF; cărămiziu; nisip + mâl; angoba rosie
O
9 ; F ; SF; cărăm cu flec. ; mâl şi nisip ; netezit
O
6; F; SF; portocaliu; mâl şi nisip; anetezit
O
8; F; F; roşu; nisip+ mâl; netezit
O
9; F; SF; cărămiziu; nisip cu bob marc; aspră
O
10; F; SF; brun deschis; nisip + mâl; netezit
O
10; F; SF; cafen alb.; nisip mar~; anetczit
O
8; F; SF; brun cu flec.; ciob. pisate; anetezit
O
9; F; F; vişiniu; nisip + mâl; netezit
O
9; F; SF; cărămiziu; nisip şi mică; netezit
O
6; F; SF; brun deschis; pietricele; sl ip căzut
O
8; F; F; gălbui; nisip -1- mâl; netezit
O
3; F; SF; cafeniu albicios; nisip + mâl; netezit
O
9; F; F; brun deschis; nisip + mâl; netezit
O
10; F; F; brun deschis; nisip şi micii; netezit
O
10; F; F; cafeniu albi.; nisip + mâl; slip dizut
O
10; F; F; ne; flec gălb.; nisip şi mică; netezit
O
10; F; SF; brun cu flec.; mâl şi nisip ; anetezit
O
10; F; SF; d1rămizi11; pietricele ;anetezit
O
10; G; UC ; ci"trăm.; nisip, ciob + pleaya; anetezit O
8; F; SF; portocaliu; mâl şi nisip; anetezit
O
8; F; SF; vişiniu; mâl şi nisip; anetezit
O
8; G; UC; portoc.; nisip, ciob + pleava; anetezit
O
9; F; F; brun deschis; nisip -1- mâl; netezit
O
9; F; SF; gtilbui; mâl şi nisip; netezit
O
10; F; F; dir,uniziu; mâl şi nisip; netezit
O
2; F; SF; giUlm:; nisip şi mică; anetezit
O
4; F; F; brun cu flec.; nisip şi mică; netezit
O
4; F; F; c{1r:h11iziu; mâl şi nisip; netezit
O
6; F; F; brun cu flec; ciob. pisate; slip căzut
O
6; F; UC; dirăm cu flec.; nisip mare; aspr,1
O
8; F; F; brun deschis; nisip + mâl; netezit
O
8; F; SF; d\rt,111. cu flec.; nbip + mfil; anctczit
O
8; F; F; gălbui; mâl şi nisip; netezit
O
6; F; F; portocaliu; cioburi pisate; netezit
O
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Unele anomalii au fost marcate cu * Acestea nu sunt reguli, ci doar
atributelor. Fiind puţine materiale, nu trebuiesc deduse
şi nici nu pot fi trase reguli din situaţiile sus prezentate.
Groapa de cult. Această groapă ridică probleme deosebiit de interesante, pe care nu le dezvoltăm aici, dar le reţinem şi le punctăm. Descoperirea marelui topor, sceptrul de piatră, oasele arse, vasele întregi sau
sparte ritual, imitaţia de topor sau sceptru dintr-o rocă friabilă, nefuncţio
nală (fig. 7/3), neutilizabilă, ne duce cu gândul la o depunere rituală.
Fiecare din piesele asociate în groapă are semnificaţiile ei:
- Vasul spart în care erau resturi de oase arse, peste care •au fost
depuse topoarele şi sceptrele se afla chiar pe fundul gropii. Depunerea
unor vase mari răsturnate arată că în acestea nu au fost depuse lichide
s'au produse care să curgă, altfel ar fi fost aleasă poziţia normală.
Oasele arse presupun existenţa unui rug sau foc, legate de un banchet sau rit funerar. Spargerea rituală a unor vase am constatat-o jn
mai multe morminte de la lclod (Lazarovici 1991 a, p. 10).
explică situaţia
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- Topoarele uriaşe. În zona Turzii mai sunt două topoare uriaşe,
unul descoperit în vara anului 1994, altul descoperit mai de mult în
zona Turda (inf. Z. Milea). Un al treilea provine de la Căprioara-Poieni,
localitate ce se afli'1 nu departe de lclod, la cca. 15 km (Lazarovici 1977a,
p. 37, fig. 2.4 = 3, 3). Piesa de la Căprioara are dimensiunile de 26 X 3 X
4,2 cm. La Iclod 'au fost descoperite numeroase topoare perforate, de
foarte mari dimensiuni (fig. 6 4; 8/2-3 ), provenite din periegheze.
Prezenţa lor într-o groapi'1 confirmă existenţa unor depuneri rituale.
Prezenţa în zona centrală a staţiunii, într-o groapă de cult, dintr-o fază
timpurie a grupului lclod, ne face să ne gândim la o groapă de întemeiere, de fundare sau un gest de implorare.
Mormântul 51. Acesta nu ridică- probleme deosebite faţă de alte
morminte deecît prin depunerea rituală de carne şi toporul perforat, care
tiunt apariţii mai rare la Iclod, apărcînd până în prezent doar într-un caz,
la M 42, unde se afl'a lângă şold (Lazarovici - Maxim 1989-1993, p.
361, fig. 19. 1). Cele două piese perforate, după locul în care au fost depuse, au c{1teva caracteristici comune: ambele sunt în zona brâului,
ambele au ceafa potrivită pentru lovit şi ambele au urme de folosite prin
lovire. De aici, rezultă folosirea lor ca măciucă. Toporul, descoperit în
M 51, are gaura mult adus1:l spre hiiş şi paralelă cu muchia tăişului. În
această situaţie, reţinem funcţionalitatea piesei ca topor de luptă, iar nu
pentru tăiat. De altfel, centru de greut'ate al piesei se află spre ceafă.
Depunerea acestei piese se leagă. deci, de funcţionalitatea ei ca armă.
Toporul perforat este un semn distinctiv. Cel mai adesea acesta apare
în situaţii specfale. În ultima vreme au fost descoperite nişte piese deosebit de mari, în vecinătatea oraşului Turda, în hotarul cu satul Mihai
Viteazu (descopt'rire inedită din 1994). Acolo au fost descoperite două
topoare foarte mari şi un topor perforat, considerate de noi ca depunere
rituală, ca ofrandă de întemeiere sau de îmbunare a unor divinităţi.
În groapa mormcîntului se mai afla un os, cu semnificaţia unei depuneri de carne si cornul de cerb. În această situatie considerăm că ne
aflăm în faţa L;nui mormânt cu inventar aparţinâ~d unui vânător. De
altfel, la multe schelete, •'antropologii au sesizat dezvoltarea unei musculaturi la picioare, specifică unei populaţii, care în căutarea hranei zilnice, efectuează mulţi kilometri, iar poziţia de odihnă preferată este cea
a nomazilor, cea pe vine (ciuci). Situaţia nu este singul'ară: la Iclod mai
poate fi identificat cu o astfel de funcţionailtate şi Ml8, care avea, de
asemenea, mai multe arme, ofrandă de carne de cerb şi mărgele lucrate
din cochili'a scoicii de Spondylus (Lazurovici 1991 a, p. 10).
Prezentarea poziţiei de odihnă, de relaxare pe vine, nu trebuie
înţeleasă că respectivele comunitc1ţi nu cunoşteau sau nu aveau în gospodărie scaunul. La aceastli vreme si în această statiune avem redat în
miniatură, ca jucării de copil, un sc1:1unel ( Lctzarovici 1991 a, p. 35), ceea
ce poate fi interpretat ca rol funcţional sau cultic. Este necesar să subliniem rostul cultic, poate, al unor asemenea piese mici, deoarece în mai
mutle situaţii se cunosc figurine şez,înd pe tron sau scaun. Astfel. în
staţiunea de la Brănişc·a din aceeaşi vreme ( Lazarovici 1991, p. 131)
apare o fig~1rină cu tronul ei, asta pentru a cita doar analogiile cele mai
apropiate. In Serbia, în cultura Vinca, sunt numeroase exemplare din
statuete cu tron sau pe tron.
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lVfaterialele descoperite în aceasti'1 zonă aparţin, în marea lor majoritate, fazei timpurii a grupului Iclod, ceea ce noi am definit ca Iclod I,
I II. Pentru aceasta pledează factur'a ceramicii (pasta fină, culoarea găl
buie, cărămizie, ardere bună reductantă din specia semifină şi fină, slipul galben verzui, fin, vasele cilindrice cu buza· lărgită şi răsfrântă (tip
AD) au fost descoperite întotdeauna în complexe timpurii (Lazarovici
1986, p. 37, fig. 2/13, 13e). Tot specific pentru descoperiri timpurii este
şi vasul-capac, din pastă gălbuie (Lazarovici 1983, p. 57, (fig. 6/2, 8/13;
1986, p. 37, fig. 2 14, p. 39, fig. 4/2; 1987, fig. 10/23; 1987 a).
Prezenţa slipului care se desprinde, a slipului gros, a slipului verzui :;,i a slipului roşietic sunt elemente timpurii, de asemenea, caracteristice etapelor timpurii. Asemenea materiale au fost sesizate la începutul
s,1păturilor de la Iclod, Jn Zona C, în unele din materialele din groapa
„R ·', în materiale din co Lecţia şcolii şi colecţia Fălcuşan (referiri Maxim
-- Bulbuc ---· Crişan 1994j ~i în mai multe din campaniile recente în
malel'Îalele de pe fundul ~anţului neolitic sau în depunerile din partea
inferioară a lui, în toate materialele descoperite în nivelul Iclod I. Asemenea materiale sunt totuşi puţine, dar în ultima vreme apar tot mai
multe descoperiri din fază timpurie, de tip Idod I. Semnalăm descoperirect unei staţiuni din aceasEi vreme, aflată în curs de cercetare (inf. M.
Bi'idău-Wittemberger, descoperire din 19J5), la Ţaga.
ln urmc1 cercetărilor de suprafaţi\, mai reţinem că cele mai importante elemente de cult se leagă de descoperirile fazei timpurii de la
lclod.
Interpretăm descoperirea de la Iclod (groapa 92) ca un bothros de
întemeiere. De altfel, gropi cu depuneri de cult (bothros) sunt destul de
numeroase, fiind descoperite în st.iţiuni, sanctuare sau locuri speciale
(Lcizarovici 1990-1991, p. 13).
Aceste apariţii se leagă de fenom2nc de migraţie şi difuziune, definite de noi ca şocul Vinca C, form.Jt din mai multe etape de migraţie
sudică, fenomene de retardare, sinteză şi naşterea unor culturi noi rLawrovici 1987; 1991; 1994; Draşovean nJ91; 1991 a, p. 59 şi urm.; 1994; Luca
1985; 1987; 1990; Luca - Dragomir 1985). Acestea d'au naştere neoliticului târziu, manifestat prin două-trei etape şi mai multe fenomene: a)
apariţia grupului Turdaş (Lazarovici 1991, p. 122-132), desprinderea
grnpului Tăulaş (Lazarovici 1991, p. 115-121); b) apariţia unor fenomene
de retardare în Banat (Lazarovici 1979, s.v. Vinca B2'C; 1994, p. 63-64)
şi Transilvania (la Brănişca: Lazarovici 1991, p. 128-131); e:) formarea
grnpului Iclod (Lazarovici 1991; 1991 a): d) naşterea culturii Tisa (Lazarovici 1994, p. 71--72); e) apariţia grupului Foieni (Draşovean 1991;
1991 a; 1994) şi naşterea culturii Petreşti (Lazarovici 1979).
Toate aceste fenomene sunt cuprinse în cadrul unui proces, ce cuprinde spaţii largi din zona Lacului Balaton până în Transilvania şi din
Balcani în Orient (Lazarnvici 1987; 1991; 1994; Draşovean 1991, p. 59 şi
urm.). Pentru fenomenele petrecute pe teritoriul Transilvaniei şi Banatului şi încadrarea lor în zonele învecinate sugestiv este tabelul 8 (Lazarovici 1994, tabel. p. 74 75).
Uneltele de piatră cioplită, în afară de cele din complexe, sunt puţine
la număr, iar studiul asupra lor continuă. Dintre cele mai importante
amintim un fragment de topor dreptunghiular, cu tăişul ştirbit (fig. 6/2).
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Importante sunt 3 topoare aduse de copii la Muzeul difl: ~clo~, două în
stare fragmentară, provenite de la securi cu ceafa puternica (fig. 8/2-3 ).
Deosebită ni se pare o măciucă sau topor de luptă (fig. 8/4), provenit din
Lujerdiu. Acestea se încadrează în seriile publicate de către Zoia KalmarMaxim (Kalmar 1985), iar sursele sunt cele semnalate de ea şi de I. Baboş
(Baboş

1988).
Periegheze. Dintre obiectivele nou descoperite, amintim o

eneolitică de la Fundătura, atribuibilă culturii Petreşti
carenată din pastă neagră-cenuşie, nisipoasă (fig. 8/1).

aşezare

prin strachina

Cronologia. Cronologia relativă şi absolută a grupului Iclod este o
adesea dezbătută în literatura de specialitate (Lazarovici 1991;
1991 a, vezi acolo bibl. mai veche). Cronologia relativă nu este o problemă deosebită, materialele arheologice au permis emiterea unor ipoteze. Acestea au un grad mai mare sau mai mic de probabilitate, date
fiind metodele de investigare, comparare, clasificare şi ordonare. Acestea se bazează pe emiterea unor ipoteze asigurate de stratigrafii orizontale şi stratigrafii comparate. Ele au fost descrise, adesea, de noi în studiile de sinteză sau în rapoarte. Acestea au însă un mare grad de probabilitate având în vedere că s-a operat cu „importuri", ,,influenţe",
,,identic", ,,asemănător", autorii referindu-se la un număr limitat de atribute şi descriptori, cel mai adesea forma şi ornamentul obiectelor. în
cele mai bune cazuri se aprecia şi pasta. Nu s-a avut în vedere că aceste
clasificări operau cu un număr redus de atribute, dintr-un număr foarte
mare de obiecte cu numeroase atribute (formă, decor, categorie, culoare,
amestec, ardere, netezire). Sigur, nu avem pretenţia că trebuie operat
cu toţi aceşti decriptori, dar s-a operat mai ales prin asemănare şi mai
rar prin deosebire, fără a fi luate în considerare şi alţi parametrii (corelaţia, varianta ş.a.).
Până nu demult aceste clasificări erau dificil de realizat, arheologul
fiind nevoit a opera cu tabele sau grafice ce corelau 2i--3 dimensiuni.
Aceştia mergeau pe intuiţie şi deducţie, luând drept ca sigur unele observaţii. Nu se aveau în vedere procese de retardare, sinteză, ateliere, preferinţe ale unei comuni:tăţi ş.a.
Pentru moment nu avem date statistice şi baze de date decât pentru un număr limitat de staţiuni din Transilvania (Iclod, Cluj - Piaţa
Libertăţii, Baciu str. Nouă, Cheile Turzii - Peştera Ungurească sau
Caprelor şi Turdaş, săpăturile vechi ale lui M. Roska), bazate pe cercetări moderne.
Privind opiniile referitoare la orizontul cronologic, ele pot fi condensate în tabelul sinoptic (fig. 9), în care analizăm importurile, influenţele, sintezele, retardările şi dăinuirile. Acestea au un caracter calitativ,
nefiind asigurate de date cantitative şi nici de clasificări moderne. Cele
mai apropiate date despre materialele de la Iclod provin din grupul
Suplac, din Crişana. Publicarea acestor date va permite discutarea unor
probleme noi. Mai precizăm că pentru multe din săpăturile vechi se poate
opera doar cu date calitative.
În tabel am încercat a introduce şi date de C14, dar şi acestea trebuiesc privite, din păcate, relativ, care însă, nu pot fi ocolite. Cercetările
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viitoare vor permite îmbunătăţirea schemei cronologice, mai ales, pe baza
din Banat, din aşezări vinciene, petreştene şi Tisa a săpătu
rilor din slldul Transilvaniei.
săpăturilor

Analize petrografice

şi

mineralogice.

Cercetarea utilajului litic şlefuit de la Iclod contribuie la aprecierea
obiectivei a calităţii materiei prime folosite în confecţionarea uneltelor,
a cunoaşterii tehnicilor de prelucrare a rocilor, care se pretează la astfel
de intervenţii, a provenienţei materiei prime brute, care poate să fie
locală sau importuri prin contacte economice şi culturale intertribale.
Au fost studiate din punct de vedere geologic topoarele din piatră
(fig. 7. J-2), descoperite într-o groapă rituală (G 92), alături de 14 vase
de ceramică şi în mormântul M 51 (fig. 4/1).
Analizele petrografice şi mineralogice efectuate cuprind caracteristicile structural-texturale şi de compoziţie ale rocilor din care au fost confecţionate uneltele, precum şi proprietăţile fizico-mecanice ·ale acestora.
Din punct de vedere petrografic, utilajul litic şlefuit face parte din
grupa rocilor metamorfice: şist uri cu actinot (şisturi amfibolice) şi amfiboli te.
Şisturile amfibolice şi amfibolitele reprezintă produsele unui metamorfismul regional.
Transformările structural-texturale ale rocilor supuse metamorfismului regional au ca rezultat orientarea preferenţială a componenţilor cu
habit lamelar şi prismatic, cu formarea de pături de grosimi variabile, ca
urmare a recristalizării substanţelor constituente, în condiţii de stress.
Macroscopic şisturile amfibolice şi amfibolitele prezintă o variaţie a
culorii de la verde la cenuşiu închis, uneori se observă alternanţe de
benzi de culori închise cu benzi albe.
Şistul cu actinot (pl. ll3) are o compoziţie mineralogică dominată de
amfiboli, varietatea actinot, dispus sub formă de agregate radiare, ală
turi de care mai apar, subordonat, cuarţ, epidot granular, clori,t, calcit,
albit. AceastJ rocă (fig. 7 1 a-b) are o textură şistoasă, o structură
nematoblastic[1 şi aparţine faciesului amfibolitelor cu epidot, de intef.lsilate scăzută.
Amfibolitele (fig. 4 1; 7 2) sunt roci cu o textură rubanată, formată
din alternanţe de pături leucocrate, alcătuite din feldspat plagioclaz şi
cuarţ şi melanocrate, formate din amfibol, respectiv, hornblendă verde.
Structura rocii este nematogranoblastică, cu trecere spre granonematoblasticJ, roca aparţine faciesului amfibolitelor de intensitate medie.
În asociaţia mineralogicu a acestor roci mai este prezent epidot,
calcit sub formă de plaje, clorit şi disten, ca mineral index. Feldspaţii
plagioclazi sunt slab alteraţi (argilizaţi) şi prezintă macle polisintetice
caracteristice.
S-a determinat experimental că în cadrul rocilor metamorfice creş
terea procentului de cuarţ, amfibol şi granat conduc la sporirea însemnată a rezistenţei la compresiune, iar prezenţa cuarţului şi granaţilor
determină o creştere a elasticităţii rocilor.
Tot în acest sens, rocile nealterate au valori mari ale compactităţii,
ceea ce pune în evidenţă o comportare mecanică foarte bună, îndeosebi
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din punct de vedere al deformărilor sub acţiunea sarcinilor exterioare
<C = 95-980/o).
Rocile folosite la confecţionarea acestor unelte şlefuite (fig. 4/1; 7/12) se caraoterizează prin: duritate mare: 6-7 în scara Mohs; rezistenţă
la compresiune ridicată: 1500-2000· daN/cm 2 ; competenţă deosebită; clasificarea după tărie: roci tari şi foarte tari (6-9).
Sursele de provenienţă sau ocurenţele materiei prime sunt: 'albia
majoră şi terasele Someşului Mic; din aflorimentele situate pe afluenţii
acestuia (Someşul Cald şi Someşul Rece, Valea Răcătăului, Negruţa,
Râşca Mare şi Râşca Mică, Căpuş, Nadăş, Chintău, Valea Seacă, Valea
Alunişului). Văile menţionate, au contribuit, în mare măsură, la formarea
pietrişurilor pe tot parcursul văii Someşului.
Deci, sursa materiei prime (amfibolite şi şisturi cu actinot) este locală, provenind din formaţiunile de terasă, ce îşi au originea în Munţii
Apuseni ..
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LE C8ANTIEH ARCHEOLOGIQUE ICLOD.
LA CAMPAGNE DE 1904
(Resume)

Les recherches ont ete orientees pour la reprise des fouilles systematiques
l'interieur du site. Pour resoudre ce probleme, on a continue Ies prospections
magnetometriques avec une equipe formee d'un physicien, Cornel Marian et d'un
ingenieur, Adrian Alicu, pour mesurer la resistivite du sol (Marian - Alicu 1994;

a

1994a).
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Les prospections ont montre la presence des certaines anomalies magnetometriques. Il faut bien preciser que dans ces anomalies est comprise aussi l'evolution des couches geologiques superieures, qui, dans la region d'lclod ne sont
pas uniformes, ce qui est montre non seulement par Ies prospections anterieures
(Morariu 1993), mais aussi par des analyses pedologiques effectuees (Lazarovici Piciu 1987-1988; 1990; 1991). Les fouilles projetees se trouvent dans la region centrale du site (Lazarovici - Maxim - Meşter 1994), ayant pour objet de preciser
la situation au milieu du site. Les sections avaient des dimensions de 20 sur 2
metres.
La Stratigraphic. Les couches de culture de la zone centrale du site, plus
minces ont la succession qui s'ensuit:
- 0-0,20 m sol agricole, humus recent, noir-brun;
- 0,20-0,40/0,45 m couche noire melee avec peu de materiaux neolithiques
de la phase lclod 1/11;
- 045-0,50 m couche noire-brune, interrompue, avec des materiaux de phase
Iclod 1/11.
Dans la section 48, on a delimite et prepare, seulement sur le trajet de la
tranchee, cinq complexes: 2 fonds de cabanes (B 88, B 90), 5 fosses (G 84-85, 87a,
b, c, 89, 91), et une agglomeration (P 86).
A -0,40 m de profondeur, il a apparu un niveau d'habitation, qui se trouvait
a la base de la couche de culture, consistant d'une couche plus brune, consideree
souvent comme lclod I. Les fosses 84, 85, 87 sont des fosses pour Ies piliers, d'un
diametre entre 15 et 35 cm. Les fosses partent de la couche et coupent une couche
de terre cuite menue de c. 7-8 de -50 cm.
Le fond de cabane 88 contenait de la ceramique appartenant a la phase
Iclod I.
La fosse 89 (c. 9) a ete preparee de -0,70 a -1,20 m, une de ses cotes a 3 m
et elle atteint 0,80 m. Dans la remplissage ii y avait de la ceramique et des cornes de cerf.
Le fond de cabane 90 (c. 10, prepare de -0,60 a -1,20 m), a la forme d'un
mi-fond de cabane, avec entree.
Pour la fosse 91 (c. 1) on ne peut pas preciser l'emploi. Les dimensions sont
de 50 sur 35 cm et il y a dans le remplissage quelques os et de la ceramique de
la phase Iclod I.
La f osse 92 (s49, c 6/7) est une fosse de culte, singuliere a cause du materiel
trouve dedans.
La tombe 51 (s49, c. 4/5, 4-eme figure), le squelette avait une position couche sur le dos, oriente S-N, Ie regard au nord, la tete penchee vers la droite, Ies
bras croises, le gauche sur !'abdomen, le droit sur la poitrine, Ies pieds paralleles
dont Ies pattes se croisent. L'inventaire de la tombe singulierement riche, compte
4 pots, trois objets, et quelques os, deposes comme offrande de viande. Dans la
fosse de la tombe, ii y avait aussi le dep6t de viande et la corne de cerf, ce qui
nous fait considerer qu'on se trouve devant une tombe dont l'inventaire appartenait d un chasseur.
La fosse 92. L'interet particulier est determine par la decouverte d'une fosse
d'offrandes contenant un grand nombre de pots et trois grandes haches deposees
symboliquement. L'interet est aussi marque par le fait que l'un des haches avait
ete confectionne d'une roche moile, friable, decomposee, de laquelle nous ne savons pas si jamais on a confectionne des haches. Le message transmis par ces
pieces, Ieur forme et leurs grandes, inhabituelles dimensions, leur association,
l'endroit ou se trouvent dans le site, la rarete des decouvertes pareilles, les dep6ts, les traces de cendres Ies os d'animaux etc. ces sont des elemetits qui
vont permettre un jour, l'ellucidation des signes d'interrogation que naturellement,
une telle decouverte souleve.
La fosse se trouve dans la zone centrale du site, a environ 10 m de !'axe
N-S du site (I-ere figure), facilement deplacee vers l'ouest. La fosse avait une
forme ronde, ayant le diametre de 1,75 m, la profondeur de 0,50 m (le fond touchait une profondeur de 090 m par rapport ă la surface du sol). La fosse avait une
marche vers !'est.
Le remplissage de la fosse a ete fait par le brisage rituel de certain,; pots,
qui y ont ete deposes de differentes manieres: quelques-un,; unt ete poses, des
autres jetes et brises. et de,; autrcs, etant casse,; ailleurs, on en a mele Ies tessons
avec quelques-unes de la couche.
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Les premieres p1eces deposes au fond de la fosse ont ete trois hachessceptres,
tres grandes, en pierre palie, posees sur une couche de cendres, os brules et restes
de charbon, avec des traces de brulure, et quelques fragments de pots, desquelles
aussi un fond de pot. La fosse contenait 220 pieces, dont on a reconstitue 14 pots.
Le materiei archeologique campte de la decouverte d'un nombre de 520 fragrnen ts ceramiques, auxquelles on peut ajouter un nombre d'os, outils en os et pierre.
Pour les categories, predominante est la ceramique fine, suivie par celle demi-fine
et ordinaire ou grossiere. Pour Ies complexes, G 92 est dominant, avec 226 fragments (y compris Ies fragments de pots), il est suivi par B 90, avec 138 fragments,
et ies plus pauvres en sont G 91 et G 88. La couleur de la ceramique differe d'un
complexe a l'autre. Dans le melange de pâte de la ceramique predomine la ceramique avec du sabie fin et du limon. En ce qui concerne le brulctge de la pâte
de la ceramique il n'y a pas d'analyses. On a defini Ies types de brulure, sur des
principes generaux, en etudiant !'aspect macroscopique, en utilisant des connaissances generales. Predominante est la brulure bonne, oxydante. Pour le lissage
de la ceramique et le traitement de la surface predomine la ceramique lissee, suivie par celle anivellee, et celle âpre.
/,a fosse de culte. Cette fosse souleve des problemes particulierement interes!-.ant<;. qu'on ne va pas developper ici, mais on va Ies retenir et les presenter par
court. La decouverte de la grande hache, du sceptre en pierre, des os brules, des
pots entiers ou brises comme rituel, l'imitation de hache ou sceptre en roche friable,
sans fonctionnalite (figure 71 3), inutilisable, nous fait penser â un depOt rituel.
Chacune des pieces associes dans la fosse a sa signification. Le pot brise dans lequel il y avait des os brules, au-dessus duquel on a depose Ies haches et Ies
sceptres se trouve tout au fond de la fosse. Le depât des grands pots renverses
nous montre que celles-ci n'avaient pas pu contenir des liquides, ou des produits
qui coulent, antrement, on aurait choisi leur position normale.
I,cs grandes hachcs. Dans la region de Turda il y a encore trois grandes hache~. l'une decouverte pendant l'ete de 1994, l'autre decouverte il y a plus longtemps, dans la region de Turda (inf. Z. Milea), et une troisieme provient de Că
prioara-Poieni â environ 15 km de lclod. Leur presence dans une fosse confirme
l'existence de certains dep6ts riluels. Leur presence dans la zone centrale du site,
dans une fosse de culte appartenant a une phase ancienne du groupe lclod, nous
fait penser ,i une fosse de fondation ou â un geste d'imploration.
Nnus interpretons la decouverte de Iclod comme un bothros de f ondation.
D'ailleurs, des fosses avec des dep6ts de culte. sont assez nombreuses dans Ies sites, sanctuaires ou Ies endroits speciaux. (Lazarovici 1990-1991, p. 13). Ces apparitions sont liees a des phenomenes de migration et diffusion definis par nous
comme le choc Vinca C, forme de plusieurs etapes de migration meridionale, synthL·~e culturelle et de la naissance des nouvelles civilisations.
Traduit par Alice Lazarovici
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CHEILE TURZII 1994. RAPORT DE CERCETARE
ARHEOLOGICA ŞI ETNOARHEOLOGICA

Preliminarii. Săpăturile din campania anului 1994 au dezvoltat cercetarea începută în anul 1991. Obiectivul principal a fost continuarea
studiului etnoarheologic al Munţilor Petrindului, început în nord, la Tureni şi Cheile Turenilor (Laz~rovici - Kalmar 1985-1986), continuat la
sud, la Petreştii de Sus (Lazarovici - Maxim 1994), urmând în prezent
zona Cheile Turzii.
Istoricul cercetărilor si situatia zonei. Cheile Turzii sunt una dintre
marile şi splendidele reze~vaţii n~turale şi arheologice, constituită de cca.
peste şase decenii. In pereţii înalţi, de cca. 300 m ai Cheilor, sunt numeroase peşteri şi grote, înşiruite pe cca. 3 km, într-un peisaj montan de
basm din Munţii Petrindului, un scu:r,t tronson al Munţilor Trascăului
(fig. 1 ).

Zona a fost declarată monument al naturii în anul 1931 (Nyarady
1927, p. 149, 161). în momentul de faţă este în lista naţională la poziţia
13 A 295 şi în lista judeţeanc:"1 la nr. 51-52 OJPCN. Cheile Turzii repreo microzonă carstică, unică în felul ei, în întreaga ţară. Cele mai
apropiate fenomene se petrec în Cheile Turenilor, dar nu sunt la fel de
impresionante şi nici nu au jucat un rol asemănător decât în unele perioade (în vremea culturilor Tiszapolgâr, Coţofeni, epoca bronzului), îndt putem aprecia că cele două zone se completează reciproc.
Aceasta are importanţa sa turistică, dar în prezent este prea puţin
valorificată. Aspectul ei peisagistic, de o rară frumuseţe, formează un
adevc:"1rat spectacol de floră şi faună (Nyarody 1927, p. 161-167 şi 147160; Vlassa 1966; 1967; 1968), iar vizitatorul este copleşit de monumentalitatea naturii, iar arheologul complexat de bogăţia materialului.
Nu mai puţin important şi valoros este aspectul arheologic al descoperirilor din biotopul natural. O cercetare argheologică adecvată şi o
combinare a cercetărilor arheologice, ecologice cu amenajări turistice, ar
mări mult valoarea şi potenţialul turistic. Valorile culturale semnalate
până acum, ce au dat numele a două orizonturi etnoculturale, care îi
poartă numele de complexul neolitic Cluj Cheile Turzii - Lumea
Nouă - lclod şi cel eneolitic Herculane II - Cheile Turzii (Roman 1967;
1973, p. 62-66; 1987, p. 356), confirmă necesitatea acordării unei atenţii
sporite zonei şi problemelor pe care cercetările le ridică (Lazarovici 1991,
p. 100-121; RepCluj 1992, s.v. Cheile Turzii).
Natura a fost deosebit de darnică cu peisajul şi cu condiţiile de
viaţă. Cei stabiliţi acolo s-au inspirat din frumuseţile naturii şi au creeat
civilizaţii strălucitoare prin măiestria decorului pictat în trei din civilzaţiile epoci neo-eneolitice, a căror dăinuire se întinde pe durata a două
milenii.
zintă
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Obiect al unor studii de sinteză sau amănunt, din cele mai variate
domenii ale ştiinţelor naturale (geografie, geologie, paleontologie, speologie, botanică şi zoologie) <Nyarady 1927, p. 10-12, 15-22, 24-31),
Cheile Turzii nu s-au bucuat, din păcate, de o similară apreciere din
punctul de vedere a ştiinţelor istorice.
Descrierile geografico-istorico-turistice - scria N. Vlassa, în jurnalul Cheilor - ale lui J. Benko, L. Kovari, J. Hunfalvy, E. A. Bielz,
B. Orban, S. Moldovan şi J. Teglas (Teglcis 1901, 214), fără să epuiz.iim
notele mai importante, conţin referiri făcute mai ales asupra evului mediu, având - toate o tentă anecdotică mai mult sau mai puţin pregnantă", preciza N. Vlassa (Vlassa 1966-1971).
La sfârşitul sec. XIX şi în primele trei decenii ale veacului XX,
o seamă de piese arheologice izolate, cu locul de provenienţă precizat, din
păcate, destul de vag „Cheile Turzii", intră ca donaţii în colecţiile: Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj, Muzeului din Alba
Iulia, Muzeului Brukenthal din Sibiu şi Sfântu Gheorghe (Vlassa 19661971; RepCluj 1992, p. 105). Aparţirnînd celor mai diverse perioade ale
preistoriei, antichităţii ori Evului Mediu, unele dintre aceste obiecte au
şi constituit subiectul unor scurte semnalări în reviste de specialitate
(Roska 1942, p. 284-285, nr. 63; Roman 1987; 1987; p. 346; 1973, p. 6266; Lazarovici 1991; Bărbulescu, în RepCluj 1992 s.v. Cheile Turzii. p.
101 şi urm.) Din simpla lor analiză numerică se poate desprinde faptul că
cele aparţini:înd epocii neolitice sunt cu mult mai bogate faţă de- cel din
alte epoci.
Micile sondaje în Chei, începute de A. Orosz (1896, 1898), Herepely
şi alţii (Herepely 1901) (probabil, fig. 2/1,3), au fost reluate de N. Vlassa
(săpături N. Vlassa 1966-1972 în colaborare cu Z. Milea şi V. Fenesan:
1
fig. 2 2) prin cercetări sistematice care au dus la descoperirea unor m;teriale deosebit de importante şi frumoase. Acestea marchează cel mai inalt
nivel atins de comunităţile neolitice din centrul Transilvaniei.
Această zonă arheologice) cunoaşte cea mai mare concentrare de 1..1rme arheologice pe care o ştim în Transilvania. Peste 200 puncte arheologice sunt semnalate într-un număr de 42 (?) grote şi peşteri cartate.
N. Vlassa mai preciza un număr de 28 peşteri necartate, multe dintreele pomenite în literatura arheologică, la care se adaugă locuiri pe terase
în abriuri, în puncte de trecere. Cităm doar o pa:Me din vasta bibliogra~
fie generală sau referitoare la unele obiective arheologice din zonă: Roska.
1942, harta VII, p. 284-285; Teglcis 1888, p. 92; Vlassa 1970, p. 9, 11;
1976, p. 167-168; 1977, p. 27, 30, 40-45; Vlassa - Daicoviciu 1974~
p. 13-14; Lazarovici 1977, p. 226; 1986, p. 17; Florescu 1980, p. 98; Lazarovici - Kalmar 1982; 1987, p. 50; 1986 p. 339; Cheile Turzii - Balica l\'Iică: Paul 1965, p. 300; Vlassa 1970, p. 9, 11; Vlassa - Daico1.:iciu
1974, p. 14; Lazarovici - Lak6 1981, p. 35; Lazarovici 1986, p. 32-40,
fig. 1 1-7; Chapmann 1981 p. 259, fig. 62; Cheile Turzii - Peştera
Binder; Roman 1969, p. 68); Tureni - Poderei (săpături Lazarovici Kalmar: Lazarovici - Kalmar 1987, p. 30; 1987a, p. 723; Vlassa 1977,
p. 164-169 (termen subînţeles); Lazarovici - Kalmar 1982, p. 222223), unele materiale de la Turda sau din zona (Lazarovici - Kaim.w1982; 1990, fig. 2'19).
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Pentru această problemă doar lucrări analitice, de stratigrafie comstudii complexe ar putea elucida mai bine problemele.
Cercetările lui Nicolae Vlassa. ln vara anilor 1966-1971, N. Vlassa
începea săpături sistematice, având în colectivul de cercetare pe Virgil
Feneşan şi Zaharia Milea. În anul Hl69, alături de N. Vlassa, din echipa
tehnică, au mai făcut parte M. Munteanu, iar în 1970 mai participă la
săpături Gh. Lazarovici şi studenta Lia Voicu.
Săpătura supravegheată de Z. Milea şi V. Feneşan, realizate sub
îndrumarea lui N. Vlassa, consta din deschiderea unei casete, de cca.
6 X 4 m, cu rostul de a verifica stratigrafia. Această casetă taie un sondaj transversal, probabil săpătura lui A. Orosz, de la finele secolului trecut. O a treia săpătură, aflată mai spre gura peşterii, se interpunea, ca
timp, între cele două, deoarece pământul aruncat din ea spre interiorul
peş.terii este acoperit de cel recent (al lui Z. Milea M. Feneşan). ln
pământul aruncat, din toate cele trei săpături, au fost găsite numeroase
materiale arheologice (ceramică, ceramică pictată sau încrustată şi oase
de animale).
Noile cercetări. După trista şi prematura dispariţie a lui N. Vlassa
(1984), zona a fost în atenţia unor colective de cercetare ale Secţiei de
preistorie a Muzeului din Cluj-1\'apoca şi a unui colectiv de specialişti
mai larg. în zonă s-au efectuat cercetări şi analize de arheologie, geologie, pedologie, etnoarheologice, în Q-are a fost studiat ambientul, zona arheologică şi alte obiective. N. Vlassa identifica o săpătură mai veche,
pe care o atribuie sondajului lui A. Orosz. Aceeaşi săpătură a apărut şi
in zona noastr„1, în carourile 4 (a4-d4, d5). La SV de săpătura lui A.
0:::-osz, spre interior, noi am găsit câteva nivele neder,anjate, din vremea
orizontului cu toarte pastila te în adâncime, orizont până la care s-a ajuns
cu săp[1turile în campania din 1993.
Cercetările de suprafaţ,1 au urmărit explorarea obiectivelor amintite
în literatura de specialitate (Rep. Cluj 1992, p. 95) sau identificate în
cercetările noastre. Pe terasa de la Cabana Cheile Turzii este flmintită
o aşezare neolitic,1, aparţinfmd grupului cultural Cluj - Cheile Turzii Lumea Nouă --- Iclod (prescurtat CCTLNI; pentru problemă vezi Lazarovici 1991, p. 109-114) şi descoperiri din epoca medievală timpurie.
În malul vechi al răului, în poiana din aval de cabană, deasupra
drumului de acces, pe malul drept al Hăşdatelor, se întinde o aşezare
ru materiale prefeudale (sec. VIII) şi medievale timpurii (sec. XI-XII).
Dealul Ascuţit se află la nord de Dealul Lupului. A fost continuată
cercetarea zonei de sub deal, ce urmoază a fi locul unui viitor lac de
<1c:..1mulare pentru o micro-hidrocentrală şi un proiect de aprovizionare
cu apă potabilă şi industrială pentru C:împia Turzii şi Turda. Cercetare3. a avut în vedere studii pedologice, floristice, geografice, geologice,
ar;1eologice, etnoarheologice. Cu toate acestea, multe din probleme au
r{i:nas la stadiul de început, din lipsa unor fonduri pentru plata studiilor
interdisciplinare. O porţiune de cca. 800-1,2 km, aflată în zona dinspre
Valea Arieşului, a rămas necercetată arheologic şi etnoarheologic.
Sondaje de verificare. Pe Dealul Ascuţit, cercetarea a continuat prin
pcrieghcze, iar pe vc'1rf a fost deschisă o casetă, de 2 X 3 m. Stratigrafia indicti existenţa unui strat de cultură, gros de 15 cm. Materialul arheologic este sărac şi aparţine în marea lui majoritate culturii Coţofeni.
parată şi
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Caseta era în marginea unei movile de păm,lnt, fără ca aceasta să aibă.
elemente de turnul. Credem că este vorba de o veche movilă de hotar.
Pentru lămurirea acesteia trebuie cercetate documentele medievale şi
hotărnicia din zonă sau continuată cercetarea ca pentru un turnul (observaţii şi critici la acest gen de problemă la Medeleţ 1987, p. 91-93).
Pc terasa de nord a dealului au apărut mai multe materiale arheologice (Coţofeni, medievale, romane). Locuirea se continuă şi la nord de
drumul ce coboară în Chei, în locul numit Straja.
Cercetarea unor puncte, privind obiectivele de pe Valea Hăşdatelor,
a continuat în amonte de Chei (proiect pe 1992-1996), în cadrul unui
proiect, realizat în colabonare cu Institutul Român de Tracologie. .-\u
fost depistaţi tumuli, pe o adâncime de cca. 17 km, pe cumpăna de sud
a văii. Observăm însă că acei tumuli se aflau pe drumurile de creastă
mai lungi. Pe cumpăna de nord tumulii se înşiruie în sistemul văii Someşului Mic.
Fundaţia unei cabane. Pe o terasă, situată la est de camping şi cabană, deasupra obiectivului 2, terenul a fost nivelat şi s-a săpat în deal
pentru construirea une'i cabane. Materialele arheologice, descoperite cu
acest prilej (ceramică şi unelte de silex), aparţin epocii neolitice, grupului Iclod.
Săpăturile sistematice au avut ca scop lămurirea mai multor probleme de amplasare a unor s,'ipături. de identificarea unor materiale,
de verificări stratigrafice şi precizarea unei stratigrafii mai fine. Trei
au fost zonele în care în aceast,'i campanie s-au concentrat săpăturile:
Peştera Ungurească sau Caprelor, Cariera romană şi Dealul Căcădării.
Ma.terialele arheologice descoperite au fost prelucrate şi descrise pentru sistemele de prelucrare automată (pentru metodă şi exemplificări,
vtzi Lazarovici - Frenţiu 1990; 1993; Kalmar - Corbu 1990). Materialele
osteologice .,au fost studiate separat, iar din profilele arheologice au fost
luate probe de sol şi analizate aparte (Piciu - Lazarovici 1994, - comunicare la Simpozionul „Ceramica neolitică''.
Săpăturile

din

Peştera Ungurească.

Descrierea peşterii. Peştera este situată la jumătatea muntelui, la
baz.,a unui înalt perete de cca. 100 m, numit Peretele Vulturilor, aflat
pe un important traseu alpinistic şi turistic. Gura peşterii este foarte
largă, având 20 m lăţime şi 12-13 m înălţime. Peştera pătrunde în munte
cu cca. 76 m, avfmd o pantă uşor ascendenh'i. În peşteră sunt câteva nişe
laterale: una lângă gură, pe stânga intrării, la est, ad,încă de 4 m, lată de
2 m, cu un mic horm; alta de aceeaşi parte, lungă de 18 m, lată de 3-4.
SprC' vest, pe dreapta, la cca. 15 m de gură, se aflc'i un mic aven, situat
la coa. 15 m de intrare. Peştera este luminată până în capăt, unde lumina_ este mai slabă, iar depunerile arheologice sunt mai sărace.
I n peşteră sunt amintite descoperiri din musterian, neolitic mijlociu (CCTLNI dup,-, noi), cultura Petreşti, orizontul cu torţi pastilate, Coţo
feni, Sighişoara-Wietenberg, Hallstatt C, scitic, roman şi sec. XI--XII
flcp. Cl11j 1992, p. 103, bibl. p. 105).
Deschiderea unei supnafeţe în zona unor deranjări şi sondaje a avut
c.:i scop identificarea săpă'turilor vechi şi cercetarea unei suprafeţe, sufi-
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cient de mari pentru obţinerea unor materiale şi informaţii cât mai
bogate. Pentru aceasta s-a deschis o supraftaţă de 10 X 10 m.
Secţiunile şi sistemul de caroiaj. Pe axa peşterii s-a trasat un sistem
de caroiaj din două grupe de carouri A (la vest) şi B (la sud), de câte
10 m. Începutul carourilor spre nord era la gura peşterii, din dreptul
peretelui de stâncă. S-a săpat în suprafaţă, în blocul Al, aceasta fiind
împărţită în carouri de 2 X 2 m. Numerotarea este de la N la S şi de
la V la E. După acelaşi sistem a fost fixat şi oaroiajul, format din carouri
de 2 X 2 m. S-a săpat pe adâncimi de 10 cm, marcându-se complexele
<vetre şi gropi) în ordinea descoperirii lor. Pentru piesele deosebite au
fost preconizate microcaroiaje de 20 X 20 cm, folosindu-se acelaşi sistem de coordonate.
Situaţia peşterii. Datorită înclinaţiei diferită a straturilor şi a apariţiei unor complexe, pentru unele părţi din carou, au fost introduse
nelaţii suplimentare după punctele cardinale (fig. 2).
Din informaţiile verbale ale lui N. Vlassa, se ştie că peştera a servit, la începutul secolului, ca loc de dans şi bal, oferit de groful ce deţinea
oabana. Aceasta a dus la distrugerea şi rcivăşirea stratigrafiei. În peşterc"1
se mai pot observa numeroasele sondaje fftcute de amatorii neiniţiaţi,
care au dus la alte distrugeri. În pământul aruncat din soHdaje există o
mare bogăţie de materiale ceramice pictate şi unelte, din păoote, fiind
fără observaţii stratigrafice.
Din punctul de vedere al straturilor de cultură, noi am sesizat trei
etape de locuire permanentă şi numeroase locuiri sezoniere. Întrucât sondajul nostru nu a atins ba2.'1a straturilor din peşteră, prezentăm straturile
în ordinea săpării lor şi nu a depunerii. Mai trebuie să precizăm că straturile şi nivelele de locuire au grosimi şi adâncimi diferite, de la un
carou la altul, atcit în lungime, cât şi în lăţimea peşterii.
Pentru a evita ames,tecuri de materiale, toate materialele din carouri
au fost analizate cu grijă. În acest fel am constatat existenţa unei stratigrafii nederanjate doar în unele mici porţiuni din suprafaţa cercet,ată.
Doar în carourile 5 (A-D) (cele dinspre sud) au fost depistate câteva
zone restrânse în care stratigrafia a fost nederanjată. Toate observ,aţiile
stratigrafice se rezumă la un rtmd de carouri, de 10 X 2 m (carourile 5).
În restul suprafeţei cercetate, în straturi diferit colorate, au apărut
materi:,ale neolitice, eneolitice şi din epocile: bronzului, fierului, romană,
romană tt1rzic şi pos.troman{1, medievală timpurie, dezvoltată, târzie şi
chiar recente.
Din studiul profilului rezultă c,'i nivelele din primii 40-50 cm, din
situaţia actualii (fări1 a lua în considerare pământul din săpăturile de la
începutul acestui secol şi din s,1păturile anterioare, de altfel foarte vizibile), au fost der,anjate ele lucrările de nivelare şi bulversare ale peşterii.
Diferitele perioade de călcare sau locuire mai îndelungată pot fi sesizate
prin straturi cu tendinţe de humificare, marcate printr-o culoare mai
închisă a solurilor şi cu o mai mare bogăţie în materii organice.
De altfel, datorită deschiderii mari, a luminii puternice, a curenţilor
de aer, în prima cincime a peşterii creşte o uşoară vegetaţie. Aceste nivele
de călcare sunt acoperik de vetre' neamenajate, formate din pietre, riisJXîndiri de cc.•nuşă şi resturi ~rnimaliere, în special, fecale de capre.
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Peştera pentru calităţile ei mare, uscată, luminoasă, fără curenţi
reci a fost un loc ideal pentru locuiri de iarnă. În faţa peşterii se află
un versant, care deşi înclinat, este acoperit de o bogată vegetaţie. De
altfel, zona poartă numele de Căldarea caprelor, iar peştera Peştera caprelor, aceasta servind în multe vremuri ca adăpost pentru capre şi
păstor.

Stratigrafia (fig. 5). Din profilul pedologic au fost luate probe şi au
fost făcute analize de sol. Referitor la aceasta, :,a fost prezentat un studiu pedologic ( Piciu - Lazarovici 1994). Datorită înclinaţiei din peşteră
straturile, umpluturile şi deranjările recente au fost definite cu ,, + ", iar
cele ce ni se păreau depuneri normale, mai vechi cu ,,-". Săpăturile au
arătat că şi stnaturile, care păreau nederanjate, au suferit amestecuri de
materiale. Reţinem, deci, că numerotarea stratigrafiei rămâne convenţio
nală. Analiza straturilor nu o facem după adâncimi, ci după strat.
Profilul stratigrafic pe linia carourilor A5-D5-sud conţine următoa
rele striaturi şi nivele în descriere arheologică:
1. Strat negru cenuşiu, cu tendinţe de humificare, amestecat cu cenuşă. Se întinde pe toată suprafaţa secţiunii, fiind mai gros spre capete.
2. Straturi de arsură.
3. Vatr.ă de foc amenajată sau neamenajată.
4. Pământ brun, format din amestec de guano şi pământ galben.
5. Strat de cenuşă.
6. Strat de cărbune.
7. Strat brun, granulos, amestecat cu ocru, pietricele, oase, pământ
ars şi chirpici mărunt, cenuşă, fecale de capră.
8. Strat negru cu cărbune şi cenuşă, cu resturi organice (tendinţe
de humus), oase şi fragmente ceramice.
9. Strat brun-roşcat, cu nisip şi pietricele, cu guano şi cenuşă.
10. Strat brun-cenuşiu, granulos, cu pietricele, cărbune, cioburi, şi
bulgări de nisip gălbui.
11. Strat cenuşiu deschis, lutos, cu pietricele, cu praf calcaros (rezultat din descompunerea prin acizi a calcarului), cu urme sporadice de
cenuşă şi cărbune. Materialele din strat aparţin în marea lor majoritate
culturii Petreşti.
12. Acelaşi strat cu treceri spre gălbui, cu mai mult amestec şi bulgări de pământ galben, datorat deranjării stratigrafiei geologice din peş
teră. 1n strat predomină materialele aparţinând complexului Cluj
Cheile Turzii - Lumea Nouă - Iclod, grupului Cheile Turzii.
13. Strat cafeniu-gălbui.
14. Aceeaşi culoare, dar mai lutos, cu cenuşă, cărbune şi oscioare.
15. Depuneri recente, cu conţinut .din pietre mici şi mari cu numeroase materiale ceramice pictate, rezultate din săpăturile 111rheologice şi
ale amatorilor.
Stratigrafia orizontală şi nivelele de săpare. Săpătura într-o peşteră
diferă de cea a unei aşezări prin dinanismul din peşteră, determinat de
un sp,aţiu restrâns, o locuire intensă. Depunerile din peşteră nu sunt
spălate de ploi, straturile sunt mai dense, dar mai răscolite, uneori ori,
acest lucru este mai vizibil în peşteră. Patul peşterii este înclinat, de
aceea şi unele straturi sunt înclinate. Săpătura noastră fiind la început
şi neavând un punct sigur de referinţă, săpătura s-a făcut pe nivele ori-
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zontale. Pentru ,a nu amesteca nivelele s-au făcut colectări diferite de
materiale dintr-un carou, pe straturi mai groase sau subţiri.
Nivel -50 cm. De la adâncimea de -50 cm am considerat că începe
să se contureze un orizont de locuire, în zona carourilor nederanjate. De
la acest nivel sunt clar semnalate câteva complexe, marcate G 1 până la
G5. Complexe apar doar în carourile 5. Două grupări de pietre au apărut
fări'1 a avea semnificaţii. Un strat mai închis ar marca marginea de nord
.a unei săpături, probabil, a lui A. Orosz (fig. 3.1). Unele gropi sunt
neclare, fiind marcate de pete de culoare: G4 (fig. 3.1, legenda 5) şi G6
(fig. 3.1, legenda 6).

Dintre complexe se conturează:
- Groapa 2 o groapă ovală, conturată în profilul de SSV (fig. 3.1
legenda 2);

- Groapa 3 este o albiere ovală. Profilul arăta ca
vatră cu gardină, fiind însă afcînat, ceea ce nu este cazul
gardină !fig. 3.1, legenda 13'2 profil CD, EF);

o margine de
la o vatră cu

-- Groapa G5, d~şi părea clar conturată, s-a dovedit a fi mai mic(1,
marcând o umplere t[irzie (ceramici'1 medievală timpurie). O grupare de
pietre, în zona c. B5, indică o groapă conturată nu pre.a sigur mai apoi
(fig. 3.1);

- ,,Bordeiul 2" sau groapă, situat în continuarea gropii 2, avea fundul drept marcat cu numeroase pietre, cioburi şi cărbune pe fund, având
ccnţinutul unui nivel de călcare, de unde termenul de „bordei" (fig. 3.1
legenda 3);
Platform:a I a fost definită ca un nivel de călcare, cu numeroase oase: şi fragmente ceramice, aparţinând orizontului ceramicii cu toarte pastilate sau Herculane li-Cheile Turzii (fig. 3.2, legenda 4);
Nivel -60 cm. Complexele încep a se contura mai bine şi mai clar.

Au fost preparate
-

următoarele

complexe:

Groapa 1 primeşte o formă regulată, lăs{ind impresia unei săpă

turi arheologice;
- Platforma 1 se conturează prin existenţa unor cantităţi impresionante de fragmente ceramice grosiere, semifine şi fine, a unor cantităţi foarte mari de oase, multă cenuşă, cărbune şi păm,înt afânat. Vasele sparte C'rau grupate, între ele era şi unul întregibil;
- în zona „bordeiului", la exterior se observă o pată de pământ
galben, cu aspect de humă, amestecat cu guano, care coboară spre gura
peşterii, marc.înd o pantă a peşterii, la un moment dat.
- Groapa 2 este preparată, având fundul albiat;
- în zona gropii 4 apare un nivel de cenuşă, cărbune, oase şi fragmente ceramice cu toarte partilate;
-- Groapa 5 începe să se contureze mai bine (fig. 3/2, legenda 5);
- în zona carourilor E3--D3 apare o pată de pământ mai negru,
marc,înd, poate, marginea secţiunii lui A. Orosz sau a altuia;
Nivel -70 cm (fig. 4.1). Orizontul nu mai este deranjat şi apar compl~xe in situ în zona carourilor 5. În cea mai mare parte nivelul aparţine
orizontului cu toarte pastilate. La baza orizontului cu toarte pastilate şi
în partea superioar;'\ a orizontului Petreşti, greu de precizat, datorită
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straturilor, în c. A4, a apărut o brăţară de bronz sau cupru

(fig. 4.1);

în zona caroului C5 a apărut o vatră de foc ovală, pe care se afla
şi cărbune şi ceramică, elemente caracteristică orizontului cu
toarte pastilate. Vatra avea dimensiunile de 1,5 X 1,8 m;
- în vecinătatea ei se contura o altă vatră;
- Gropile 4 şi 5 încep a se contura mai bine, iar pe fundul lor iau
fost descoperite materiale medievale timpurii (fig. 4.1, legenda 5).
Nivelul -90 cm (fig. 4.2). Nivel cu toarte pastilate, fiind marcat de
multă cenuşă (legenda 2), cărbune (legenda 7 ), strat prăfos.
- în carourile A5, B5 apare strat şi materiale Petreşti (fig. 4.2, legenda 4, 10) şi neolitice (legenda 9);
- planul adâncimii este străbătut de o bandă de pământ galbenbrun, cu humă şi guano (fig. 4.1, legenda 6);
- stratul este locuit intens, fiind marcat de nenumărate vetre de
foc, cu gardină (marcate cu a; legenda 3) şi fără gardină (b; legenda 2).
Complexele (fig. 3-4). În peşteri numărul şi f01ma acestora este
foarte s.ăracă. Cel mai des întâlnite sunt gropile, v~trele de foc şi apără
toarele de vânt. Vetrele sunt fie din pietre de râu, fie din peşteră, mai
mult sau mai puţin amenajate şi vetre de foc amenajate, cu sau fără gardină. Acestea sunt remarcate prin marea cantitate de cenuşă şi cărbune,
iar în vecinătatea lor, o bogăţie de ceramică. Gropile sunt legate de viaţa
din peşteră, fie sunt mai târzii, aparţinând căutătorilor de comori sau de
materiale arheologice. În primul sfert al peşterii, unde există vegetaţie,
favorizată de umezeală şi lumina naturală, determinate de marea deschidere a gurii peşterii, sunt semnalate cele mai multe apărătoare de vânt.
Apărătoarele de vânt sunt, mai ales grupări de pietre, de forme regulate, marcând vetre temporare.
-

cenuşă

Gropile:
Groapă, bordei sau săpătură.
sau semibordei (marcaj B2; c. = carou 5C şi D), cu fundul
drept, amenajat cu pietre de râu, cu multă cenuşă şi cărbune şi fragmente
ceramice pe nivel. In interior se afla o vatră de foc, neamenajată (c. =
c:_irou 5D; - 70, -80 cm), de formă ovală, cu dimensiunile 90 X 60 cm.
Groapa 2 (c. 5D!E, -60 cm), rotunjită, intră în profilul de sud. Umplutura este din pământ brun închis, cu negru-cenuşiu şi numeroase
pietre.
Groapa 3 (c. 5E, -60 cm), albiată, taie o vatră de foc si intră în
profilul de est al secţiunii. În umplutură are amestec de păm ânt roşcat
(~uano?).
Groapa 4 (c. 5A, -55 -70 cm), având în umplutură iamesitec de

Groapa 1.

Groapă

0

cenuţă şi cărbune.

5. Groapa 5 (c. 5B, -60 cm), cu pământ negru-brun, cu ames1tec
de cenuş,'i şi cărbune. Materialul ceramic este din sec. IX-XI, p. Ch.
6. Groapa 6 (c. 5B, -60 cm), conţinând o mare cantitate de cenuş[1,
cărbune, arsură şi oase mari arse.
7. Groapă (c. 5D, -90 cm), mică, albiată.
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Vetrele:
I. Vatră neamenajată (c. 5C, -70 cm), cu cenuşă, cărbune, oase şi
pietre .arse, de formă ovală, cu dimensiunile ~JO X 60 cm.
2. Vatră, adâncit.1 (c. 5E intrJ parţial s_ub profilul de sud), amenajată, ovală, cu dimensiunile de 50 x 60 cm, fundul la -90 cm.
3. Vatră (c. 5D, -85-S0 cmş, ovală, marginile, amenajate, fundul
clin pământ galben, pe pietre de râu.
4. Vatră neamenajată (c. 5D, 90 cm), la bază pământ galben,
uşor ars, ca timp este anterioară vetrei 3.
5. Cuptor cu calotă, parţial păstrată (c. 5C, - 90 cm), cu vatra arsă
slab.
6. Vatră (c. !'JB), cu pietre ce o mărgineau. Nivelul vetrei depăşea
conturul marcat de pitere, iar diferitele straturi de cenuşă şi cărbune şi
materiale arheologice, destul de groase şi consistente, arătau o funcţio
nare îndelungată.
Straturi succesive de fragmente ceramice aşezate orizontal, acoperite
de cenuşă şi cărbune, confirmau folosirea locului, probabil, periodic, sezonier sau anual, de către purtătorii orizontului cu toarte pastilate. Pe
una dintre ultimele locuiri a fost descoperit un vas întregibil şi o mare
cantitate de oase de mari dimensiuni, multe cu urme de ardere. În timpul săpăturii, a fost considerat ca loc de ofrandă, fără a avea însă argumente, care să susţină o asemenea ipoteză.
Orizontalitatea zonei presupune o amenajare a terenului în acea
vreme, deoarece patul peşterii este în pantă. Imediat sub vatră au apărut
materiale eneolitice, aparţinând culturii Petreşti. Cele neolitice, din grupul Cheile Turzii, sunt amestecate, deşi în adâncime stratigrafia este normaiă, apărând şi urme de vetre neolitice ffiră amenajări deosebite. Aceasta presupune existenţa unei foste pante în marginea peretelui, nivelată
la amer:ajarea vetrei şi a locului din vecinătatea ei.
„Peretele··. Paralel cu profilul de sud al casetei a fost descoperit o
grupare ele lut, de forma unui „perete", ipoteză împărtăşită de echipa
tchi1ici'1 în timpul săpăturilor. Ceea ce surprindea era linia lui dreaptă, o
m:..irgine clar.:"'1. În exterior apărea ca o scurgere de lut, provenită la un
pe:r-ete f;_1ră structură lemnoasă. În interiorul „peretelui" (c. d5, e5) a
fost găsit un strat orizontal, cu multă cenuşă, cărbune, pietre, fără a fi
îns.;i o vatră clasică. înălţimea „peretelui" atingea cca. 30 cm.
Spre interiorul complexului marginea peretelui părea foarte dreaptă,
ce€a ce era un semnal de alarmă în comparaţie cu exteriorul şi cu pă
mântul afânat, granulos al „peretelui". Exteriorul „peretelui" prezenta
o margine neregulată, ce reda panta naturală a patului peşterii, la un
moment dat. Cercetarea acestui complex necesită o lărgire a săpăturii.
Un asemenea „perete" nu are o logică, iar după structură nu pare gardină de vatră. Acesta pare a fi o amenajare de locuit.
Materialele arheologice sunt foarte bogate, constând în special din
oase de animale şi ceramică. Studiul materialului osteologic va constitui
obiectul unui articol aparte. Dintr-o analiză sumară rezultă prezenţa tuturor categoriilor ele oase de animale mici sau mari, de animale domestice şi sălbatice.
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Materialul arheologic
Din săpături au rezultat numeroase materiale arheologice. Din acestea, vom insista doar asupra acelora care au fost găsite în straturi de
cultură, asigurate de un minim de observaţii stratigrafice. Prezentarea
o facem doar în măsura prelucrări bogatului material arheologic descoperit.

Grupul Cheile Turzii
Am optat pentru noţiunea de grupul Cheile Turzii, ca parte a complexului mai larg, numit CCTLNI, cu anumite trăsături locale (Lazarovici
1991, p. 109-110). Asupra neoliticului din Cheile Turzii urma să fie
scrisă o monografie, începută de N. Vlassa, dar, din păcate, rămasă neîncheiată. Pentru ca aceasta să poată fi realizată, mai sunt necesare unele
sondaje, în unele din principalele puncte unde a săpat N. Vlassa, pentru precizări stratigrafice şi evolutive, pentru încadrarea bogatului material ceramic pictat descoperit de acesta şi colaboratorii lui, pentru un
minim de observaţii statistice.
Observaţiile sale stratigrafice sunt întrutotul confirmate de noile
săpături, dar materialul arheologic era mult mai bogat şi variat, fiind
mult mai multe categorii ceramice, decât cele păstrate în documentaţia
şi în cele adunate de el şi colaboratori. în plus, cerinţele unor clasificări
şi serieri moderne, impun analiza tuturor categoriilor ceramice şi a materialelor osteologice. Deci, nu se punea problema revizuirii vreuneia
dintre observaţiile lui N. Vlassa, ci completarea lor. Acestea, deşi sunt
generale, sunt precise şi corecte.
Referitor la specificul descoperirilor din Cheile Turzii, pe marginea
materialelor descoperite în Peştera Ungurească, N. Vlassa, în 1969 nota
în jurnal: ,.Ceramica pictată se împuţinează, apare numai ma_ierial uzual,
roşcat şi negru grosolan: funduri, buze, torţi plastice. O mică lamă de
obsidian; buze alveolate, ceea ce la Tărtăria fusese considerat retardaţie
Criş; aici însă componenta turdăşană lipseşte şi nici un nivel aparte LN
nu are şansa să apară".
Atunci când se referea la împuţinarea ceramicii pictate, N. Vlassa
se referea la cea de tip Petreşti, dată fiind bogăţia ei în plin strat Petreşti. Specificarea că apare numai material uzual, pe baza cunoştinţelor
şi săpăturii de acum, ştim că acest material uzual aparţine categoriei
uzuale ale grupului Cheile Turzii, din accepţiunea complexului Cluj
Cheile Turzii - Lumea Nouă - Iclod.
Despre aceste descoperiri adesea, verbal, N. Vlassa precizase că au
doar ceramică pictatei, lipsind ceramica incizată, o caracteristică esenţială
pe care bine o definise. Din categoriile enumera.te pentru neolitic, în jurnal deducem că N. Vlassa.sesizase esenţialul: categoriile roşu, negru, ornamentele plastice.
Ceea ce a specificat N. Vlassa prin „elemente de tradiţie Criş'' la
Tărtăria era: amestecul (foarte variat şi specific, cu resturi organice şi
mâl, diferit de cel din Lumea Nouc'i, ce era mai nisipos în general), ard€-
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rea, diferită la categorii (uzuală, semifină, fină), genul de netezire (caracteristic pentru multe categorii şi separabil azi, nedându-li-se atenţie la
acea vreme) şi urmele de angobă albă sau resturi de pictură. Acestea
sunt atribute specifice întregului grup CCTLNI.
în ceea ce priveşte lipsa componentei turdăşene şi a elementelor
LN (Lumea Nouă), care nu apar aici, este, iarăşi, o sesizare clară a lui
N. Vlassa. Noi am specifica azi că tocmai aceste elemente ne-au determinat a separa în grupuri complexul CCTLNI. Noi am separat între timp
noţiunea şi datarea aspectului Turdaş, prin mai multe studii, sintetizate
în definiţiile pe care le-am precizat în lucrarea Cultura Vinca în România (1991; şi în alte studii: Lazarovici - Dumitrescu 1985-1986). Prin
componenta turdăşană se înţelegeau două fenomene:
- unul vincian vechi, cunoscut la Balomir <Vlassa 1967; Lazarovici
1991, p. 95---9 7) şi în orizonturile de la baza stratului de cultură de la
Tărtăria (Lazarovici 1991, p. 97-99 şi bibl.) şi, poate, în alte locuri (Valea Nandrului, nivelul inferior (I) (Roska 1942, p. 338-339) dar neconfirmat exact de noile cercetări;
- altul mai târziu, cu cel puţin două variante: 1) de aspect Turdaş,
la Turdaş (Maxim 1991, p. 124-1·26; 1991a) şi Valea Nandrului, stratul
superior (II) (Roska 1942, p. 340-341; Lazarovici 1991, p. 126-128), fără
ceramic,i pictată; şi 2) de aspect Tăulaş, cu ceramică pictată (la Tăulaş,
Mintia, Cluj - Bd. 21 Decembrie (fost - Bd. Lenin, ş.a.) (Lazarovici
1991, p. 115-120).
Lipsa unui nivel aparte Lumea Nouă (LN) trebuie sesizată în două
moduri: una în ceea ce descoperiseră în Cheile Turzii Z. Milea, V. Feneşan şi N. Vlassa pe de o par.te şi alta în ceea ce defineau I. şi D. Berciu prin Lumea Nouă, la Alba Iulia - Lumea Nouă (Berciu 1966, p. 741;
Bcrciu 1968), Limba, Tărtăria şi altele (Lazarovici 1991, p. 111-114).
Materialele, descoperite de noi, aparţin la două din etapele fazei Ilb
şi Ilc. Nefiind observaţii de stratigrafie orice discuţie mai amplă acum
este prematură. O parte din materiale se leagă de descoperirile de la Zau
de Câmpie (săpături Lazăr-Grozav) şi cele din peştera Balica (Lazarovici
1991, p. 100-110). Este vorba de decorul (fig. 11/1-2) pentru care sunt
analogi\ în complexul CCTLNI la Cluj-Napoca - Piaţa Unirii (Vlassa
1976, fig. 114, 5,2; 611,3) şi în Crişana, în Peştera Devenţ (Vlassa 1976,
P- 24, 3'4; Lazarovici - Kalmar 1982, p. 235, fig. 2,'2), elemente ce se
menţin mai târziu în diferite forme Cluj-Napoca Bd. 22 Decembrie
(Sondaje Z. Maxim, cat. J/7; P81283), Zau de Câmpie (sondaje Lazăr
Grozav în diferite gropi), Iclod (Lazarovici 1977, p. 215, fig. 3/5).
Ceramica
bog,iţie a ceramicii pictate, faţă de alte categorii sau unelte,
observaţii care ne dau de gândit. Ar fi posibil ca dintre ocupaţiile
de bază ale locuitorilor. confecţionarea ceramicii, în special, a ceramicii
pictate, să fie unul dintre meşteşugurile sau ocupaţiile de bază. Problema
trebuie studiată din punctul de vedere al compoziţii şi provenienţei lutului şi al resturilor pe care confecţionarea ceramicii le lasă: cuptoare,
vetre mari, gropi arse, gropi sau şanţuri pentru lut, deşeuri de fabricaţie, unelte specializate de confecţionat, resturi de materii prime ş.a.
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Din catalogul (lucrat excepţional) al descoperirilor făcute de N. vlassa în peşterile din Cheile Turzii, din păcate, fără observaţii de stratigrafie sau privind complexele, apar o serie de motive decorative specifice
cu descoperirile noastre, care au analogii identice. Nefiind publicate, avem
de la N. Vlassa doar specificarea Cheile Turzii.
Ceramica grupului Cheile Turzii are pasta amestecată diferit, de la
o categorie la alte, de la o specie la alta, de la o nuanţă de culoare la
alta. Deoarece carourile fără amestec cultural sunt puţine nu se pot în
acest moment foce studii privind evoluţia lor. Ne mulţumim, de aceea,
a prezenta principalele 'categorii, precizând că unele sunt aleatoare, dată
fiind lipsa· unor date sigure. Cu toate acestea, datele pot fi cele mai complete pe care le avem despre acest grup până în prezent. Dintr-un lot
de 1228 fragmente, provenite din campania anului 1994, avem situaţiile
de mai jos. Din acestea, nu vom insista asupra materialelor de la adâncimile mai sus de -40 cm, iar cele de la --45 cm le ci.1plăm la adâncimile învecinate în: mod egal:
Tab.I

-10 -60
-70 --50
-80
56
75
39
26.
2
39
120
75
38
9
35
I
66
47
42
130
261
12
161
106
10,56 21,25
0,9
13, 11
8,63

grosieră

semifină
fină

total
procent

-90
7
118
24
140
18
317
49
25,81 4

-30
59

'

-15 --.io --"5
total 0/
/,l
7
o
50
321: 2(JJl1
165
5
612 49,83
24
166
41
5
295
24,02
381
10
1228
72
31
5,86 0,81

Analizând categoriile ceramice obţinem clasificarea de mai jos din
care se detaşează, în clasă separată, ceramica semifină cu nisip şi mică,
precum şi alte catc>gorii ce rezultă din clasificarea de mai jos.
Tab,: 2
Arborele de rcprczt:ntarc a ierarhiei :
_ _.,__ _ _ _ _ _ _ SF; nisip

r

r

_ _ _ _ _ _ F; nisip

şi

midi,

şi mică,

SF; nisip

şi

cioburi, L'.C ; cioburi

şi

nisip,

I
I _ _ _ _ _ F; nisip cu buh mare, F; nbip, fină; pietricele, l'C; cinlmri
I
pi.;atc, SP; pidriccle, t:C; JJisip şi mâl, l'C; nisip cu hoh r::nrs',
I
t:C; nisip, cioburi şi p!eav:l, L'C; nisip şi mică, SF; cioburi
I
pisate, CC ; nisip,
I _ _ _ _ F; nisip şi mâl, F; nisip fin, F; nisip şi cioburi, SF; nisip şi
m,\l, SF; nisip cu bob mare, SF; nisip, grosieră; nisip şi cioburi.
SF; cioburi şi nisip, CC; pLtrLclc,

Nuanţele predominante de culoare, prezentate mai jos, clasificate
prin analiza de corespondenţJ, au dat serierea de mai jos, fiind formate
din categoriile:
Tabel J
-80
grosi~ră,

portol'alill

fină, cărfllniziu
fină, cenuşiu

grosierlL,

gălbui

3
13
'.!

fină,

7

6

-90 (--"i'I

-70
5

-- :'ill

o

o
o

2

I

o

o

I

t'

I

o

o

o
o

7
2
1

ti

2

3

o

semiîină,

portocaliu
brun cu flecuri

--10

3

tl

o
l
:!
'>
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gros:( r:i, hnm Cil fi, euri
gro~i,_ rt;, n nu~iu
brrc_,sit rti, elllUŞÎll Plhi, ios
gros:tdi, JHgru Clllu:;iu

3
5
2

o

sc1nif:nf'L, C'LllUŞi,1

H

I
I
I-l

!)

3

fini,, hrun închis
fin,,. C'ltltt~Îll albicios
~t:11dfill~, hrun cu ficcuri
fină, ncgru-ct·n11şiu cu f:ec- ~~r~1hui
se:111ifini"t, ;.;,11lmi
fin,,. uc.gru
gro~:i .ră, c-:i.ri'uniziu
semifin,,, hn111 ,lt sc-his•
semifină, ettr:"1 n1îziu
fin,,, 11egru c(nuşiu
finii, 1,run ,leschis
semifin,,, cenuşiu alhiri()s
grosier:i, 11t~gr11-cc n uşi u cu flec g:"iJh.
1-rosin:i, hnm ,hs,·his
semifinii, hrun închis
grosit·r:"'t, hnm închis
semifinii, 11cgn1-cl'nuţdu Cil flu· gtdlnd
>emifillii, ,·iţdniu
finii,

6
1

o

7

1

i

-I

()

I

:i
H

2
H
5

o

-I

o

o
o

o

I
H

I

~:!

-I

o

2
2

fi

:1
7

o

2

7

2

R
-I
11

o

5

I

6

o

-I
1

7

7
2

3

I

5

o

o
o

1-l
9
H
6

6

2

2

I

,,

o

1

Hi
2
2

()

o

o

o

o

o

o

()

I

5

I

I

-I

2
I

12

35

6

3
!)

o
<,

fi
-I
H

2

4
7

::!
5

2

cenuşiu

I

.(

o

vişiniu

semifinit, negru

6

li

o

:J

1

'.!

21
20

2

rn

-I

1

2

I'.!
9

1

2

I
2

o

o

o

o

f)

f;

4

I
16

În cazul seriei, observ,1m existenţa unor anomalii privind adâncimile. De act~ste anomalii trebuie s[1 se ţin[1 seama la studiul atributelor şi
a evoluţiei lor.
Amestecul categoriilor de ceramică are structura de mai jos.
Din seriere, rezultă existenţa unor anomalii la acl[111cimea de -40 cm,
care cel mai apropiat sunt de descoperirile de la -90 cm.
Ta!J:'! ./
--IO

8F, nisip şi 1111ca
F, nbip CIi hoh 111:-ir~
F, ni,ip ~i mâl
F, nisip fin
F, nisip
1:-, nbip şi niică
F, nisip şi cioburi
fină, pid1kele
uc, duhuri pisate
SF, nisip şi mâl
SF, pietricele
uc, nisip şi mâl
SF". nisip şi cioburi
l:C, nisip cu bob marc
SP, nisip cu bob 1narc
uc, nisip, cioburi şi pi<
t:C, nisip şi micii
uc. cioburi şi nhip
SF, nisip
SF, cioburi pisate
uc, nisip şi cioburi
SF', cioburi şi nisip
l:C, pidricele
l:C, nisip

77
:1
:l

-I
2
28
4

I
:i

o
H
3
I

I

2

2
.'i
2

2

..

4
-I

80
12

o
5
2

4
15

12

o

o

--70
13
I
2

--60

-50

10

20

2

I
I

4

o

i

5

I

.,5

24

25

-tn

:1

7

4
3
:l
13
4
I

o

I

o
<,

6
2
5
14

7
-I
6
:l
9

I
'.!H

.,()

()

4

o

I

o

o

o

I

()

n

o

'.!

I

:i

:J

:l
I

o

IO
2

o

o
o

IO
2

2
14
12

1
5

1

o

15

li

o

4

2

13

3
8
1

()

)''

a"''

--90
7

I
I

()

o
o

o

3

2

4

o

o

o

-l

li

H
4
:1
:13
li
2
9

22
9
4
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Clasificările în functie de netezire au dat situaţiile de mai JOS. In
aoestea observăm anomalii la -40 cm şi -50 an. ln a~e orizon!buri
materialele sunt în poziţie secundară.
Tabel 5
-90
SF, angobă albă
UC; lustruit
F, netezit
F, slip căzut
SF, slip căzut
SP, netezit
F, anetezit
F, lustruit
SF, lustruit
UC, netezit
SF, anetezit ·
UC, anetezit
P, poleit
UC, angobă albă
UC, aspră

-80
1

-40

-60

-50

-70

o
o

o

o

l
17

o
o
13

15

14

11

o

2
2

2

o

5
4

4
3

O
O

15

24

16
O
24

2
l

13
()

o

o

15
1

59

70

o
5

23

27

27

1
48

l

7

4

5
li
I

15

o

4

o

o

7
7

o
o

H

1

o

Arderea, socotită după felul în care
siderând şi înglobând intensitatea focului

o
o
o

o

o

7

11

6

9
5

26
38

29
16

29

49

31

o
o
o

1

O

O
O

3
3

străbate peretele
şi durata) este:

vasului (conTabel 6

-40
F, slabă reductani,,
F, slabă oxidant:L
F, bună reductant,,
SF, bună oxidantii
SF, slabă oxidantă
F, bună oxidantă
SF, bună reductant:L
UC, bună reductantr.
UC, slabă reductantă
1;c, bună oxidantă
SF, slabă reductantf,
UC, slabă oxidantă
F, blacktopped
F, bună
SF, blacktopped

4

-90

O

-80
1

-60
4

3

O

o

31

16

33

H
fi

12

13
10

6

2

6
8

7
9

{i

{i

17

35

I

3

4
O

O
2

7
4
7
5
8

8
3

6

()

o

2

2

o

o

o

o

o

o

o
o
o

1

21

7
12
21

o

o
o

-50
2
3

-70
1
2

37
37
33

24

26
40

8
17

8

10
10

13
17

13
37
1

o
o

8

7

8

7

28

o
o
o

Categoriile asociate cu culoarea, amestec şi netezire, cele mai frecvente, sunt prezentate în clasificarea de mai jos, din care rezultă anomalii la -50 cm.
Tabel 7
F, negru-cenuşiu cu flec gălbui. nisip netezit
SF, negru cenu~iu, cioburi şi nisip, netezit
l;C, brun deschis, nisip şi mâl, netezit
SF, brun închis, nisip şi mică, netezit
SF, brun cu flecuri, nisip şi cioburi, netezit
F, negru cenuşiu, nisip, netezit
SF. cenuşiu, nisip, netezit
F, brun cu flecuri, nisip şi mică, lustruit
Sf-', cenuşiu, ni,ip şi cioburi, netezit

90

-80

-60

-50

-70

7
4

o
o

o
2

2

3

o

o
o
o

2

1

1

1

2

o

1
1
1

1

1

o
5
4

o

2

o
o
o
o
o
o

1

2

1

4

1
5

2
1

2

1

4
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F cenuşiu, nisip şi mică, lustruit
F, cenuşiu, nisip şi cioburi, netl'zit
F, brun închis, nisip şi cioburi, netezit
F, negru, nisip fin, lustruit
F, brun cu flecuri, nisip şi cioburi, netezit
SF, brun cu flecuri, nisip cu bob marl', netezit
F, brun închis, nisip şi mică, netezit
F, negru cenuşiu, nisip şi mic,i, netezit
F, negru cen1L'1iu, nisip şi cioburi, netezit
F, negru, nisip şi mică, Instruit
F, negru-cenuş cu flec gălbui, nisip şi cioburi, netezit
SF, negru cenuşiu, nisip şi cioburi, netezit
UC, brun închis, nisi. şi cioburi, m·tezit
UC, brun deschis, nisip şi cioburi, anetezit
SF, brun închis, nisip, netezit
F, cenuşiu, nisip, netezit
SF, brun cu flecuri, ni~ip şi mică, netezit
F, negru-cenuş cu flec gălbui, nisip şi mic,i, lustruit
SF, brun cleschis, nisip şi mică, lustruit
UC, cenuşiu, cioburi şi nisip, netezit
UC, brun deschis, cioburi şi nisip, anetezit
SF, cenuşiu, nisip şi mică, netezit
SF, brun deschis, nisip şi cioburi, netezit
UC, brun deschis, pietricele, anetezit
SF, brun închis, nisip şi ciolmri, netezit
SF, negru cenuşiu, nisip cu bob mare, netezit
SF, cărămiziu, nisip şi ciolmri, netezit
SF, brun cu flecuri, nisip şi cioburi, anetezit
SF, cenuşiu albicios, nisip şi m,il, netezit
SF, brun deschis, nisip şi cioburi, anetezit
SF, brun cu flecuri, nisip şi micit, Instruit
SF, brun cleschis, nisip şi mâl, netezit
UC, brun închis, cioburi şi nisip, andezit
F, negru cenuşiu, nisip şi mică, lustruit
SF, brun cu flecuri, nisip şi cioburi, lustruit
F, brun deschis, nisip şi mică, lustruit
SF, hrun deschis, ciohuri şi nisip, netezit
SF, brun deschis, cioburi şi nisip, anetezit
SF, brun deschis, nisip şi mic:1, nekzit
UC, cărămiziu, ciobrui şi nisip, anetezit
UC, cenuşiu albicios, cioburi şi nisip, anctc-zit
F, brun deschis, nisip şi mică, netezit
SF, brun deschis, nisip şi mâl, anetezit
SF, brun cu flecuri, cioburi şi nisip, anetczit
UC, brun deschis, nisip, cioburi şi plea\"a, andezit
UC, cărămiziu, pietricele, anetezit
re, brun închis, nisip cu bob mare, anctezit
SF, hnm închis, cioburi şi nisip, anetezit
UC, brun deschis, nisip şi cioburi. netezit
F,, brun închis, nis:p şi mică, lustruit
UC, brun cu flecuri, nisip şi cioburi, netezit
SF, cenuşiu, cioburi şi nisip, anetezit
UC, brun cu flecuri, pietricele, auctezit
UC, portocaliu, cioburi pisate, andezit

I

o

o
o

o

o
o
o
o
I

5
2

I

o
o
o

o
I
I
5

I
4

7

o
o
o
o
o
o

o
o

3

o

2

I

2

o

I

o

o
o

o
o
o
o
o
o

2

5

3

o

o

5
2

()

I)

o
o

o
o

I

o

o

o

8
2
5
7

3

o

o

3

4

2

1

:3

2

5
2

o

()

o
o
o
o
o
o

o
o
o

2

o

1

li

o

2

o

2

2
3

5

8
3
3
2
4
3
3
4
4
4
6
7

o

1

o

(I

o

o

3
7

()

I

o

I

o
o

l)

I

o

o

o
o
o

o

o
o
o
o

o
2

I
I)

o
o
o
o

o
o

2

2
2

o
1

o
o
1
I

o

o

o

o
o
o
o
o
o

()

o

()

o
o
o
o
o
o

o

o
o

7
4
3
4
I
5
5
5
3
5

o
o

1
1

o

o
o

1

5
2
6
4

o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o

o
I
l)

o
o

o

o

o
o
o
o
o
o

o
()

o
o

o
o

o

o
o
5

I
2
2

o
o
o
I

o
3

I

o

o
7

o
o
o

o
o
o
o
o
o

7
3
4
2
5
5

Analize calitative. Din lipsa unor date cantitative despre pictură,
în analizele noastre am studiat materialele din cataloagele realizate de
N. Vlassa. Motivele decorative constau din benzi late, dispuse în spirală, realizate cu culori întunecate (roşu sau vişiniu), pe corpul vasului
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spre fund (catalog AM la Zoia Maxim: cat. 6 la noi; iar în planşele
lui N. Vlassa cat. 2/3). Acelaşi motiv are analogii în aşezarea de la ClujNapoca -- Bd. 21 Decembrie (fost Lenin), în materialele descoperite de
Zoia Maxim (P 81103); în descoperirile de la Tărtăria (Vlassa 1976, p. 38,

fig. 4/4);

- alt tip de motiv banda in cruce, în interiorul sau la exteriorul
vaselor, tip BH Oa z. Maxim) (în Cheile Turzii apare la N. Vlassa pl. ll/7,
10, 12; JIJ/1, JV,'3, 6, 8, 12-13 47; Lazcirovici 1991; Ignat 1973, fig. 10/1,
poate 3, 6; cu analogii la: Cluj-Napoca - Bd. 21 Decembrie (cat. ZK
1 17; P 8.1319), Peştiş, în Crişana (BH = 17 cat. GL; cat. BH, cat. 17 GL;
cat. BH ZK dup,1 GL cf. Lazarovici 1991; Ignat 1973, fig. 1011, poate
3, 6, 2 buc. cat. 66 pictura negru pe alb; cat. 66; Ignat 1973, fig. 1018;
1974, pl. JX 14-6; cat. 67; 10 112; cat. 68; 1974, pl. IX/7; cat. 69); la Tăr
U1ria (cat. DH, cat. 17 GL; cat. BH ZK după GL cf. Lazarovici 1991;
Vlassa 1976, p. 38, fig. 4'2, 9; HII (= 17 cat. GL); cat. BH, cat. 17 GL;
cat. BH ZK dupC:-1 GL cf. Lazarovici g91,- la Lumea Nouă (BH 17; cat.
BH, cat. 17 GL; cat. BH ZK după GJ. cf. Lazarovici 1991; marcaj 136).

- Motivul din diferite combinaţii de benzi late in spirale asociate,
înguste cu motive spiralice (lat. ZlVI CE 2 sau 29 la noi) apare la: Tăr
tăria (cu pictura alb}; Vlnssa 1976, fig. 11/2; L 147, fig. V8) şi la ClujNapoca - Bd. 21 Decembrie (P 81.~XJ; 29 CE; cat. 29; K 126, 17, in.
P 8118G; L 147, 2 '2).
Din cele cunoscute, ca provenind din:
- Peştera Bcilica Mică sunt următoarele: din catalog 28 (la noi),
avfmd analogii între cele pomenite de Berciu la Limba (D. şi I. Berciu,
19:58, p. 25, fig. 20/1) sau citate <le noi cu diferite ocazii (L 122, 1/6).
- Tărtăria (98a) roşu cu brun pe alb; Vlassa p. 82, 38, pl. 4 '1.
Motivul FA (impresiuni, radiale, pe fund, în formă de paranteze);
Lazarovici cat. 16; după Kalmar tip FA cI. Lazarovici 1991, p. 32; Lazarovici - Kalmar -- Ardevan 1984, fig. 7/7) apare la:
- Zau de C;-1mpie sat (AG 4;3 negru'fond galben sau cărămiziu;
Letzarovici Kalmar - Ardevan 1984; LC; Lazarovici cat. 24; după
Kalmar tip LC cf. Lazarovici 1991, p. 32'; Lazarovici - Kalmar - Ardevetn 1984, fig. 2.13, 7.4; Lazarovici - Kalmar 1982, p. 47).
Analogiile pot fi mai numeroase, dar nu mai insistăm.
Uneltele. Faţă de marea cantitate de ceramică acestea sunt puţine la
număr. Ele constau din obişnuitul inventar al unei aşez;_1ri. Uneltele sunt
din piatră, silex, obsidian şi os.
Obsidianul este mai frecvent întâlnit decât silexul în descoperirile
din vecinătate (pe terasa oabanei, la fundaţiile unei case). În c. C4 la -90
cm, a fost descoperiE1 o frumoasă lamă de obsidian, lungă de 5 cm, lată
de 15 mm, triunghiulară în secţiune. Piese de obsidian au fost amintite, în aceeaşi peşteră şi de către N. Vlassa, în jurnalul său.
Cultura Petreşti. Stratul de cultură, cu descoperiri aparţinând culturii Petreşti (epoca eneolitică), are o grosime între 30-40 cm, grosime
variind de la un carou la altul.
Din săpătur;_1 a rezultat o mare cantitate de ceramică pictată, din
toate fazele culturii Petreşti (A, AB, B), mai puţin însă cea cu observaţii
stratigrafice clare. Majoritatea materialului aparţine fazei AB şi B. Există
şi materiale de fază A, dar suprafeţele, pe care acestea au fost cercetate
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sunt nederanjate sunt de cca. 4-5 m. Straturile Petreşti, din zona
carourilor d5-e5, nu au fost cercetate, iar straturile sunt nederanjate
sau cel· puţin aşa par. Materialul nestratigraficat este foarte numeros.

Orizontul Herculane II - Cheile Turzii sau orizontul cu toarte pastilate, în săpăturile noastre, este cu mult mai gros şi cu mai multe complexe decât cel semnalat de N. Vlassa. In acesta au fost sesizate două
zone cu vetre: una în partea centrală a peşterii (în c. D5 şi E5), alfa în
margine, în c. A5, B5. In vecinătatea vetrei (din A5, B5) au fost găsite
mari cantităţi de ceramică şi oase, vase întregibile, unelte din os şi corn.
In zona centrală a fost semnalată o vatră amenajată, două-trei vetre neamenajate şi un „perete" din pământ galben.
Orizontul Herculane II - Cheile Turzii sau orizontul cu toarte pastilate a fost parţial studiat, cercetarea oprindu-se la apariţia primelor
complexe. Materialul identificat şi prelucrat reflectă următoarea structură a speciilor pe categorii:
Tabel 8
fină
semifină
!!rosicră

'rota!
Total%

-90
4
5
I
10
1%

-15
45
50
77
172

-40
17
32
39
88

-60
21
49
52
122

17,2

8,8

12,2

-50 -100
49
o
120
1
134
o
303
1
30,3
0,1

-70 -30
14
12
47
29
59
53
96
118
9,6
11,8

-80
total%
171 17,1
9
28
361 36,l
468 46,8
53
1000
90
9
100%

Arborele de reprezentare a ierarhiei grupează în trei clase: grosieră
separat cea fină. Aceasta arată clar că comunitatea se afla
într-un proces de retardare culturală, marcat de procentul scăzut al ceramicii fine.
şi semifină şi

1'abel 9
-------'fină

I

! _ _ _ _ _ _semifină

I
! _ _ _ _ _ grosieră

Amestecul ceramicii. Un studiu selectiv, pe cele câteva adâncimi
cercetate, este sugestiv pentru primele comparaţii. Cercetarea unor zone
mai mari vor îmbunătăţi datele. Există un puternic amestec de materiale
din care motive datele trebuiesc privite cu unele rezerve.
Tabel 10

100
cioburi, mâl
cioburi, pleavă
nisip, grafit
scoci pisate
nisip şi mică
mâl, nisip
mâl, pleavă
nisip şi mâl
mâl, cioburi
nisip mare
nisip, cioburi, mâl

o
o
o
o
o
o
o
I
o
o
o

-50
7
1
1
1
9
6

47
78
2

-60

o
o
o
o
o
2
5

40
1

-80

o

o
o
o
o
o

-15

o
o
o
o

3
2

7

8

18

24

I

o

o
o

28

11

12

o
o

23

-30

-70

-.W

-90

9
20
2

3
17
1

2
15

2

o
o
o
o
1
o
o

13

o
o
o
o
I
o
o
6

o
o
o
o
o
o
o
I

7

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
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continuare Tabel 10
ciobrui, nisip
pietricele, ciob
nisip şi cioburi
nisip
cioburi pisate
pietricele, mâl
pietricele

O
O

45
11
66
O
O
O
O

O

O
O
O
O

4
8
51
O
O
O
O

12
10
31

O
O
O
O

34
6
68
3
O
O
O

19
8
41
O
3
l

24
14
29
O
O
O

1

l

15
3
41
O
O
O
4

O
O
8

O
O
O
O

Netezirea. Analiza tehnicilor de tratare a suprafeţei vasului necesită
studii mai complexe. Dintr-o primă analiză, observăm predominarea unor
categorii. Unele situaţii, cum sunt angoba albă, poate fi o eroare de clasificare sau amestec arheologic, în nivelele respective fiind posibil asemenea amestecuri. Elementele specifice le-am marcat cu *. Celelalte pot
fi erori de săpătură, codificare, amestec sau separare.
Tabel 11

o
angoba alb[,
slip căzut
lustruit
f!lip alb
anctezit
netezit
asprt,

2
3
3

o
1
14

o

o

lip

-90SUPR-50 -60
O
21
2
1
O

O

2

3

4

9

26

8

O
O
6
O

o

O
4
O
O
18
O
21 251 109
O
O
I

o

o

-70 -15 -30 -40 -80- I 00PASS PROF
o
8600
O
O
88
o
1
1
o o o
o
o
2
4
12
o o o
o
o
3

o

o

1

88

156

o
o

o

o
o

o

o

o

7

106

O
86

2
88

I

o

o

O

o

o

o

o
o•
o

O
I

O
4

O
2

O
11•

O

1

+ 10

O

o

O

o

O

o

o

O

o

Culoarea. Nuanţele de culoare, aşa cum au fost definite în cataloagele de bază, se prezintă sub următoarele variante, selectate şi seriate.
Tabel 12

-100 -90
roşu

negru-cenuşiu

cu flec

gălbui

portocaliu
brun cu flecuri
brun deschis
cenusiu albicios
g[tlb~i
negru

o

o

O

brun inchis
negru cenuşiu

-60

-50

-15

o
o

-80

o
o

o

o

2

o

4
2

I

o

o

o
o
o

I

4

47

15

29

74

30

25

13

O

2

8
2
2

6

6
3

17

5

7

2

8
4

6
O

3

o
o
o

o
o
o

17

o
IR

o

o

I

9

4

o

o

3

2

5
11

4

25

20
28

o

O

o
o
o

1

I
23

4

o

7

37
12

14
6

3
43

1

100

I

O

I

22
5

4

o

R

1
32

9

40

58

31

o
1
o
o
I
o
o
o
cafeniu albicios
o
o
o
o
o
3
Arderea. Analiza arderii s-a făcut convenţional. Mai mult s-a dedarat de câte ori au fost analizate lucrurile. Situaţia se prezintă astfel:

cafeniu cu flec

gălbui-roşcat

roşcat

100 PROF -50 -'· !O SCPR -40

slab[t reductantă

bunii oxidantă

bună

o

o

o

o

'.l9

2

196

o
o

-15 -60 -90 -30 -70 -8

o

o

o

o

3

10

14

7

oxi-

dantă

o

o

67

8

,,

57 122

21
6

2I

35

o

Tabel 13
P,\S

o

o

o

o

o

o

o

8

6

3

o

o

92

8

73

57

56

15

2

23

2

37

33

31

8

2

reduc-

tantă

slabă

o

o

()

o
o

o
o
o

o

-30

o

o
o
o

cenuşiu

-40

I
I
1

()

cărămiziu

-70
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Formele de vase se

grupează

în patru tipuri.
Tabel 1 4

70
A
F
H
D

11
8.<;

o
o

-80 -100

-15

-50

-90

-40

o

o

o

o

o

o

90

1

171

303

10

88

o
o

Clasificarea

o
o

o
o

ierarhică

o
o

o
o

a formelor

o
o

-30

o
117
1

o

-60

o
120

o

2

prezintă două

şi

clase F

celelalte.
Tabel 15

_ _ _ _ _ _ _ _ A, H, D,
I
I _______ F,

Clasificarea cu toate atributele:
Tabel 16
-70
UC, brun cu flecuri, cioburi, nisip, netezit, bunii rednct.
UC, brun cu flecuri, pietric., cioburi, netezit, slabii oxid.
UC, negru, cioburi, nisip, netezit, bună reduct.
UC, cenuşiu, pi~tricele, cioburi,
netezit, bun11. reduct.
UC, cenuşiu, nisip şi cioburi, netezit, slabă oxid.
SF, bruncuflec.,nisipşicioburi,
netezit, bună reduct.
UC, cenuşiu, nisip şi mâl, netezit, bună reduct.
UC, cenuşiu, nisip, cioburi, mâl,
netezit, slabă oxid.
UC, cărămiziu, nisip, cioburi,
mâl, netezit, slabă oxid.
F, negru, nisip şi cioburi, netezit, bună reduct.
SF, negru, nisip şi mâl, netezit,
bună reduct.
SF, cenuşiu, nisip şi cioburi,
netezit, slabă oxid.
SF, brun cu flecuri, nisip şi cioburi, netezit, slabă oxid.
SF, brun cu flecuri, cioburi, nisip, netezit, bună reduct.
F, brun cu flecuri, nisip şi mâl,
netezit, bună reduct.
F· cenuşiu, nisip şi cioburi, netezit, bună rcduct.
UC, brun deschis, nisip şi cioburi, netezit, slabă oxid.
UC, cenuşiu, cioburi, nisip, netezit, slabă oxid.
UC, brun cu flec., nisip, ciob.,
mâl, netez., bună reduct.
SP, brun cu flecuri, nisip şi mâl,
netezit, bună retluct.
SF, negru, nisip şi cioburi, net ezit, bună reduct.

-80

-90

-15

-50

-6

10

o

o

o

o

o

o

11

4

o

2

o

1

o

2

o

o

4

o

o

I

o

6

o

o

o

o

1

1

o

3

o

4

o

o

3

3

o

4

3

5

o

o

1

2

4

6

o

1

o

o

1

o

o

2

o

o

o

o

2

O

4

o

3

o

o

o

1

o

3

3

o

4

o

2

7

2

o

3

4

o

o

2

o

8

I

5

o

3

o

o

1

2

2

o

3

o

2

6

o

o

o

2

o

3

1

o

1

o

3

1

o

o

1

O

2

-30 -100

-40

o
o

2

o

o

o

o

o

3

2

1

2

o

o

o

1

o

3

1

3

o

o

o

o

3

o

o

o

o

o

o

3

1

1

o

1

1

o

1

4

o

o

2

O

o

1
1

5

2

4
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continuare Tabel 16
SF, cenuşiu, cioburi, nisip, netezit. bună reduct.
SF, negru, cioburi, nisip, netezit, bună rcduct.
O
SF, negru cenuşiu, nisip şi cioburi, netez., bună reduct.,
O
l'C, brun cu flec., nisip şi cioburi, netez., bună reduct.
2
re, cenuşiu, nisip şi cioburi,
netezit, bună reduet.
O
t:'C, negru, nisip, cioburi, mâl,
netezit, bună reduct.
O
F, negru cenuşiu, nisip şi cioburi, lustruit, bună reduct.
O
F, negru, cioburi, nisip, netezit,
bun[, reduct.
O
t:'C, cenuşiu, nisip şi mâl, netC7.it, slabă oxid.
O
SF,·cenuşiu, nisip şi mâl, netezit, buni, rcduct.
L"C, cenuşiu, cioburi, nisip, netezit, bună retluct.
O
re, cenuşiu, nisip, cioburi, mâl,
ndezit, bună reduct.
O
P, negru, 'nisip şi mâl, lustruit,
bună reduct.
SF, cenuşiu, nisip şi cioburi,
netezit, ]Jună re<luct.
O
F, negru cenuşiu, nisip şi cioburi, netezit, bună rcduct.
O
re, negru cenuş, nisip şi cioburi, netezit, bună reduct.
O
CC, brun cu fle„ nisip şi cioburi, netcz„ slab:, oxid.
O
SF; brun cu flec., nisip, ciob.,
mâl, netez., hună re<luet.
O
UC, negru, nisip şi mâl, netezit,
bună reduct.
O
SF, ct·nuşiu, mâl, pleaYa, neteo
zit, buni, re<lucl.
F, negru cenuşiu, nisip şi 111âl,
o
netezit, bună reduct.
UC, cărămiziu, nisip şi cioburi,
o
netezit, slabă oxid.
SF, negru cenuşiu, nisip şi mâl,
o
netezit, buni, re<luct.
UC, negru cenuşiu, mâl, p!caYa,
o
netezit, lmnr, re<luct.
F, cenuşiu, nisip şi mâl, netezit,
bună re<lu~t.
O
F, negru, nisip şi mâl, netezit,
hună rcduct.
O
F, brun cu flec., ni~ip şi cioh11ri, netezit, huni, retluct.
O
UC, negru cenuş., nisip, ciob.,
mâl, netez., bună reduct.
O
UC, cenuşiu, mâl, pleava, nctit,
bun,, rcduct.
O

o

o

o

o

4

o

o

o

3

o

6

o

5

2

4

1

2

5

6

2

9

4

3

2

o

o
3

o

2

o

o

2

o

o

8

o

o

1

o

o

4

o

o

o
o

o

2

o

o

o

6

o

o

3

o

o

1

1

o

6

o

3

o

3

o

3

o

s'
4

7

7

6

7

o

5 ·"

3

2

o

2

o

o

o

o

o

o

1.

6

3

o

3

o

4

4

4

3

o

o

o

o

4

o

6

3

o

o

o

o

3

o

4

o

o

o

3

o

4

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2'

8

o

o

o

o

o

o

o

o

6

o

o

o

o

0-

1

4

o

o

o

o

0

o

6

o

o

o

o

2

3

o

2

o

o

o

o

2

3

3

()

o

o

o

o

o

2

4

2

4

o
2
4

o

o

2

6

o

o

o

3

4

o

o

o
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Cariera romană sau Piatra Tăiată. Pe poteca turistică, ce duce de la
Chei la Sănduleşti, Tureni spre Cluj-Napoca, pe una dintre ultimele
tesase, au fost semnalate urmele unei cariere şi de locuire romană, o
aşezare Coţofeni şi materiale de epoca bronzului.
Aşezarea a fost descoperihi. cu prilejul cercetărilor etnoarheologice
româno-engleze, din anii 1982-1986. De atunci descoperirile au fost permanent ţinute sub supraveghere. în literatura mai veche sunt pomenite,
undeva în zonă, ,,exploatările de piatră din epoca romană", de la Piatra
Tâiată.

Obiectivele vechi au fost incluse în studiul Cercetări etnoarheologice
în Munţii Petrindului (m.s.). Obiectivele lui N. Vlassa au constituit un
interes major în prezent, în cadrul unui Simpozion Internaţional despre
,,Ceramica neolitică pictată din Balcani" Cluj-Napoca, septembrie 1994).
C:eramica neoliticii a fost studiată pe un lot de 1228 fragmente şi
cuprinde serieri şi date statistice, după categoriile de folosinţă şi lux
(tabel 1), fie clasific.uri ierarhice divizive (pe baza mulţimilor fuzzy: cf.
Dnmitrescu 1988) (tabel 2). Analiza tehnologiei de fabricaţie a fost studiată pe mai multe categorii, după funcţionalitate şi culoare (tabel 3),
amestec (tabel 4), netezire (tabel 5) şi ardere (tabel 6), fie după toate
aceste atribute (tabel 7). Aceasta permite specialiştilor să urmărească
evoluţia fiecărui element în parte, care contribuie la disturbarea unei
serii ideale.
Orizontul ceramicii cu toarte pastilate a fost analizat după aceleaşi
criterii pe un lot de 1 OOO fragmente. Fiind vorba de o primă săpătură
sistematică, cu prelucrarea in întregime a tuturor materialelor, stratigrafiatc sau nu, cu atribute clare sau nu, autorii publică în tabele toate
matcric1.lele. Analiza s-a făcut studiindu-se categoriile ce.ramice după
aspect şi funcţionalitate, fie seriere, fie clasificare (tabel 8-9) sau după
unele atribute: amestec (tabel 10), netezire (tabel 11), culoare (tabel 12).
ardere (tabel 13), forme (tabel 14-1!)) sau după toate atribu,tele (tabel
16).

.

Studiul tabelelor oferă date asupra evoluţiei, involuţiei, semnificaţiei,
relevanţei, varianţei şi covarianţei atributelor corelate cu adâncimile.
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CHEILE TUHZII 1994. RAPPORT DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE ET
ETNOAHCHEOLOGIQUE
(Hesume)

Preliminaires. Les fouilles archeologiques ont continue la recherche de 1991.
L'.etude etnoarcheologique des montagnes Munţii Petrindului a ete inauguree a
Tureni, a Cheile Turzii (Lazarovici - Maxim 1994) et a Cheile Turzii.
L'histoire des recherches et la situation de la region. Cheile Turzii est une
re~ervation ci'environnement et archeologique, fondee depuis six dixaines d'annees,
c'est a dire de l!J31 /Nyarady 1937, p. 161, 149). Dans le defile il y a beaucoup de
cavernes et de grottes, repandues sur une longueur d'environ 3 km, tout ceci
faisant parlie d'un segment des montagnes Petrindului, une branche du groupe
Munţii Trascăului (fig. 1).
I ,a nature a ete particulierement genereuse en ce gui concerne le paysage et
Ies conciitions cie vie. Le defile a donne son nom a deux civilization prehistoriques:
le groupe Cheile-Turzii du complexe culturel (la culture ou la civilization) Cluj Cheile Turzii - I ,urnea Nouă - Iclod (abrege CCTLNI) (Lazarovici 1991, p. 100121) et le groupe ou la culture Herculane II - Cheile Turzii (Roman 1967; 1987,
p. 346; 1973, p. 62-6fi) ou I'horizon des anses pastillees (RepCluj 1992).
Le defule a ete l'objet des etudes des plus differents domaines dessciences
naturelles (geographie. geologie, paleontologie,
speologie, botanique et zoologie)
(Nyaradi 1927, p. 10-12, 15-22, 24-31), mais Cheile Turzii n'ont pas, malheureusement, joui d'une appreciation pareille du point de vue des sciences historiques.
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11 y a eu des petites sondages dans Ie defile, commences par E. Orosz (10'.JG.
1898), Herpely et d'autres (Herpely 1901} (problamement fig. 2/1, 3), ont ete reprises
par .N. Vlassa 19G5-l972 en collaboration avec Z. Milea et V. Feneşan par des
recherches systematiques.
Cette region archeologiques connait une importante concentration de traces
archeologiques: on a signale plus de 200 points archeologiques dans un nombre de
42 grotte~ et cavernes. N. Vlassa en precisait encore 28 pas cartographiees.
Entre 1966 et 1971, N. Vlassa commen!;ait des fouilles systematiques dans le
defile: ~ans la caverne Peştera Ungurească ca compte une casette d'environ (j
sur 4 m, pour verifier la stratigraphie. A la rive ancienne de la riviere, ii y a un
site avec des materiaux prefeodales (du·VIII eme siecle XI-XII).
Sur Dealul Ascuţit on a ouvert une cassette de 2 sur 3 m. La stratigraphie
indique l'existance d'Une couche de culture de 15 cm d'epaisseur. Le material archeologique est pas abundent et appartent â la culture Coţofeni. La cassette etait a
l'extremite d'un tertre de terre, sans que celle-ci ave Ies elements d'un tumulus.
Sur la terrasse no,·d ele cette colline, dans un endroit nomme Straja (la sentinelle),
ont apJDru plusieurs materiaux Coţoreni, du moyen ave, roumaines.
La recherche de certains points envisageant Ies objectifs de la vallee du
Hăşdate a ete continuee en amont du defile (projet 1992-1996), dans un projet
realise en collaboration avec !'Institute Roumain de Thracologie. On a foit localiser
Ies tumulus sur une aire de 17 km autor, a,u long d€l6 chemins de crete plus
longues. Vers le nord, Ies tumulus s'alignent au systeme de la vallee Someşul
Mic.
Les fouilles systemathique ont eu pour but l'eclairage de certains problemes
cl'emplacement des fouilles anciennes, l'identification de certains materiaux, des
verification stratigraphiques, preciser une stratigraphie plus fine, et fouiller quelques tumulus dans: Peştera Ungurească ou Caprelor, La carierre romaine et
Dealul Căcădării.
Peştera Ungurească. La caverne est situee a la demie 'de la montagne, a la
base d'un haut mur d'environ 100 m, nomme Peretele Vulturilor (Le paroi des
Vautours). L'entree de la caverne a 20 m de largeur et 12-15 m de hauteur.
Longue de 76 m, elle a une legere pente ascendante. Dans la caverne il y a des
decouvertes du musterien (paleolithique moyen), neolithique moyen (CCTLNI selon
nous), de la culture Petreşti, l'horizon des anses pastillees, Coţofeni, Sighişoara
Wietenberg, Hallstatt C, scitiques, romaines et des siecles XI-XII (RepCluj 1992,
p. 103, bibl. p. 105).
Sur l'axe de la caverne, om a trace un systeme de carres, forme de deux
groupes de carres A (a l'ouest) et B (au sud), chacun de 10 m. Le commecement
des carres vers le nord etait l'entree de la caverne, en partant du mur de roche.
On a fouille une surface (10 sur 10 m), dans le block Al. celle-ci etant partagee
fi son tour dans des plus petits carres de 2 sur 2 m. Elles sont numerotees du
N au S et du O â l'E. Le meme systeme a ete employe pour Ies carres de 2 sur 2.
On a fouille a des profondeurs de 10 cm, en marquant Ies complexes (des âtres et
des fosses) selon l'ordre de leur decouverte.
Les niveaux des premiers 40-50 cm avaient ete deranges par Ies travaux de
nivellation. A cause de ses qualites (grande, seche, eclairee), la caverne a ete un
endroit ideal a habiter pendant l'hiver.
La stratigraphie (fig. 5). On a fait enlever des echantillons du profile pedologique et on a fait des analyses de sole. Pour ce gui concerne ce probleme, ii a une
etude pedologique (Piciu - Lazarovici 1994/. A cause de l'inclinaison, Ies derrangements recents ont ete 'definis avec ,,+", et celles qui paraient des depots normaux,
anciens, avec ,,-". Les couches qui paraient intactes presentent des melanges de
materiaux. Donc, ii faut retenir que la numerotation de la stratigraphie reste conventionelle.
La profile stratigraphique sur la lignc des carres A5-D5-sud contient Ies
suivantes couches et niveaux dans une description archeologique:
I. Couche noire-grise avec des tendances d'humification, melange avec des
cendres. S'etend sur tout~ Ia surface de la section, etant plus epais vers Ies
bouts.
2. Des couches de brulure.
3. Atre amenage Oli non-amenage.
4. Terre brune formec de melange de guano avec de la terre jaune.
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5. Couche de cedres.
6. Couche de charbon.
7. Couche, brune, grannuleuse, melangee avec de l'ocre, des cailloux, des os,
de la terre brulee et de la terre cuite menue, des cendres et des excrements de
chevrc.
13. Couche noire, avec du charbon et des cendres, avec des restes organiques
(des tcndances de humus), des os et des fragments ceramiques.
9. Couche brune-rousse, avec du sable et des cailloux, avec du guano et des
cendres.
10. Cotiche brw,e-grise, grannuleuse, avec des cailloux, du charbon, des tessons
et cles mottes de sable jaunâtre.
11. Couche grise claire, argileuse, avec des cailloux, de la poudre calcaireuse
(consequence de la clecomposition du calcaire par des acides), avec des traces rares
de cendres et de charbon. Les materiaux de cette couche appartiennent, la plupart,
a la culture Petresti.
12. La meme ·couche avec des teintes de jaunâtre, avec plus de melange, due
;iu derrangem:mt de la stratigraphie r.eoloriquc de la caverne. Dans la couche, les
plus nombreuses sont les materiaux dll complexe Cluj - Cheile Turzii - Lumea
Nouă Iclod, du groupe Cheile Turzii.
13. Couche marronne-jaunâtre.
14. Meme couleur, mais plus argileuse, a\·ec des cendres, du charbon et des
petits os.
15. Depâts recents, contenant des pierres menues et grandes, avec de nombreux
materiaux ceramique peints, resultats des fouilles arceologiques et de celles des
amateurs.
Niveau -50 cm. A partir de -50 cm de profondeur, nous avons suppose
l'apparition d'un horizon d'habitage de la caverne, dans la region des carres pas
deranges. Depuis ce niveau. on peut clairement
signaler quelques complexes
marques de Gl jusqu'a de Gl jusqu'a G5.
Les complexes:
- La Fosse 2 une fosse ovale, countouree dans le profil S-S-Ouest (fig.
3.1. legende 2).
- La Fosse 3 est un creux oval. Le profil rassemblait a un bout d'âtre avec
bordure, mais etant pas assez dense, ce n'est pas le cas d'un âtre avec bordure
(fig. 3.1 legende; 13!2 profil CD, EF);
- La Fosse G5, meme si elle paraît clairement contouree s'est prouvee plus
petite, marquat un remplassage tnrdif (ceramique du moyen âge ancien). Un group
de pierres dans la region B5 indique une fosse contouree pas trop clairement
apres (fig. 3.1):
- La chaumiere 2 ou la fosse, situee a la suite de la fosse 2, avait le fond
droit marque avec de nombreux pierres, tessons et du charbon, ayant le contenu
d'un niveau d'inhabitation, d'ou le terme de „chaumiere" (fig. 3.1 legende 3).
- La plateforme 1 a ete definie comme un niveau d'inhabitation avec de
nombreux os et fragments ceramiques appartenant a l'horizon ceramiques des
anses pastilees ou Herculane II - Cheile Turzii (fig. 3.2 legende 4).
- Niveau -60 cm. Les complexes commencent a etre plus nettement et
plus clairement contoures. On a prepare Ies suivantes complexes:
- I ,a fosse 1 rei;oit une forme reguliere, en donnant l'impression d'une fouille
archeologique;
- La plateforme 1 se contoure par l'existance des quantites impressionantes
de fragments ceramiques usuels, demi-fines et fines, des tres grandes quantites
d'os beaucoup de cendres, charbon et de la terre molle. Les pots ~taient gropes, l'un
d'eux etant un pot restaurable;
- Dans la region de la „chaumiere", a l'exterieur, on peut remarquer une
tache de terre jaune, ayant !'aspect de terre glaise, melangee avec du guano, qui
descend vers l'entree de la caverne, gui fait remarquer une pente dans la caverne,
ia un certain moment;
- La fosse 2 est preparee, ayant le fond creuse;
- Dans la region de la fosse 4 apparaît un niveau de cendres, charbon, os
et fragments ceramiques des anses pastillees;
- I,a f osse 5 commence â mieux se contourer (fig. 3/2 legende 5);
- Dans la region des carres E3-D3 apparaît une tache de terre plus noirE>.
marquat peut-etre le bout de al section d'Orosz, ou d'une autre.

562

c;J l[ORGJIE L\Z.-\ROVICT -

Mlll,\l M['.iîER -

LIDIA DASCĂLU

Niveau 70 cm (fig. 4.1). l'horizon n·est plus derange et apparahsent des
complexes in sittt dans la re,:tion des carres 5. La plupart du niveau appartaient
il l"horizon des anses pastilees. A la basc ele l'horizon Petre~ti, dificile a precise,
i1 cause de l'inclinaison des couches, dans le carre A4, ii a apparu un bracelet de
bremze ou cuivre decourbe (fig. 4.lJ.
- dans la region du carre C5 il a apparu un âtre ovale, sur lequel il y avait
des cendres et du charbon, des caracteristiques de l'horizon des anses pastillees.
L'atre avait l,5 sur l,H m.
- pas loin de celui-ci, il y avait un autre âtre.
- Les fosses 4 ct 5 commencent a mieux se contouree, et sur leur fond, on a
decouvert des materiaux du moyen âge ancien (fig. 4.l leg. 5).
I,e nivcau - 90 cm (fig. 4.2). Un niveau des anses pastillees, marque d'une
abondance de cendres (leg. 2), charbon (leg. 7), couche poussiereuse.
- Dans Ies carres A5, B5, aparaissent la couche et des materiaux Petreşti
(fig. 4.2 leg. 4, 10) et neolithiques (leg. 9);
- Le plan de la profon<ieur est parcouru par une bande de terre jaunebrune avec de la terre glaise et du guano (leg. 6, fig. 4.1);
- La couche montre une habitation intense, marquee par des âtres avec bordure (marques avec a; leg. 3) ou sans bordure (b; leg. 2).
J ,a materiaux archeologiques sont bien abondantes, comptant sutout des os
d'animaux et ele la ceramique. L'etucle du material osteologique sera l'objet d'un
articlc separe. Une analyse sommaire nous prouve la presence de toutes Ies categories d'os d'animaux, menus ou grands, apprivoisees ou sauvages.

LE GROUPE CHEILE TURZII
Nous avons opte pour la notion du groupe Cheile Turzii comme partie du
complexe plus grancl nomme CCTLNI, qui presente certains traits locaux.
(Lazarovici 1991, p. 109-110). Les materiaux decouvertes par nous appartiennent a deux des etapes finales dess phases IIb et IIc. Une partie des materiaux se
lient avec Ies decouvertes faites a Zau de Câmpie (fouilles Lazăr-Grozav) et celles
de la caverne Balica (Lazarovici 1991, p. 109-110). Il s'agit du decor (fig. 11/1-2)
pour lequel il y a des analogies dans le complexe CCTLNI en Cluj-Napoca Piaţa Unirii (Vlassa 1976, fig. 7/4, 5/2; 6/1,3) et en Crişana, dans la caverne Peştera
Devenţ (Vlassa 1976, p. 24, fig. 3/4; Lazarovici Kalmar 1982, p. 235, fig. 2/2),
element~ qui vont se maintenir plus tard, sous differentes formes: Cluj-Napoca Bd. 21 Decembrie (Son 1dage Zoia Maxim, cat. I/7; P. 81283), Zau de Câmpie (sondage
Lazăr Grozav dans de differentes fosses), lclod (Lazarovici 1977, p. 215,
fig. 3 5).
I
La ceramique a ete etudiee sur un lot de 1228 fragments et comprit des serations et des donnees statistiques sur Ies categories d'us et de luxe (table 1), ou des
classiffications hierarchiques divisibles (ayant a la base des lots fuzzy, cf. Dumitrescu 1988, table 2). L'analyse de la technologie de manufacture a ete etudiee par
plusieurs categories, selon la functionalite et la couleur (table 3), melange (table 4),
lissage (table 5) et brulure (table 6), soit sur toutes ces attributes (table 7). Cela
permet aux specialistes de suivir I'evolution de chaque element a part, de celles gui
contribuent a la disturbation d'une serie ideale.•
L'horizon des anses pastillees a ete analyse selon Ies mcmcs criteres. S'agissant d'un premiere fouille systematique, avec l'etude complet de tous Ies materiaux, stratigraphiees ou non, avec des attributes clairesou non, les auteurs publient dans Ies tables tous Ies materiaux. L'analyse a ete faite en etudiant les categories ceramiques selon !'aspect et la functionnalite, soit selon certaines attributes: couleur (table 12), melange (table 10), lissage (table 11), brulure (table 13),
forme (table 14-15), soit sur toutes ces attributes (table 16).
L'etude des tables offre des donnees sur l'evolution, l'involution, la signification, l arelevance, la variation et covariation des attributes lies aux profondeurs.
Traduit par Alice Lazarovici
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA BERNADEA
(PARTEA I-A)

Localitatea Bernadea (corn. Bahnea, jud. Mureş) este cunoscută în
literatura arheologică de specialitate prin descoperiri din epoca neolitică,
eneolitică (cultura Petreşti), bronzului (cultura Wietenberg), primei vârste a fierului (cultura Basarabi), daco-romană (Popescu 1967, p. 428;
1970, p. 494; Sorceanu 1976).
Atribuirea unor materiale epocii neolitice, culturii Criş (Vlassa 1966 1972; Gloc,.lariu 1966-1972; Popescu 1967, p. 428; 1970, p. 494), socotim
că nu este posibilă, respectivele materiale aparţinând unei etape mai
târzii. Asemenea materiale pot înşela şi pe cel mai bun specialist, deoarece ele au aproape toate trăsăturile culturii Starcevo-Criş, dar sunt realizate într-o tehnică (amestec nisipos fin, ardere şi lustruire puternică,
un slip foarte fin) neîntâlnită în cultura Starcevo-Criş, deşi toate elementele de decor sau tehnologie, luate separat, ar susţine această atribuire culturală. Asemenea materiale apar însă şi în alte staţiuni, care
aparţin culturii Petreşti, socotite „Criş tardive", la Cuci, Pianul de Jos,
Ocna Sibiului (Paul 1965, p. 299; Vlassa 1976, p. 136). Trebuie reţinută
şi opinia lui I. Paul, că originea .acestor elemente trebuie căutată în
culturile Sălcuţa şi Gumelniţa (Paul 1965, p. 299). Descoperirile din epoca bronzului constau din bordeie şi morminte de inhumaţie (Soroceanu
1976, p. 67).
Mai importante sunt cercetările efectuate la NV de sat, pe un bot
de deal, separat, printr-un şanţ, de platoul numit „Dâmbău". Platoul pe
care se află staţiunea a fost afectat de lucrările la terasamentul căii ferate şi de unele cariere de pietriş, folosite de localnici.
Din jurnalul cercetătorilor (Vlassa 1966-1972; Glodariu 1966-1972)
rezulta descoperirea a 6 morminte. Intelectualii din sat (ing. I. Kiss şi
învăţătorul C. Cotuţ) au adunat materialele din care unele au ajuns la
şcoală şi apoi la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj, iar
altele la Muzeul Judeţean din Tt1rgu Mureş (Glodariu 1966-1972).
Locuirile se află în partea de nord-vest a satului, pe un vast platou.
Acest platou, un pinten barat cu un şanţ, înaintează spre T,1rnava. Pintenul se ridică, cu circa 2-4 m, deasupra platoului, fiind format din
depunerile arheologice, ce au grosimea de 2,5-2,7 m.
S(1păturile arheologice, efectuate de către N. Vlassa şi I. Glodariu,
au avut loc în anii 1966-1969 şi 1972, prin proiectarea unui număr
de 10 secţiuni transversale, unele pe centrul staţiunii, din care au fost
realizate, doar 4 (S 1·1966; II 1967; 111_ 11969, IV/1972). Una din primele-secţiuni (S 1'1966) a tăiat platoul pe axa lungă.
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Coţofeni

La prelucrarea materialelor constatăm descoperirea unor fragmente
ceramice caracteristice pentru această civilizaţie în secţiunile: S III/1969
la -2,2 m - 2,8 m. în c. (caroul) 20-35, fragmente ceramice amestecate
cu materiale Petreşti (Vlassa 1966-1972; Glod.arfo 1966-1972); S III/
1969, la -2,5 m sunt materiale Coţofeni, iar spre partea de este şi ceramică
Wielenberg; S III/1969, la -1,8 m -2,2 m, în c. 0-15, fragmentele
ceramice se înmulţesc, în strat fiind şi unele aparţinând culturilor· Wietenberg, Basarabi şi Ha D; S III/1969, la -1,5 m -1,8. m, in c. 9-12,
fragmente ceramice; S III/1969, la -1,5 m -1,8 m, în c. 14-25, fragmente ceramice; S III/1969, la 1,8 m în strat există un amestec de materiale Wietenberg şi Basarabi; S Ill/1969, la -0,5 m -0,9 m, în c. 5-10,
fragmente ceramice (GlodaritL 1966-1972).
În campania din 1969, au apărut fragmente Coţofeni, la adâncimea
de 1 m.
ln campania din 1972, au apărut materiale Coţofeni în: S IV/1972,
caseta (5 X 3 m) la capătul de sud al secţiunii, la -1,2 m apar şi fragmente ceramice \Vietenberg; S IV, la -1 m -1,2 m, în c. 17-20, fragmente ceramice; S IV, la -0,21 m -0,4 m, în c. 21-24, fragmente ceramice (Glodariu 1966-1972).
Materialul studiat ne permite completarea informaţiilor consemnate
în jurnalele de şantier. Constatăm prezenţa unor materiale Coţofeni, începând de la adâncimile de: -2,2 m -2,5 m în S III, c. 20-35, (fig. 1/1);
la -1,8 m -2,2 m, în o. 0-l15/16 (fig. 1/2, 5, 8, 9, 13; 2/8); -1,5 m
-1,8 m, în c. 9-12 (fig. 2/5); -0,5 m -0,9 m, în c. 5-10 (fig. 2/2); şi
în secţiunea IV/1972, la -0,2 m -0,4 m, în c. 21-24 (fig. 1/4; 2/10).
Aşadar, materialele Coţofeni sunt atât în poziţii stratigrafice normale,
c,ît şi în poziţie secundară. Un orizont al lor ar fi la adâncimea de -1,8
m, deoarece la -2,1 m, cel mai adesea, sunt materiale aparţinând culturii Petreşti.
l'vlaterialelc ceramice Coţofeni descoperite au fost triate în timpul
cercetărilor, fiind selectate după criterii tipologice (forme şi decor), astfel
inciit obţinerea unor date statistice nu mai e posibilă.
Factura ceramicii constă dintr-o pastă amestecată cu mult nisip, cu
bobul mai mic sau mai mare, predominant fiind cel mijlociu. Uneori,
sunt şi pietricele în past,i. (fig. 1/7 ). Remarcăm la câteva fragmente o
past/t, av[md în amestec cioburi pisate (fig. 1/12; 2,10).
Formele de vase sunt greu de reconstituit, datorită st.:irii fragmentare a materialului şi dimensiunilor reduse ale fragmentelor ceramice.
Remarcăm un fragment de ceaşcă cu buza răsfrântă şi toarta puţin ridica ttt deasupra buzei (fig. 1/1). Asemenea tip de toart[1 apare şi pe vase
mui mari. Castroanele sunt mari şi au buza dreaptă, fiind decorate la
exterior, sub buză, cu 2-3 rânduri de tăieturi, impresiuni cu unghia
sau spatula (fig. 1/2-3, 6-7, 13; 2/1-3, 6, 8, 11).
Decorul constă din amintitele tăieturi sub bază, asociate sau nu cu
incizii, făcute cu un obiect bont la vârf (os sau băţ rupt), dispuse în zigzag, brad sau în căpriori. Reţinem atenţia, în mod deosebit, cu un fragmen_t de_ oală, cu buza dreaptă, decorat cu crestături pe buză, iar sub
buza există două registre de impresiuni triunghiulare, gen „dinţi de
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lup" (fig. 2/2). Mai remarcăm pe gâtul vasului, în registrul superior, prezenta unui brâu in relief tăiat de apăsările triunghiulare. Tehnica amint~t~ de acei „dinţi de 'iup". După factură şi formă, fragmentul este
caracteristic pentru faza I a culturii Coţofeni. Este posibil ca la acest
fragment să se refere autorii descoperirilor, care amintesc în jurnalele
lor materiale cu „dinţi de lup", aparţinând culturii ceramicii liniare,
Turdaş etc. (Vlassa 1966-1972; Glodariu 1966-1972). Asemenea „dinţi
de lup" apar în numeroase descoperiri din cultura Petreşti din Transilvania (Paul 1981, p. 224-225, fig. 18; Lazarovici - KalmaŢ 1982, p.
244, pl. IV) sau în grupul Iclod <Lazarovici - Kalmar 1987, fig. 10/1720; 1988, fig. 20/15; Lazarovici 1991, p. 13). Factura, decorul şi stilul
lor este însă altul. Dintre materialele Coţofeni mai reţinem atenţia cu o
toartă lată, lustruită, decorată cu şir de tăieturi oblice (fig. 1/5).
După facturii şi, mai ales, decor, materialele aparţin culturii Coţo
feni, cum bine precizau autorii descoperirii în jurnale (Vlassa 19661972; Glodarin 1966-1972). Această încadrare se baza pe observaţii şi
pe descoperiri similare de la T,1rtăria, Dăbf1ca, cercetate de N. Vlassa,
aparţinând aceleiaşi faze a culturii Coţofeni, definit anterior ca nivel
Petreşti Coţofeni (Vlassa 1976, p. 30, 43, fig. 11 sus).
Despre aceste materiale Vlassa 1962; 1963; 1976, p. 30) susţinea că
sunt o componentă locală, având rădăcinile în ceramica nepictată Petrcşti Turdaş. Fără a subscrie întrutotul la această ipoteză, nu putem
să nu reţinem, totuşi, justeţea unor observaţii, determinate de tehnologia
bună a ceramicii Coţofeni de aici şi cea de la Turdaş. Pe aceste descoperiri, N. Vlassa le socotea ca fiind cele mai timpurii, numindu-le, poate,
şăgalnic „faza O a culturii Coţofeni" (comunicare inedită 1982, Bucureşti). Oricum, unanim este acceptată ideea că acestea caracterizează cea
mai veche fază a acestei civilizaţii.
In vremea săpăturilor de la Bernadea, N. Vlassa săpase deja la
Dăbâca şi îi erau cunoscute atât descoperirile Coţofeni timpurii şi târzii de acolo, c,ît şi observaţiile stratigrafice, despre care scria ,, ... bordeie
şi gropi Coţofeni ulterioare în timp aşezării Tisa au deranjat parţial platformele de chirpic ale nivelului superior Tisa ... ", mai departe, preciza
,.... aceasta este şi explicaţia aflării unor materiale Coţofeni în conexiune cu ceramica Tisa dând iluzia, la o mai puţin atentă observare, că
am avea de a face cu un complex cultural de mixtură, Tisa - Coţofeni"
(Vlassa 1969; 1976, p. 144).
. Observaţiile, de mai sus, rezolvă problemele de stratigrafie, nu însă
ş1 cele de geneză. Componenta Turdaş-Petreşti în tehnologie şi unele elemente ale decorului rămân o ipoteză demnă de reţinut.
Urmărind răspîndirea acestui gen de descoperiri observăm prezenţa
lor masivă în Transilvania la: Tărtăria (Vlnssa 1976, p. 43, fig. 11) la
bază are ceramică Petreşti; Dăbâca (Vlassa 1969; 1966; 1976, p. 144) la
bază are cultura Tiszapolgar (Roman 1976, harta nr. 218); Iclod La
Doroaie, materiale în MNIT şi la Muzeul din Iclqd (Bulbuc 1985-1986,
fig. 7-8); Cluj -- Pădurea Hoia (Roska 1942, p. 134, fig. 150/3); Leliceni
(Roman 1976, p. 153 şi urm., pl. 53-54); Cubleş (Roska 1942, p. 152,
fig. 175/1-11); Pelreşti (Roman 1976, p. 155, pl. 55) la bază descoperiri
Petreşti; Brateiu Nisipărie (Roman 1976, p. 156, pl. 56-57); Caşolţ
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Poiana în Pisc (Roman 1976, p. 157, pl. 57/1-9) la

bază

descoperiri

Petreşti.

Reţinem

pentru Transilvania existenţa a două grupe: una cu cerade mai bună calitate, alta cu o ceramică mai nisipoasă (Dăbâca,
Cubleş). Nu putem preciza cărui fapt se datorează cele două grupe, unui
proces genetic, tehnologic sau de retardare.
În afara Transilvaniei, asemenea materiale decorate, cu incizii late
în zig-zag, căpriori ş.a., apar: în Oltenia la Locusteni (Roman 1976, p.
159, pl. 59-62); în Crişana la Oradea - Salca (Roman 1976, fig. 108 109);
în Peştera Igriţa (Roska 1942, p. 139, fig. 162/6, 10-11); la Carei în
malul Crasnei (Nemeti 1988); în Banat la Bodo (Roman 1976, p. 163.
pl. 64/4-16); Nerău (Roman 1973, p. 60); Temeşeşti (Roman 1973, p. uO);
Silagiu - Pârpora 1 (L'lzarovici - Sfetcu 1990, fig. 4/4-13); Băile Herculane I-VII (Roman 1976, p. 9-60, 163, fig. 63/18-20-64-66); Gornea- Locurile Lungi (Roman 1973, p. 59); Vrsac - Mesic Kanal (Medovic 1976, pl. VII/1-3); la Malo Bavaniste - Brza Vrba, în sudul Banatului, lângă Kuvin (Medovic 1976, pl. 1,3, JV/4-10; Vl/3-4) apare şi
o ceramică canelată de tip Cernavoda III şi cea spiralată; în Clisura
Dunării la Korbovo Vajuga, atribuite acolo culturii Cernavodă III
tKrstic 1986, p. 150, fig. 7). Deşi sunt şi certe materiale Cernavodă III
- Boleraz (am adăuga noi) (Krstic 1986, p. 157, fig. 6); Korbovo Zbradila (Babovic 1986, p. 118, fig. 121-165) pe care autoarea le atribuie culturii Coţofeni (I), ce cuprinde aproape toate materialele de la
Bernadea; Velike Livadice (Letica 1982-1983, p. 181, pl. 11,2, 4-5, 9)
sunt caracteristice pentru Coţofeni Ib; Usce - Slatinske Reke (Jevtic
1984, p. 182-183, 186-187, fig. 181,9-10; 182/5-7, 8) sunt materiale
Coţofeni. 1n aceeaşi staţiune există şi materiale atribuite faciesului
Cernavoda care socotim că nu aparţin orizontului Cernavoda III - Boleraz, ci bronzului timpuriu (Jevtic 1984, fig. 179), fiind similare celor de
la Gornea - Vodneac (Lazarovici 1977, pl. LXVII; Boroneanţ 1971).
Asemenea motive sunt în componenţa aspectului Cernavoda III Boleraz din J ugoslavia - unii colegi iugoslavi nu acceptă sincronismele
cu Boleraz (Jovanovic 1976, p. 62), deşi sunt materiale similare (Tasic
1979; Jovanovic 1976, p. 62; 1979; Dimitrijevic 1979, p. 293-294;
Tasic - Dimitrijevic - Jovanovic 1974, pl. L-LI), mai rar în Ungaria (Ecsedy 1975, p. 279-280; 1979, p. 31, fig. 21; Roman 1976, p. 59;
Nemeti 1988, p. 129-130) - şi Boleraz din Slovacia (la Radosina: Siska
1976, p. 113-114, 116-117, pl. XIV/26; Pavukova - Barta 1977, p. 441,
fig. 5 şi, în special, fig. 5,10, 12, 14-18) asociată cu ceramica canelat,1
mică

(ibidem, fig. 4).
Ceea ce nu am sesizat pflnă în prezent în Transilvania la Dăb,ka,

Bcrnadea, Tărtăria ş.a. este prezenţa materialelor canelate ce apar :în
Cernavoda III - Boleraz. Aceasta presupune o influenţă indirectă sau
alte procese decât în Câmpia Română.
O serie de elemente sunt cunoscute în mediul anterior, în cultura
Petreşti (apăsări cu unghia, tăieturi cu scoica, apăs.ări cu spatula sub
buză). Aceasta ar fi o problemă de studiu
pentru viitoare cercetări,
nefiind demonstrată încă o asemenea filieră.
Descoperirile noastre se leagă, mai ales, de fenomenele de la vestul
arcului carpatic din nord, din Slovacia şi până la Dunăre. De lămurirea
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acestei probleme depinde şi explicarea genezei culturii Coţofeni. De
altfel, P. Roman (1967, p. 23) a arătat că impulsul sudic ce dă naştere
acesteia (Cernavoda III), determină formarea culturilor Coţofeni I în
România şi Baden în Ungaria.
Descoperirile Wittenberg
În timpul cercetărilor au fost semnalate materiale din epoca bronzului în diferite carouri şi secţiuni: S II/1967 la -2 m, în c. 2-3 a
fost un pavaj de pietre de râu, sub care a fost descoperit un mormânt
de inhumaţie (Ml); S II/1967 de la -0,80 m porneşte un bordei (B4),
conţinând ceramică, oase şi cochilii de scoici (Unio pictorum de talie
marn) (Vlassa 1966-1972); S IJ/1967 din stratul de la -0,80 - l m
a fost preparată o groapă de bordei (B5) (Glodariu 1966-1972); S III
la -0,45 m, în c. 13 materialele Wietenberg sunt amestecate cu cele din
alte epoci; S II 1967 la -1,25 m în poziţie secundară apar materiale Wietenberg (Vlassa 1966--1972); S II/1967 la -1,50 m, la metrul 19,8 a fost
descoperit un fragment ceramic (decorat, probabil, cu măturicea), considerat Otomani I - Periam I-IV - Wietenberg I (fragment neidentificat
încă) (Vlassa 1966-1972); S II/1967 la -1,5 m, c. 2-3 exista un pavaj
compact din pietre de râu, cu pământ bătătorit (Glodariu 1966-1972); S
III/1969 la -1,30 1,50 m, în c. 1-2, în partea de nord a secţiunii, sub
pavajul de pietre de râu, s-a găsit un mormânt Wietenberg; un alt pavaj
este amintit la capătul de vest (?) al secţiunii la -1,5 m <Glodan·iu
1966-1972); S III la -0,45 m, în c. 25-30 sunt materiale Wietenberg;
S III la -1,8 m, în partea de est a secţiunii a fost descoperit un femur
uman şi ceramică Wietenberg (Vlassa 1966-1972; Glodariu 1966-1972);
S III 1969, la -2,50 m, spre partea de est, au fost găsite fragmente
c2ramice Wietenberg (Vlassa 1966-1972); S IV la -1,20 m, c. 29 sunt
amintite fragmente ceramice Wietenberg (Vlassa 1966-1972).
Cea mai mare parte a materialelor Wietenberg şi Basarabi au fost
deranjate din straturile lor de săparea gropilor dacice.
Referitor la stratigrafie, autorii descoperirilor semnalează două straturi de cultură de culoare negre (unul preistoric, mai bogat în ceramică
Pctreşti, stratul .1) şi altul dacic (stratul 1). între ele este un strat
cenuşiu-gălbui, gr,os de 1 m, nivel în care sunt materiale ceramice din
epoca bronzului şi Hallstatt (Glodariu 1966-197 2 ).
Sistemul de fortificaţie este o problemă pe care o vor dezbate autorii săpăturilor. Din însemnările acestora (Glodariu 1966-1972) rezultă
('<'i. ar fi vorba <le un sistem de fortificaţie cu şanţ şi val încă de la sfârşi
tul acestei culturi. Cu titlu informativ, precizăm posibilitatea existenţei
unui şanţ încă din epoca eneolitică, vreme la care sunt numeroase fortifiC'aţii (cea mai apropia;tă fiind cea de la Iclod: Lazarovici Kalmarr
1986; 1987; 1988; 1989; 1991; Lazarovici 1983; 1986; 1987; 1990).

MORMINTELE. În afara celor 4 morminte, descoperite întâmplător
de localnici, în timpul săpăturilor au fost cercetate alte două morminte
(posibil, încă unul).
Mormântul Ml (în S Ilf1967, c. 2,7 la -2 m) se ~ăsea lâng:1 şi sub
un pavaj din pietre (Vlassa 1966-1972); Glodariu 1966-1972); scheletul
era în poziţie chircită, culcat pe partea stângă, cu genunchii strânşi în
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ilaţă, lângă umărul drept; scheletul a fost aşezat pe câteva pietre de
lângă faţă până la torace; bazinul scheletului nu s-a păstrat; inventarul
funerar constă din: o strachină, din pastă neagră, aflată lângă gură; la

ceafă

avea o jumătate de ulcică cu toartă; la călcâie se găsea o labă de
porc; în jurul scheletului şi sub acesta erau fragmente ceramice Wietenberg;
Mormântul M2, aflat la S-SE de Ml, era un schelet de copil; oasele
erau prost păstrate; poziţia puternic chircită, ,,împachetat"; picioarele,
rupte sau tăiate, au fost puse de-a curmezişul pe bazin; mormântul a
fost ridicat in situ; inventarul funerar constă din câteva fragmente
ceramice, aflate lângă schelet. Părerea autorilor săpăturii este că acesta
a fost sacrificat şi alăturat lui Ml (Gloc.!ariu 1966-1972; Vlassa 19661972).

Mormântul M3 (?): resturile unui mormânt au apăruţ (S III la -1,8
m) în partea de est a secţiunii, prin descoperirea unui femur uman şi
unui fragment ceramic Wietenberg (Glodariu 1966-1972; Vlassa 19661972).

1n general, se consideră că mormintele din aşe:ziare sunt depuneri
rituale. Cercetările de la Iclod şi Gura Baciului infirmă aceste supoziţii. în aria culturii Wietenberg sunt predominante mormintele de incineraţie, fiind cunoscute mici necropole la: Deva, Vinţu de Jos Sibişeni (Andriţoiu 1992, p. 94 şi bibl.). Înhumaţia este întâlnită, alături de
incineraţie, mai ales, în fazele timpurii (Copăceni; inf. M. Rotrn) sau
târzii ale culturii la Sibişeni ş.a. Reţinem din această necropolă unele
obiceiuri, înH'tlnite şi la Bernadea: îngroparea unor schelete ciopârţite
(M40 la Sibişeni, unde este vorba de un adolescent). Descoperirea este
cu atât mai interemntă, cu cât, în fazele mijlocii ale culturii Wietenberg,
nu erau cunoscute prea multe morminte de inhumaţie (Derşida, Laslea:
Chidioşan 1980, p. 25-26). Morminte de înhumaţie din fazele târzii sunt
cunoscute la: Sibişeni, Mereşti, Obreja, Ocniţa (Paul 1983; 1985; Chidioşan 1980; Andriţoiu 1992, p. 94-95) la care s-ar adăub1a un mormânt
de la Tureni - Cariera (săpături T. Soroceanu, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar).
Depunerea defunctului în aşezare poate aparţine unor practici funernre. Existenţa unor sucrificii funerare este de presupus prin depunerea, îngroparea unor pi1rţi ule corpului: cranii (Chidioşan 1980, p. 23,
25; Vlassa & 1985-1986), femure, maxilare ş.a.
În legăturc'i cu platforma de pietre, trebuie reţinută prezenţa ei,
fiind un element de cult important. Asemenea situaţii sunt amintite la
Aiton (Blăjan - Cerghi 1977) )13 unele morminte fiind găsite platforme
de piatră. Mai reţinem existenţa unor morminte, acoperite cu lespezi de
piatră (Pălatca, inf. M. Rotea).
Dintre materialele selective păstrate se poate .observa existenţa unei
singure etape de evoluţie, materialul fiind unitar. Unele materiale - în
special, cele din pastă uzuală sau semifină nisipoasă - nu pot fi separate
de cele Basarnbi, în special, unele decoruri comune (ca exemplu: brâurile cu tăieturi: fig. 3111).
Factura ceramicii cunoaşte cele trei categorii: uzuală sau grosieră,
semifină şi fin.::1. Ceramica uzuală este de culoare ci'trămizie, fiind amestecată cu nisip sau cioburi pisate. Decorul acesteia cons.tă din brâuri

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA BERNADEA

581

alveolare (fig. 3/10), incizii sau cu piaptănul (,,Kamstrich"; fig. 3/12, 14).
Acest din urm[1 fragment este cu cioburi pisate în pastă, având o ardere
mai slabc"t. Asupra acestui tip de ornament s-a atras atenţia, în mod deosebit, ca provenind din secţiunea II. Piesele identificate de noi sunt din S
III, c. 7 -11 (fig. 3. 12, 14 ). Materi.alele cu striuri mai apar între descoperirile culturii Wietenberg, dar şi în alte grupe culturale sau în descoperiri hullstattiene timpurii. Mai reţinem atenţia cu un fragment din
categoria uzuală, amestecat cu nisip şi pietricele, decorat cu canelură
spiralierii (fig. 3 16), av:ind o incizie de separare (găsit în S II1'1969, c.
0-8, -1,5 -1,8 m). Un alt fragment este amestecat cu pietricele, având
pasta gălbuie, fiind decorat cu bandă de incizii oblice.
Ceramica semifin[1 este de culoare brun-cas 1nnie, avcînd suprafaţa
bine arsă şi lustruită. Pasta ceramicii este densă, fiind amestecată cu
mult nisip (fin sau cu bobul marc), iar suprafaţa este bine netezită. Formele de vase sunt: vasul-sac, cu buza uşor răsfrântă, deconat cu dou[1
rânduri de brâuri crestate (unul pe buză celălalt imediat sub ea (fig.
3 3, 11); oala cu toarta în formă de bandă, cu marginile ridicate (fig. 3 13);
strachina cu buza lobat,1, cu marginea exterioară crestat[1 (fig. 317 ). Umă
rul vasului este decorat cu mici brâuri crestate oblic, iar pe burtă avea
4-5 benzi de linii lustruite, dispuse oblic. Interiorul buzei are linii
scurte lustruite.
Ceramica fină este de culoare brun-deschisu, netezită bine şi lustruită, amestecul fiind cu nisip fin şi resturi organice (m,îl?). Decorul constă
din incizii oblice pe buză, benzi haşurate pe umăr, incizii duble în spirale s:au curboliniare (fig. 3 5). În mai toate cazurile buzele sunt decorate
cu tăieturi fine, dispuse oblic pe buză sau în interiorul ei. Formele sunt:
strachinile cu 4 lobi, cu umărul decorat; strachini cu buza răsfrântă.
Mai reţinem atenţia cu dou.1 rotiţe de car sau fusaiole (fig. 3 1-2).
Asemenea piese sunt frecvent înt.îlnite in descoperiri din epoca bronzului. Numeroşi specialişti s-au ocupat în mod special de aceste tipuri de
piese (Bichir 1964; 1976, p. 129-132; Pavii.kova-Barta 1977).
Încadrarea aşez,1rii în cultura Wietenberg este asigurată de întreg
materialul descoperit. Toate motivele se înt[ilnesc în descoperirile Wietenberg din sud-vestul Transilvaniei (Andriţoiu 1992, p. 201, 33, 209, fig.
41). Problema care se pune este stabilirea fazei de evoluţie, ceea ce este
destul de dificil datorată numărului redus de material tipic. Pentru incadrc1ri culturale mai fine putem opera doar cu ornamentele incizate.
Elemente caracteristice există numai pentru fazele II, la Derşida (Chidioşan 1980), Bădcni, nivel II (Lc.zarovici Milea 1976, pl. XVJI;VJIJ;
XVJII/45) şi Sântimbru (Berciu - Popa 1962).
Reţinem lipsa elementelor Widenberg III cltasic şi hîrziu acea
!Jandă cu împunsclturi, fclcut,1 cu dinţii de piaptăn (,,Zahnstempelung•').
In această situaţie, socotim c,l materialul aparţine etapei Wietenberg II/
III. Pentru aceasta pledează şi speciile lustruite. Ca staţiuni mai aprop:nte pentru decorul nostru (fig. 3 3, 7, 1, 11) sunt: cele de la Sebeş Podul Pripocului (Andriţoiu 1992, p. 201, fig. 33,5-6) şi unele motive
la Sântimbru - Gară, fragmentul ceramic cu figură (Andriţoiu 1992, p.
a94, fig. 26/6), Deuş (Lazarovici 1971, fig. 1/4), iar pentru 3/5 sunt la
Vinţu de Jos (Andriţoiu 1992, p. 193, fig. 25/5), Deuş (Lazarovici 1971,
fig. 4.'4, 7, 10). Motivul canelat, mărginit de incizii (fig. 3/16), are ana-
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descoperirile din faza II-a a culturii Wietenberg

(Berciu - Popa 1962, p. 270, fig. 4/7-9; pentru datare, vezi Andriţoiu
1992, p. 255, pl. 76).

Motivele incizate cu striuri credem că nu aparţin descoperirilor din
bronzul timpuriu, acelea având o altă factură. Asemenea ceramică cu
striuri apare încă în faza Wietenberg I şi II (la Bădeni), dar nu mai
târziu. Genul acesta de striuri es.te cunoscut în suaţiunea de la Daia Grădina lui Miron (Soroceanu 1976, p. 59, pl. XXIII), socotite pe atunci
bronz timpuriu. Asupra acestei datări revenim, nemaifiind atât de siguri
de datare, dar neavând nici o altă alternativă mai sigură de s'incronizare.
lVliai trebuie recunoscut că ceramica uzuală Wietenberg II/III şi III este
puţin studiată şi cunoscută.
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Pre~curtări tehnice: c. = carou; ~~ adâncime; a. = adâncime

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES A BEnNADEA (1-ERE PARTIE)
(Resume)

Cet ouvrage 1:."encadre dans une serie d'etudes ayant pour but la valoration
historique des materiaux archeologiques decouvertes a Bernadea, dans l'endroit „Dâmbău"', durant les fouilles entreprises jadis par une equipe de specialistes de Musee
National d'Histoire de la Transylvanie et de !'Institut d'Archeologie et d'Histoir
de Cluj (Nicolae Vlassa, Ioan Glodariu, Valentin Vasiliev).
Dans cette premiere partie sont presentes les materiaux appartenent •a la
culture Coţofeni et a l'Ăge de bronze. La ceramique canellee de Bernadea, ansemble avec Ies produits de la meme facture decouverts a Dăbâca et â Tărtăria,
argumente une influence indirecte Cernavodă III - Boleraz; en tout caz, ii doit
s'agir d'autres phenomenes que ceux constates deja dans la Piaine Roumaine. Les
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decouvertes de Bernadea sont correles surtout aux phenomenes decelles a l'Ouest
de Ia chaîne des Carpathes, de la Slovaquie septentrionale jusqu'au Danube. L'explication de la genese de Ia Culture Coţofeni depend de l'eclaircissement de ce
probleme. D'ailelurs, P. Roman a demontre que l'impulse meridional, engendrant
Ia culture Cernavoda III preside la formation des cultures Coţofeni I en Roumanie
et Baden en Hongrie.
La ceramique de l'Age du bronze appartient aux etapes li/III de la culture
Wietenberg. Les materiaux de cette epoque ont ete decouverts dans le niveau d'habitation aussi que dans des complexes (pavements, huttes) et dans Ies 4 tombes
d'inhumation.
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ASEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI DE LA CIUT A
.
(COM. OBREJA, JUD. CARAŞ-SEVERIN)*

în cadrul

cercetării şi cunoaşterii epocii bronzului din Banat, ală
aşezările studiate în Clisura Dunării, un loc important îl ocupa
şi aşezarea de la Ciut,:i 1 • Aşezarea se întinde pe o suprafaţă de cca. 1 ha,
la 2,5 km VNV de satul Ciuta, fiind situată pe terasa a II-a ai râului

turi de

Bistra, în locul numit „Cornul dealului" (fig. I-II).
Din punct de vedere geologic, aşezarea cercetată se află 113. zona de
contact între formaţiunile holocenului inferior 2 (depozitele fluviatile ale
terasei joase constituite din pietrişuri şi nisipuri) şi cele ale pleistocenului superior 1 (depozite aluvionare - nisipuri şi pietrişuri - de grosime
redusă, între 3-10 m, depozite separate în lungul râurilor).
Terasa din dreapta Bistrei, venind dinspre est, coteşte brusc în zor:1a
confluenţei Bistrei cu Timişul, urmând spre nord cursul Timişului. Prin
toponimicul „Cornul dealului'' se înţelege chiar colţul acesta al terasei
ce atinge o altitudine de cca. 2·5-30 m faţă de firul apei (fig. II). Cu
prilejul unor cercetări de teren efectuate în primăvara anului 19754, s-au
descoperit ,aici materiale ceramice datând din epoca bronzului.
În prirn,'i.vara anului următor s-au executat primele secţiuni (S 1SJ), urmate de săpături destul de restrânse, în 1979 (S 4-S 10). 1n urma
acestor cercetări s-a constatat că aşezarea se întinde pc o suprafaţă de
0,75-1 ha, stabilindu-se în acelaşi timp că adâncitura - asemănătoare
cu un şanţ - ce înconjoară aşezarea este naturală şi nu reprezintă urmele vreunui element de fortificaţie cum se bănuia la început (fig. V).
Secţiunea S 1 (10 X 0,80 X 0,45 m), cu orientare V-E, a fost amplar,att1 în arătură pe locul unde, cu ocazia perieghezelor, au apărut
fragmente ceramice. Aici stratul de cultură este foarte subţire.
Deoarece se părea că prin S 1 se cercetase marginea aşezării, urmă
toarele cercetări au fost axate spre N, unde terenul era folosit drept pă
şune. Astfel a fost trasată secţiunea S 2 (20 X 0,80 X 0,60 m), cu orient.area V-E, perpendiculară pe marginea de V a terasei, cum, de altfel,
au fost orientate şi celelalte secţiuni. Stratul de cultură, subţire de 510 cm, apare la adâncimea de 0,20 m. De remarcat este faptul că în stratul de cultură nu a apiirut cenuşă, izolat însă a apărut lemn carbonizat şi
* Exprimăm ~i pe această cale mulţumirile noastre dr. Richard Petrovszky,,
de la Muzeul din Speyer - Germania, care a efectuat săpăturile de la Ciuta când.
era muzeograf la Muzeul din Caransebeş şi care ne-a încredinţat, spre valorificare,
documentaţia de şantier şi desene.
1 Datorită lucrărilor ele îmbunătăţiri funciare şi agricole şi
a faptului că
stratul de cultură este subţire (cca. 0,20-0,40 m) aşezarea este astăzi complet
clistrusă.
2 Harta
3

4

geologică

Idem, p. 48.
Efectuate de

1 : 200.000, L-34-XXIII, 25, Deva, Bucureşti, 1968, p. 47.

către

n. Petrovszky, de la Muzeul din

Caransebeş.
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pietre de r.?1u. În c,arourile 14-15 (caroierea s-a făcut din m în m de la
vest spre est), în peretele sudic şi, parţial, la baza stratului, a fost surprins un semibordei ce se adâncea de la 0,40 la 0,70 m. Caseta C 1 (4 X
X 2,5 m) a fost deschisă la S de secţiunea S 2 , tocmai pentru dezvelirea
acestui semibordei notat convenţion,al B 1 (fig. III-IV). în plan, semi bordeiul are o formă aproximativ dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite,
orientate NNV-SSE, având dimensiunile de la 4 X 2 m şi o albiere de
cca. 0,30 m. Vatra, formată din chirpici şi câteva pietre de râu, în jurul
ei, a apărut, la adâncimea de 0,57 m, înspre colţul de SV. Cu ociazia
golirii semibordeiului s-au recoltat multe fragmente ceramice, câteva
oase şi mult chirpic (fig. IV/2).
Stratigrafic (fig. III), se constată la bază un nivel gros de 8-10 cm
de culoare gălbui-albăstruie, amestecat cu cărbune şi fr,agmente ceramice. Acest nivel este suprapus de un strat de arsură, gros de cca. 10
cm, de culoare albăstrui-negricioasă, ce conţine multă cenuşă, cărbune,
fragmente ceramice şi oase arse. Este de presupus că acest nivel ma;rchează un incendiu al locuinţei, după care urme,ază un alt nivel, gros de
8-10 cm, de arsură de culoare roşiatică, în care apar fragmente ceramice, cărbune şi bucăţi de chirpici. Totul este acoperit cu un strat subţire de culoare brun închisă, cu puţine fragmente ceramice, ce formează
baza stratului de cultură, surprins şi în restul secţiunii S 2 •
In secţiunea S 3 (fig. III), având aceeaşi orientare V-E şi la 7,5 m N
de S2 (şi cu dimensiunile: 20 X 0,80 m), stratul de cultură apare l[{ o
adâncime de 0,25 m, cu o grosime medie de 5-10 cm. În carourile 1-2,
deci, spre marginea de vest a terasei, au apărut urmele unui alt semibordei (B 2 ) care ajunge aici la adâncimea maximă de 0,70 m (fig. IV/1).
Cu ooazia săpării acestui semibordei a fost sesizată o mare cantitate de
piatră de râu, de dimensiuni mijlocii.
Din cauza conţinutului mare de cenuşă şi cărbune, culoarea pămân
tului era cenuşiu-închis-negricioasă.
S-au mai găsit şi urme ale unei vetre deranjate, iniţial, s'ituată,
probabil, în această parte a semibordeiului, l,a adâncimea de 0,50 m. Semibordeiul are aceeaşi orientare ca şi B 1, respectiv NNV-SSE, dar are
o formă ovală (pl. IV /1). Capătul nordic intra uşor în peretele secţiunii
S 3 • Pentru dezvelirea părţii sudice a semibordeiului a fost deschisă caseta C 2 (3 X 2 m) st.abilindu-se astfel dimensiunile semibordeiului: 1,30 m
lăţime şi 1,50 m lungime. Pământul de umplutură avea urme de arsură,
ceea ce ar fi un indiciu că locuinţa a fost distrusă prin incendiere. Intre
carourile 9-14 ale secţiunii au apărut urmele unei probabile locuinţe,
constând din pământ de culoare cenuşiu-negricioasă, cu multe fragmente
ceramice. Locuinţa intra în pere.tele de nord al secţiunii S 3 , ;astfel că a fost
deschisă o casetă C4 - cu dimensiunile de 4 X 2 m. La baza stratului de cultură (-0,45 m) în steril au fost sesizate trei gropi.
Groapa nr. 1, surprinsă doar parţial pe latura de est a casetei (fig.
lV/5) pătrunde.a în solul steril până la adâncimea de 0,84 m şi prezenta
următoarea stratigrafie: între 0,84 m 0,60 m o umplutură de culoare
neagră, ce conţine multe fragmente ceramice; între 0,60-0,50 m un strat
de culoare cenuşiu închisă, în care, la fel, apar fragmente ceramice; între
0,50-0,30 m strat de cultură de culoare brun-gălbuie, lutos cu mai puţine fragmente ceramice, după care urmează humusul actual.
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Groapa nr. 2 este situată tot în jumătatea de est a casetei, fiind
de groapa nr. 1 doar printr-un prag, lat de 0,25 cm (fig. JV/5).
Adâncimea ei este mai mică, ajungând doar până la 0,60 m şi are fundul
albiat. Capătul de nord pătrunde parţial în peretele casetei. Tot în această
zonă a fost surprinsă şi o v,atră de chirpici, deranjată. Pământul de umplutură are o culoare brun-negricioasă, cu pietre de râu şi puţine urme
de arsură, recoltându-se însă mult material ceramic. Se pare că ambele
gropi făceau parte din aceeaşi locuinţă (B 3), fiind despărţite doar de pragul de lut, amintit mai sus.
Groapa nr. 3 este situată la cca. 0,80-0,90 m vest de groapa nr. 2,
iar o parte a ei pătrunde în peretele de vest al casetei (fig. IV/4-5). La
această groapă situaţia se complică deoarece stratigrafic avem de-a face
cu două nivele distincte, diferenţiate printr-un str,at relativ steril. Se pare
că este vorba de două locuinţe suprapuse sau de o refacere a prime'i locuinţe, de tip semibordei.
Primul nivel (cel de la bază) se află la adâncimea cuprinsă între
U.90-0, 70 111, de culoare cenuşiu-negricioasă, cu multe fragmente ceramice. Acest nivel este suprapus de un strat steril brun-gălbui, lutos (între O, 70-0,60 m), urmat, ,apoi, de cel de-al doilea nivel de culoare bruncenuşiu deschisă, cu fragmente ceramice şi pietre de râu. Groapa de la
baza (B~a) este mai îngustă (lăţimea 1 m) şi are orientarea ENE-VSV,
iar cea de deasupra (B~b) are dimensiuni mai m,ari (lăţimea de cca. 1,301_;')0 m) şi este orientată E-V. Facem menţiunea că în cazul acestei gropi
- sau locuinţe - avem singura situaţie în care apar clar două nivele
de locuire distincte.
Secţiunea S~ (dimensiuni 16 X 2 m) a fost trasată la sud de S 3 şi
paralelă cu ,aceasta, fiind despărţite doar de un martor, cu grosimea de
0,20 m. Stratul de cultură apare între 0,15-0,35 m, descoperindu-se relativ mult material ceramic. între metri 12-14 a apărut o groapă a cărui
păm{mt de umplutură avea o culoare brun-cenuşie, uşor negricioasă şi
care conţinea pietre de râu, de dimensiuni mijlocii, fragmente cer.amice
şi chirpici (fig. V). Prin caseta C:1 (2 X 1,5 m), deschisă la sud de s~,
urma să se stabilească planul gropii. Ea are o formă circulară cu diametrul de cca. 0,80-0,90 111 şi era excavată de la adâncime,a de 0,35 până
la 0,65 m.
Secţiunea S,, (dimensiuni 16 X 2 m) a fost trasată paralel şi la 10
m sud de S 2 , awînd aceeaşi orientare V-E ca şi următoarele secţiuni:
Sr, (12 X 2 m); S 7 (8 X 2 m); S 8 (6,80 X 2 m) şi S 9 (7 X 2 m) prin care
se urmărea cercetarea parţială a zonei cuprinse între S 2 şi S 5 • Caroiere,a
s-a făcut de la V spre E, din 2 în 2 metri.
Stratul de cultură apare la suprafaţă între 0,10-0,35 m şi prin culoare diferă foarte puţin de solul steril pe care îl suprapune. El prezintă un conţinut mai mare de nisip şi are o nuanţă spre cenuşiu, delimitarea făcându-se, în special, pe baza materialului ceramic.
În S_, între carourile 3-5 a apărut un pavaj de piatră, cuprins între
0.10-0,30 m adâncime (.fig. V). Pavajul reprezintă podeaua unei locuinţe
de suprafaţă (L 1). Deasupra pietrelor, dar şi printre ele, s-au descoperit
multe fragmente ceramice. Sterilul apare deja la adâncimea de 0,30-0,40
m şi nu au fost observate urmele gropilor de stâlpi ale locuinţei L 1 •
despărţită

__________________________
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Paralelă

cu S 5 , la N despărţită doar de un mart<!r îngust de 0,40 m,
S 7 prezintă aceeaşi situaţie stratigrafică. Intre carourile 1-:l
se întindea, în continuare, platforma din piatră ~e râu (L 1), capătul ei
vestic pătrunzând în peretele vestic al secţiunii (fig. V). Locuinţa L 1 me
o formă aproximativ trapezoidală, orientată NNV-SSE, conturul ei
fiind determinat doar de platforma de piatră, care are aproximativ
dimensiunile de 5 X 6,3 m (porţiunea unde pietrele alcătuiesc o platsecţiunea

formă compactă).

Nu au fost constatate nici aici urme de gropi de stâlp şi nici urmele
vreunei vetre de foc. Alături de materialul ceramic au apărut şi mici
bucăţi de chirpici, răsfirate pe toată suprafaţa platformei.
Secţiunea S8 a fost amplasată la N de S 7 , fiind despărţită de un
martor, lat de 0,40 m. Pe la mijlocul secţiunii au apărut pietrele din colţul de N al platformei L 1 (fig. V). Au fost descoperite relaitiv puţine
fragmente ceramice. Spre latura de N a secţiunii au apărut colţurile de
la alte două platforme de piatră, puţin mai mici decât L 1 • ln profilul
de N, între metri 1,20-3, s-a observat groapa unei locuinţe (L 2), cuprinsă între adâncimea de 0,55-0,25 m către baza căreia era primul
pavaj.
înspre colţul de E au început să apară pietrele unui alt pavaj (L3 ).
ce se întindea spre N. Astfel era necesară trasarea secţiunii S 9 , despărţită
de S 8 printr-un martor de 0,60 m.
Situaţia stratigrafică este la fel cu cea din celelalte secţiuni. Cele
două pavaje au fost dezvelite, lăsând însă deschisă întrebare-a dacă nu
cumva făceau parte dintr-o locuinţă mai mare, deoarece între ele distanţa este de doar 1,20 m (fig. V). Marginile nordice ale ambelor locuinţe
pătrund în martorul de N al secţiunii S 9 , iar câteva pietre din pavajul
platformei: La se întind şi pe o mică porţiune din S 6• Nici la aceste platforme nu s-a constatat prezenţa unor gropi de stâlp sau a unor vetre.
Dimensiunile platformei L 2 sunt de 3 X 2,30 m, iar cele ale platformei
L3 de 4,20-2,40 m, ambele cu aceeaşi orientare NNV-SSE.
Platformele L 2 şi La au o formă aproximativ dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite. Latura de E a platformei La pătrunde în peretele de E
al secţiunii şi este, probabil, de o lăţime mai mare.
Intre S 9 şi S 2 a fost amplasată secţiunea S 6 (fig. V). Str-atul de cultură apare între 0,10-0,30 m.
In caroul 1, în colţul de NV, la adâncimea de 0,30 m, au fost sesizate urmele unei gropi, de dimensiuni reduse (cca. 1 X 1 m), ce se adânceşte până la 0,60 m (fig. V). Groapa conţinea un pământ de culoare
uşor cenuşie, câteva fragmente ceramice mici şi bucăţi de cărbune. In
dreptul metrilor 7-8 au apărut, în mijlocul secţiunii, două gropi ală
turate, ce pătrund de la baza stratului până la adâncimea de 0,60 m în
solul steril, notate G 6--G 7 (fig. V). Ele au diametrul de 0,40-0,50 m şi
conţineau un pământ de culoare mai închisă, cu câteva fragmente ceramice.
Secţiunea S 10 (dimensiuni 20 X 1 m) a fost amplasată la 8 m nord
de Sa şi este amplasată la marginea nordică a aşezării. Aici str-atul de
cultură este foarte subţire, apărând fragmente ceramice, chirpici şi pietre. Apariţia de bucăţi de chirpici răsfirat şi fragmente ceramice, în
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primele 3-4 carouri, indică prezenţa unor locuinţe puţin mai la sud,
între S 10 şi S 3 .
în ce priveşte stratigrafia geFlerală a aşezării, ea este simplă, existând un singur strat de cultură. Singurele indicii despre refolosirea unor
locuinţe le găsim la semibordeiele B 1 şi B~ (fig. III; IV/2-4; V-VI).
În aşezarea de la Ciuta avem de-a face cu două tipuri de locuinţe:
semibordeie (B 1-B 4 ) şi locuinţe de suprafaţă, cu platformă de piatră
(L1-L3 ). Ce se poate remarca de la început este faptul că locuinţele
(exceptând, eventual, semibordeiul B 4) sunt orientate NNV-SSE şi sunt
destul de grupate (fig. V). Cu toate că \8şezarea era mai întinsă, se pare
că nucleul ei îl reprezenta tocmai zona cercetată. În semibordeie s-a
putut stabili locul vetrei spre deosebire de locuinţele cu platformă, unde
nu au putut fi sesizate urmele vreunei amenajări de acest fel.
In cadrul vestigiilor arheologice descoperite, produsele ceramice
ocupă locul cel mai de seamă 5 • Din punctul de vedere al compoziţiei
pastei şi al arderii acesteia, ceramica se poate clasifica în două mari categorii: ceramica uzuală şi ceramica fină.
Ceramica de uz comun are suprafeţe neregulate şi este aspră, fiind
lucrată dintr-o pastă cu impurităţi, folosindu-se ca degresant nisipul grosier şi pietricele. In majoritatea cazurilor, vasele sunt bine ,'3rse. Ele
au o culoare cărămizie şi cărămiziu-gălbuie (fig. VII/1-9; VIII/1, 3-4,
7-9; IX/1-4, 6-7; X/1-3, 5-8, 10-13; XI/1, 3, 5-7, 9; XII/1, 4, 8,
10, 12; XIII; XIV/1-3; XV/3; XVI/4, 8), brun-negricioasă (fig. VII/10;
VIII/6; IX/5; X/4, 9, 14; XI/4, 8; XVI/11) sau neagră (fig. VIII/2, 5; X/10;
XI/2; XII/5).
Decorul ceramicii uzuale este destul de sărac, vasele fiind ornamentate cu brâie alveolate sub buză, dispuse câte unul (fig. VII/7, 10; VIII/
2, 4; IX/1, 3, 7; XII/1, 5, 12; XIV/1-2), câte două (fig. VII/2-3; XIV/3),
semicircular, ca p,arte componentă a unui motiv ornamental, probabil,
mai elaborat (fig. VII/6) şi brâie şnurate (fig. XVI/11). Proeminenţele
simple, de tip buton (fig. VII/5; XIII/6) sau cele alveolate (fig. VIII/1, 8),
cu rol funcţional în manipularea vaselor, sunt şi ele întâlnite la ceramica speciei uzu.ale, alături de torţi neperforate de tip ansa lunata (fig.
VIII/6; XIII/4). Rar utilizată este şi canelura (fig. VII/9; VIII/9).
Inciziile creează o gamă largă de motive ornamentale de la cele mai
simple (fig. VIl/5; VIII/2; Xl/2, 5-7; :X.II/10; XIV/4, 8) până la ornamentul sub formă de arcade, combinate cu incizii (fig. VII/1) şi ghirlande
(fig. VII/4; VIII/6; :X./4).
Ceramica fină se c,aracterizează prin produse lucrate îngrijit, pasta
este de bună calitate, utilizându-se nisip fin ca degresant. Vasele sunt
arse bine, având o culoare cărămizie (fig. X/11-13; XI/1; XII/2, 4, 6,
8-11; XIV/4-6; XV/4-5; XVI/1,· XVII/3; XVIII/1-4; 7-9; XIX/1-2,
4, 6), brun-negricioasă (fig. X/14; XI/4, 8; XII/3, 7; XV/2, 4-5; XVI/2-4,
5
O parte din ceramica descoperită la Ciuta a fost discutată în Tibiscum
VIţ, 1988! p. 135---;-152. Relativ. recent, am prelucrat restul materialului de la Ciuta:
e~1~tent m depozitul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţa C~ansebE;ş. ~m c~ns!d~ra~. că nu e_ste. nece~ară reluarea în discuţie a plan. şel_or d!n pubh~aţ1a a~11:i_t1ta, fund convinşi că ş1 în acest mod se poate contura
o imagine clara a locu1r11 umane de la Ciuta. Cu câteva excepţii materialul prezentat este inedit.
'
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9; XVII 1-2, 5--8; XVIll/5-7, 9; XIX,5, 7) şi neagră (fig. XII 5; XV.1;
XV 1/5-7, 10-11; XVII. 4, 9-10; XVIII 8).

Ornamentarea ceramicii fine este realizată îngrijit şi cu deosebit
artistic. Ca orn,amente aplicate amintim brâiele alveolate (fig. Xll/9;
XJ\1 4; XVll"5, 6; XVIJJ/3; XIX 4), br(iiele crestate (fig. XIX 6), brâiele
şmmite (fig. XIV/6; XVII 1) şi proeminenţele rotunde sub buză (fig. XVII
9; XVIl3).
Unele vase prezintă crestături (fig. X/, 1, 8; XIX 3), ciupituri (fig.
XIX/2) sau modelare de tip „crenel" a buzei (fig. XIX 5). Sunt înt,îlnite
şi impresiunile circulare sub buză (fig. XV 11. 8).
Inciziile reprezintă procedeul cel mai utilizat în ornamentarea ceramicii fine. Cele mai folosite sunt combinaţiile de incizii sub formă de
arcade (fig. X/11, 13; XJl4, 8; XVl,-6, 10; XVJJ'4; XVIII/8) şi ghirlande
h,aşurate (fig. XVl-2; XVIIl/9). Nu lipsesc nici ornamentele incizate mai
simple, ce continuă o mai veche tradiţie (fig. X/14; XV 6; XIX/2, 4).
• Tot în categoria materialului ceramic, putem aminti descoperirea
unor căţei de vatră, în stare fragmentară, fusaiole mici şi roţi de car
miniaturale 6 • Au mai apărut fragmente de linguri (fig. VII 8), precum şi
un friagment ceramic, ce ar putea face parte dintr-un altăraş (fig. VII. 16).
Dintre obiectele din piatră amintim râşniţe fragmentare, zdrobitoare,
mai multe lame de silex (fig. XX/2-4), dintre care una prezintă fine
retuşuri pe tăiş, rezultând o lamă de „fierăstrău" (fig. XX/2). O piesă
interesantă este un fragment de amuletă, din gresie micacee, ce nu are
perforaţie, ci prezintă un canal îngust ce înconjoară piesa ce -are secţiune
circulară, canal folosit la legarea şnurului de amuletă (fig. XX:./1).
În timpul săpăturilor nu s-au găsit obiecte din metal. Cu toate acestea, la 400 m SE de aşezare, în arătură s-a descoprit o piesă din bandă
subţire din bronz, patinată, ornamentată cu 10 alveole circulare şi cu
şiruri de puncte;. Considerată de unii brăţară, ea este, de fapt, o bandă
ce se fixa pe un suport - probabil din piele - şi avea un rol estetic.
Prezentare,a stratigrafiei şi materialului arheologic descoperit în aşe
zarea de la Ciuta permit formularea unor necesare concluzii, mai ales, că
cercetarea în teren nu mai este posibilă 8 •
Ceramica descoperită Ia Ciuta are analogii fo,arte bune în aşezările
de la Gornea - ,,Păzărişte" 9 , Peştera Oilor 10 şi Corneşti (mai ales, nivelul inferior) 11 pentru a o încadra în faza timpurie a culturii Vatina.
Aşezarea de la Ciuta este mai timpurie decât aşezarea de la Liubcova-,,Stenca", ce începe nu mai devreme de Bronz B 2 (Reinecke) 12 •

simţ

6

Aceste piese le

cunoaştem

doar din

informaţiile

primite de la autorul

săpă

turilor.
Piesa, nepublicată încă, a fost încredinţată, spre studiu, drd. Florin Gogâltan, de la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca.
6 Vezi nota 1.
9 Gh. Lazarovici, Cornea Preistorie, Reşiţa, 1977, pl. LXVIII-LXXIV; Gh.
Lazarovici - C. Săcărin, în Banatica, V, 1979, fig. 8-13.
10 S. M. Petrescu O. Popescu, în Banatica, X, 1990, p. 66, pl. VII, X.
1 1 Ortansa Radu, în Tibiscus, II, 1972.
12 M. Gumă, în Banatica, IV, 1977, p. 86.
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Aşezarea aparţine fazei timpurii a culturii
trează elemente ale bronzului timpuriu 13 , dar

Vatina, când se mai păs
apar însă şi elemente ale
bronzului târziu, care sunt predominante în nivelul superior de ~a Cornesti14.
· In ce priveşte cronologia staţiunii, credem că materialul existent nu
ne permite, deocamdată, să depăşim faza timpurie a culturii Vatina, după
periodizarea stabilită de cercetătorii iugoslavi 15 .
Aşezarea de la Ciut,a făcând abstracţie de cele câteva fragmente
Vatina descoperite în Peştera Oilor de pe Valea Cernei 16 - este până
în prezent cea mai estică staţiune din aria de răspândire a culturii
Vatina.
Această aşezare se pare că încete.ază a mai funcţiona odată cu instalarea în zonă a comunităţilor grupului cultural Balta Sărată 17 , cu care
cultura Vatina este contemporani\.
SORIN M. PETRESCU

DIE BRONZEZEITLICHE SIEDLUNG VON CIUTA (GEM. OBREJA, KREIS
CARAŞ-SEVERIN)

(Zusammenfassung)

In diesen Artikel werden die arheologische
Ausgrabungen zwischen den
Jahren 1975-1980 von Ciuta - ,,Cornul dealului", senkrechen Lichten der Stelle,
Wohnkomplexe, Grăber und Keramische Fragmente vorgestellt.
Nach den gefundenen Materiei, wurde die Ansiedlung in den Ersten Phasen
der Vatina Kultur datiert, weil sie die Bronz B 1 nicht ilberholt (nach Reinecke).
Diese Ansiedlung befindet sich im Osten Banat und es gehort der Vatina
Kultur. Sie verschwand als die „Balta Sărată" Gemeinden in der Region kammen.
Die Vatina Kultur ist mit den „Balta Sărată" Kulturiele Gruppe.

13 Este ceea ce D. Berciu definea ca „orizont Periam Mokrin - Panl!evo",
Vezi, D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 1960, p. 167 şi
nota 1.
14 Ortansa Radu, în SCIV, 23, 2, 1973, p. 273 şi urm.
1s B. Brukner, B. Jovanovic, N. Tasic, Praistorija Vojvodine, XXVI, 1973,.
tr. Vezi, supra nota 10.
17 R
Petrovszky - M. Gumă, în StComC., 1979, p. 71-110; P. Rogozea, în
SympThr., 9, Bucureşti, 1992, p. 23-25; idem, p. 98-100; M. Gumă, Civilizaţia
primei epoci a fierului în sud-vestul Romdniei, Bucureşti, 1993, p. 163-166 (cu
bibliografia).
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CERCETARI ARHEOLOGICE LA CLUJ-NAPOCA.
VILLA RUSTICA DIN VALEA CHINTAULUL
CAMPANIA 1988
La limita nordică a oraşului Cluj-N;apoca, pe valea Chintăului, 'la
hotarul cu satul Chinteni, în partea stângă a văii, pe una din terasele
dealului Tulgheş a fost identificată o aşezare romană sau o complexă
villa rustica 1 •
Prin 23 de sond,aje a fost delimitată o suprafaţă locuită în antichitate, de circa 4 ha, evidenţiindu-se 11 clădiri cu ziduri de piatră, înconjurate de o incintă, de asemenea din piatră 2 •
În campania din anul 1988, cercetările s-au concentrat asupra uneia
dintre clădirile identificate, obiectivul numărul unu, aflată în p,artea de
nord-vest a terasei (fig. 1-2, pl. I).
Clădirea romană suprapune şi distruge un bordei dacic ale cărui
limite nu au putut fi stabilite (fig. 3). Resturile sale au fost sugerate de
prezenţa unei alveolări în solul natural, câteva gropi mici şi frµgme:ntele
ceramice descoperite. Până în acest moment este singurul vestigiu dacic
descoperit pe dealul Tulgheş.
Clădirea romană, orientată nord-sud, are trei faze de existenţă:
In prima fază dimensiunile sale sunt următoarele: latura de nord 12,34 m, l,atura de est - 21,37 m, latura de vest - 21,76, m şi latura
de sud - 13,30 m. Diferenţa de 1 m între latura de sud şi cea de nord
se poate d~tora nu numai unui viciu de construcţie, ci şi tendinţei de
alunecare a terenului, mai ales, spre est. În această fază, clădirea dispunea de 6 compartimente din care 5 er.au încăperi (Ci, C 2 , C3 , 0 7 şt
Cs + C 6) şi o curte (C 4 + C8). Nivelul de călcare din această primă fază
ca, de altfel, şi a celorlalte faze a putut fi surprins numai în partea de
nord-est a edificiului mai precis în camera 7. fo rest, ialunecările şL
eroziunea terenului au distrus toate elementele cu excepţia fundaţiei
zidurilor (pl. 111/3).
Camera 7 avea în prima fază un pavaj slab de morlar, care, în bună
parte, s-a amestecat cu stratul de lut, folosit ca suport (pl. 11/lf fo
colţul de nord-vest al camerei s-a găsit o vatră de foc, îndelung utilizată.

Materialul arheologic descoperit în nivelul de locuire din prima fază
în trei monede, cu emisiuni din perioada împăratului Traian, un
bogat material ceramic şi câ;teva cuie de fier. Nivelul de umplutură dintre
primia şi a doua fază, gros de 15-20 cm, este bogat în cărbune şi arsură.
Probabil, prima fază a clădirii sfârşeşte datorită unui incendiu.
constă

1
2

Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, in ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 727.
D. Alicu, in ActaMN, 31, I, 1994, p. 539-567.

(j2Q

DORIN ALICU -

SORIN COCIŞ -

ISTVA/\ rERENCZI -

ADELA PAKI -

CONSlANTIN ILIEŞ

1n faza a doua clădirea nu-şi modifică forma şi nici spaţiile interioare. Pavajul este refăcut din acelaşi tip de mortar alb şi destul de
puţin consistent. La nivelul corespunzător 1al acestui pavaj s-a găsit o
monedă, probabil, de la Elagabal. Tot din acest nivel a !ieşit o mare
cantitate de ceramică din care câteva vase erau întregibile.
Abia în faza a treia aspectul clădirii se modifică. Astfel, spre vest
se adaugă un coridor, lat de 3,53 m, împărţit de ur.i zid transversal în
două sectoare (pl. lll/4). Curtea este, de asemenea, împărţită în două de
un zid median şi transformată, probabil, în două încăperi (C, şi C 8) (pl.
111/1-2), zidul dintre camera 7 şi camer,a 1 este demolat şi scos complet, fiind reconstruit la 2,3 m mai spre vest. Tot acum, încăperea 7
este pavată cu dale de piatră fiind, probabil, transformată într-o curte
(pl. ll/3-4). Datarea acestor importante modificări nu s-,a putut face,
întrucât stratul de cultură aparţinător fazei a treia, păstrat foarte subţire în camera 7, r.iu a conţinut un material arheologic relevant (fig. 4-5,
pl. Il/2).
Zidurile clădirii rom,ane sunt construite din piatră de râu, gresie şi
un conglomerat local, legate cu mortar. Grosimea lor variază între 0,45
m şi 0,70 m. Fundaţia zidurilor este mai adâncă (40 cm), în cazul pereţilor exteriori şi mai puţin adâncă (0,25-0,30 m), în cazul zidurilor
111cerioare.
Nu ştim dacă la sfârşitul secolului al III-lea s.au începutul celui următor clădirea a fost sau nu abandonată pem.tru o perioadă. Cert este
însă că la un moment dat zidul dintre camerele 7 şi 6 şi o porţiune din
zidul dintre camerele 5 şi 4 sunt demolate până la nivelul fundaţiei,
lntre camer,a 7 şi 5 se construieşte un zid de piatră şi cărămidă, legat
cu pământ de o structură şi un aspect complet deosebit de celelalte
ziduri ale clădirii (pl. IV /1). În noua încăpere 7, se întinde o vatr.ă de
lut cu cărămidă pisată care acoperă pavajul de dale (pl. IV /2) şi zidul
demolat, iar peste zidul dintre camera 5 şi camera 4 se amenaje.ază o
vatră lutuită de foc (pl. JV/3, 4). Aceste din urmă amenajări se află la
o adâncime de 0,25-0,35 m şi sunt în cea mai mare parte distruse de
lucrcirile agricole.
Din acele.aşi motive credem că materialul arheologic descoperit între
O şi 0,35 m este amestecat şi rulat. Numai aşa se explică prezenţa unui
castron roman la acelaşi nivel cu un vas ceramic, datat în secolele
XI-XII.

Elimimînd ceramica romană, descoperit[1 în nivelul superior şi c,are
poate proveni dintr-un strat mai profund, rămân câteva piese ceramice
cu posibilitatea de datare a lor în secolul al !V-lea. Se remarcă, îndeosebi,
un fragment ceramic din pastă fină, cenuşiu, săpunos, ştarnpil,at şi o
piesă, de asemenea, dintr-o pastă cenuşie, după unele opinii databilă
din secolul al VI-lca~. S-au mai găsit, de asemenea, două fibule dintre,
care una de fier, tip arbalet:i şi cealalt[1, de bronz, cu piciorul întors pe
dedesubt, databile ambele în a doua jumătate a secolului al III-lea şi
începutul celui următor d.Ch.
Un al doilea lot de material îl formează o ceramic[1 decor,ată cu val,
întcîlnită începând din secolul al Xi-lea. 1n apropierea vaselor amintite
3

Materialul ceramic se

află

în curs de prelucrare.
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au fost găsite două seceri şi o daltă cu aripioare (otic?), toate de fier,
cunoscute în aceeaşi epocă.
Acest materLal feudal timpuriu a fost depistat şi în celelalte sondaje
de pe întreaga arie cercetată. Ma'i mult chiar, în obiectivul nr. 2, aflat
la est de obiectivul nr. 1, în sondajul de identificare, s-a găsit o monedă
emisă de Ladislau I între anii 1077-1095 4 •
În concluzie, se poate afirma că pe teras.a mijlocie a dealului Tulgheş de lângă Cluj s-au identificat:
1. Vestigii de locuire dacică din secolul I e.n.
2. O aşezare rurală romană sau o villa rustica, de mari dimefilsiuni.
Din această epocă de locuire s-a cercetat o clădire de mai mică importanţă, cu trei faze de existenţă, al cărei început poate fi stabilit în perioada Traian - Hadrian şi care sfârşeşte, probabil, în ultimele decenii
ale secolului al III-lea.
3. O posibilă reamenajare şi reutilizare a clădirii în secolul al IVlea d.Ch.
4. Urme de locuire sau aşez.are din secolele XI-XII.

CATALOGUL MATERIALULUI DESCOPERIT

os
1. \·erigă, întreagă; descoperită în C 7, la -0,80 m. D

(piesele poartă nr. de inventar ale Muzeului
(fig, 5/3).

Naţional

=

3,5 cm; nr. inv. v/41248
de Istorie din Cluj-Napoca

BRONZ

2.

Fibulă

=

L

3.

fragmentară; descoperită

cu piciorul întors pe dedesubt,
3 cm; nr. inv. v/41269 (fig. 5/6).

Aplică traforată, întreagă; descoperită

în C 7

0,80 m. L

-

v/41288 (fig. 5/8).
4.

Verigă,
V /41270

fragmentară;

descoperită

în C 7

-

=
=

0,75 m. D

(fig. 5/9).

în SA -

0,30 m.

3,4 cm; nr. inv.
4,5 cm; nr. inv.

FlEU

5. Cheie,

întreagă; descoperită

în C 5

-

0,35 m. L

6/1).

6. Cheie,

fragmentară; descoperită

=

3,5 cm; nr. inv. v/41259 (fig.

în C 5

-

0,35 m. L

=

în C 5

-

0,30 m. L

= 6,5

(fig. 6/2).

,. Cheie,

fragmentară; descoperită

(fig. 6/3).

8. Cheie,

fragmentară;

descoperită

în C 7,

suprafaţă,

(fig. 6/4).

9.

Zăvor,

fragmentar;

descoperită

în obiectivul 1. L

(fig. 6,'5).

10. Cheie,

fragmentară;

descoperită

în Cu -

(fig. 6/6).
4

D. Alicu, op. cit., p. 548 (catalog nr. 38).

L

=

0,40 m. L

4,4 cm; nr. inv. v/41270

=

cm; nr. inv. v/41317

10 cm; nr. inv. 41303

9,4 cm; nr. inv. v/41304

=

9,9 cm; nr. inv. f.n.
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11. Cheie,
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fragmentară;

ISTVAN FERENCZI -

descoperit în C 7

ADELA PAKI -

-

0,40 m. L

în C 7

-

0,60 m; D

în C 7

-

0,60 m; D

=

(fig. 6/7 ).

12.

Verigă, fragmentară; descoperită

13.

Verigă, fragmentară; descoperită
Scoabă, fragmentară; descoperită

cm; nr. inv. v/41306

4,3 cm; nr. inv. v,'41307

(fig. 6/9).

14.

7,2 cm; nr. inv. 41305

= 3,5

(fig. 6/8).

CONSTANTIN ILIEŞ

= .12

în obiectivul l; L

cm; nr. inv. v/41308

(fig. 6/10).

15.

Ţâţână

uşă,

fragmentară;

descoperită

în C 8

0,30-0,40 m. L

-

=

15 cm; nr.

inv. v/41309 (fig. 6/11).
16.

Daltă, fragmentară; descoperită

în C 3

0,40 m. L

11 cm; nr. inv. v/41310

0,40 m. L

15 cm; nr. inv. v/41311

(fig. 6/12).

17.

Bandă, fragmentară; descoperită

în C3

-

(fig. 6/13).

18.

Bandă, fragmentară; descoperită

în C 3

-

=

0,40 m. L

1fig. 6/14).

19. Cui, fragmentar; descoperit în C 8

=

0,30-0,40 m. L

-

11,5 cm; nr. inv. v;41317
8 cm. nr. inv. v/41312

(fig. 6/15).

20. Oui, fragmentar; descoperit în C 8
(fig.

0,30 m. L

6/ 16 ).

5,5 cm; nr. inv. v/41313

21. Cui, fragmentar; descoperit în C8
0,40 m. L
(fig. 6/17 ).
22. Bandă, fragmentară; descoperită în C 6 - 0,50 m. L
tfig. 6/18).

23.

Bandă, fragmentară; descoperită

în C 7

-

0,60 m. L

=

6,5 cm; nr. inv. v/41314
14,5 cm. nr. inv. v/41315

=

10,5 cm; nr. inv. v/41316

(fig. 6/19).

24. Piron, întreg; descoperit în obiectivul 1. L = 16,2 cm; nr. inv. v/41263 (fig. 7/1).
25. Piron, fragmentar; descoperit în C 7 - 0,60 m. L
12,5 cm; nr. inv. v/41318

=

(fig. 7/2).

26. Piron, fragmentar; descoperit în C 8

=

0,45 m. L

-

(fig. 7/3).

27. Cui, fragmentar; descoperit în C 2

0,30 m. L

(fig. 7 /4).

0,60 m. L

28. Cui, fragmentar; descoperit în C,
(fig. 7/5).

29. Cui, fragmentar; descoperit în C 6

0,60 m. L

(fig. 7/6).

30. Cui, fragmentar; descoperit în SF - 0,20 m. L
(fig. 7 /7 ).
31. Cui, fragmentar; descoperit în SlB - 0,35 m. L

= 12
= 15
= 11
= 10,5
=

(fig. 7 /8).

32. Cui, fragmentar; descoperit în C8
(fig. 7 /9).

33. Cui, fragmentar; descoperit în SF
34. Qui, fragmentar; descoperit în C 5
(fig. 7/ 11 ).

35.

Scoabă, fragmentară;

descoperit în C 7

-

0,30 m. L

(fig. 7/12).

36. Cui, fragmentar; descoperit în SB -

0,35 m. L

=

7/13).

37. Cui, fragmentar; descoperit în SA
(fig. 7 /14).
38. Cui, fragmentar; descoperit în C 6
(fig. 7/15).

39. Cui, fragmentar;
40. Cui, fragmentar;
(fig. 7 /17 ).
41. Cui, fragmentar;
42. Cui, fragmentar;

0,40 m. L
30 m. L

cm; nr. inv. v/41322
cm; nr. inv. v/41323

6,2 cm; nr. inv. v;41326

=

30 m. L

cm; nr. inv. v/41321

8,2 cm; nr. inv. v/41325

0,30 im. L

(fig. 7/10).

cm; nr. inv. v/41320

10 cm; nr. inv. v/41324

=

0,40 m. L

-

11 cm; nr. inv. v/41319

7,2 cm; nr. inv. v/41327

=

7,2 cm; nr. inv. v/41328

7 cm; nr. inv. v/41329 (fig.

=
=

9,2 cm; nr. inv. v/41330
4,8 cm; nr. inv. v/41331

descoperit în C 7 - 30 m. L = 5,5 cm; f.n. (fig. 7/16).
descoperit în C:; - 0,30 m. L
5,9 cm; nr. inv. v/41332

=

descoperit în C 5 - 0,30 m. L
descoperit în C 5 - 30 m. L

7 /19).

43. Cui, fragmentar; descoperit în C, 7 /20).

40 m. L

= 6 cm; f.n. (fig. 7/18).
= 7 cm; nr. inv. v/41353
= 6,5 cm; nr. inv. v/41334

(fig.
(fig.
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44. Cui, fragmentar; descoperit în C, -

=

L

623

5,8 cm; nr. inv. v 41335

(fig. 7/21).

45.

Cuţit,

fragmentar; descoperit în C 7

12,6 cm; nr. inv. v/41290

0,40 m. L

-

1fig. 8/1,.

=

Seceră, fragmentară; descoperită în SA 0,40 m. L
nr. inv. v/41187 (fig. 8 2,.
47. Cuţit, fragmentar; descoperit în SA - 0.40 m. L

46.

41,3 cm; sec. XI-XII;

11 cm; nr. inv. v/41191

rfig. 8/3).

Seceră. fragmentară; descoperită în SA 0,40 m. L = 24 cm; sec. XI-XII;
nr. inv. v/41261 rfig. 8 41.
49. Cuţit, fragmentar; descoperit în C 7 0,50 m. L
22,5 cm; nr. inv. v/41262

48.

I fig. 8/5 ,.

50. Otic (?), fragmentar; descoperit în C 5 0,35 m. L
nr. inv. v/41188 (fig. 8 6;.
51. Seceră, întreagă; descoperită în C 5 0,30 m. L
inv. v/41242 1fig. 9/11.
52. Daltă. fragmentară; descoperită în C,, - 0,30 rn. L

=

13,1 cm: sec. XI-XII;

44 cm; sec. XI-XII; nr.

=

11 cm; nr. inv. v/41282

1fig. 9 2).

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Zăbală. întreagă; descoperită în C:, 0,30 m. L
24,5 cm: sec. XI-XII; nr.
inv. v/41289 (fig. 9/3>.
Vârf de suliţă, fragmentar; descoperit în C 5 - 0,30 m. L = 21,2 cm; nr. inv.
v/41258 1Ji9. 9/4).
Element zăbală, fragment: descoperit în C 0 - 0,30 m. L = 7,8 cm; sec. XI-XII;
f.n. (fig. 9 5 i.
Lamă cuţit (?), fragmentară; descoperită în C 7 0,35 m. L = 8,6 cm; nr. inv.
v/41295 1fig. 9/61.
Lamă cuţit (?); fragmentară; descoperită în C 7 0.35 m. L = 13.2 cm; nr. inv.
v/41293 1fig. 9/71.
Fibulă arbaletă, fragmentară; corpul are o nervură mediană, piciorul ascuţit;
descoperită în C 5 - - 0,30 m: sec. III d.Ch.: nr. inv. v41254 rfig. 9 "8).

CERAMICA
59.

Fusaiolă,

întreagă; descoperită

în C 7

0,50 m: D

-

=

rfig. 5/ I).

HO. Fusaiol~. întreagă; descoperită în C 7
• fig. 5/2 ,.
IH. Fusaiolă, întreagă: descoperită în C 7 lfig.54!.

-

=

0,50 m; D
0.50 m; D

4,5 cm: nr. inv. v/41233

=

5 cm; nr. inv. 41240

4 cm; nr. inv. v/41241

62. Fragment cap teracotă Genius cucullati (?): descoperit în C 5 - 0.40 m; L = 6
cm: f.n. (fig. 5/51.
63. Rotiţă pentru car, jucărie, întreagă: descoperită în C, - 0,50 m: D = 9,5 cm;
nr. inv. v/41238 rfig. 5/7).
64. Oală, întreagă, cenuşie, pastă. ardere neuniformă, ornamentată cu linii în val.
pe fund ~tampilă de olar: descoperită în Ca - 0,20 m; Î = 10 cm; sec. XI-XII;
nr. inv. v/4112B 1fiy. 9 l).
65. Oală. fragmentară, ardere neuniformă, culoare brun-oranj, pe fund ştampilă de
olar; descoperită în C 8 - - 0,20 m; I = 19 cm; sec. XI-XII; nr. inv. v/41233
(fig. 9/2>.
66. Buză de oală. fragmentară, ardere neuniformă, culoare brun-oranj, pe corpul
vasului decor făcut prin impresiuni cu unghia; descoperită în Ca - 0,20 m;
D = 28 cm: sec. XI-XII: f.n. (fig. 9/3).
67. Buză de oală, fragmentară, ardere uniformă, exterior culoare brun-oranj, pe
corpul vasului decor format din două linii în val; descoperită în Ca - 0,20 m:
D = 20 cm: sec. XI-XII: f.n. (fig. 9 4).
68. Buză de oală. fragmentară, lucrată cu mâna, cu mică în pastă. culoare negrucenuşie; descoperită în C 7 0,80 m; D = 24 cm; sec. I î.Ch. - sec. I d.Ch.;
nr. inv. v/41252 (fig. 9/5i.
69. Fund de oală, fragmentar, lucrat cu mâna, cu mică în pastă, culoare negrucenuşie; descoperit în C 7 0,80 m; D = 17 cm: sec. I i.Ch. - sec. I d.Ch.;
nr. inv. v /41251 (fig. 9/6).
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70. Perete de oală (?), fragmentar, lucrat cu mâna, cu mică în pastă, culoare negrucenuşie, ornamentat cu brâu alveolar; descoperit în C7 0,80 m; L = 10 cm;
sec. I î.Ch. - I. d.Ch.; nr. inv. v/41253 (fig. 9/7).
MONEDE•

71. As, Vespasianus (?); foarte tocit; D = 26,2 mm; G = 6,41 g; descoperit în C8
- 0,75 m; f.n.
72. Denar suberat, Traian; RIC, II, p. 263, nr. 276 (Roma a. 112-114 d.Ch.); D =
19,5 mm; G = 62, 11 g; descoperit în C 7 - 0,80 m; f.n.
73. Dupondius, Traian; nedeterminabil; D = 26,7 mm, G = 8,13 g; descoperit în
C; - 0,45 m; f.n.
74. As, Traian; foarte tocit; D = 28 mm; G = 11,13 g; descoperit în C7 - 0,60 m;
f.n.
75. Denar, suberat, Elagabal (?); foarte corodat; D = 1,75 mm; G = 2,36 g; descoperit în C7 - 0,40 m; f.n.
• Monedele au fost determinate de dl. Radu Ardevan, cărui ii mulţumim şi pe
această cale.
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FOUILLES ARCHtOLOGIQUES A CLUJ-NAPOCA. VJLLA RUSTICA
DE LA VALLEE DE CHINTAU, LA CAMPAGNE DE 1988
(Resume)

A la limite nord du mumc1pe de Cluj-Napoca, sur l' une des terrasses de la
colline Tulgheş, dans la vallee de Chintău, a ete identifiee une villa rustica. La
campagne 1988 a identifie un niveau d'habitation dace, datant du }er s. ap. J. -C.
En ce qui concerne la villa datant d'epoque romaine (pl. I), on a fouille en 1988
un bâtiment secondaire avec trois phases d'existence, dont la premiere date de
l'epoque Trajan-Hadrien et qui finit vers la fin du 38 siecle. 11 est possible que
le bâtiment eut subi une renovation et reutilisation au conrs du 4 8 siecle. On a
aussi surpris un niveau d'habitation datant du 11-12 sie<.le dans le meme perimetre.
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CERCETARILE ARHEOLOGICE
DIN STRADA VICTOR DELEU IN CLUJ-NAPOCA
I. CAMPANIILE 1992-1994
Aria în care s-au desfăşurat săpăturile arheologice, începând din
1992, se află în zona centrală a oraşului actual, în apropiere de Parcul
Caragiale (fig. 1; pl. I). în Evul Mediu, ,aici a fost domeniul mănăstirii
dominicanilor (sec. XV) 1 care, din siec. XVIII a intrat în patrimoniul
ordinului franciscan. În sec. XIX se va construi aici un spital al oraşu
lui. Ma'i târziu, pe o parte a terenului, se va ridica edificiul în c.are vor
funcţiona o asociaţie profesională 2 ; cealaltă parte devine autogară la începutul sec. XX, apoi s-a construit o sală de box a clubului „Voinţa".
În 1991, fostul UJCM, care ocupă şi azi clădirea vechii asociaţii profesionale, a dorit o extindere a sediului său. Eliberarea terenului de pe
care a fost dărâmată vechea sală de box de sarcină istoriciP, a prilejuit
începutul săpăturilor, devenite sistematice din 1992 4 .
Suprafaţa cercetată are până acum o lungime de 25,5 m şi o lăţime
de 19 m". S-a mers în profunzime până la -3,70 m, adâncime la care
se află pcînza freatică; prezenţa ei împiedică cercetarea eventualelor nivele preromane. Tehnica folosită a fost decopertarea pe suprafeţe. Au
fost identificate următoarele etape de locuire (fig. 2):
locuire romană:
3 faze cu construcţii de lemn;
2 faze cu construcţii de piatră, fiecare cu câte
o refacere;
locuire medievală:
1 fază aparţimînd sec. XI-XII;
1 fază cu urme sporadice din sec. XIV--XV;
1 fază cu construcţii de sec. XVII-XVIII.
Locuirea romană
Fazele construcţiilor de lemn
Primul niVC'l a fost cercetat pe o suprafaţă de circa 250 m 2 (fig. 3).
El se găseşte la o adâncime cuprinsă între 3,40-3,60 m, fiind aşezat pe
1

Viorica Marica, în Istoria Clujului, Cluj, lfJi4, p. 28.
F. Benedek, Szent Klara nyomciban, Cluj, HJ47, p. 14 --15.
în toamna anului 1991 au demarat lucrările cte săpare a fundaţiei „supravegheate" de M. Bădău-Witemberger. Cu această ocazie a fost excavată o groapă de
circa 21 X 16 m !;ii o adâncime, pe unele porţiuni, de 2 m. Pe întreaga suprafaţă
au fost identificate ziduri, podele de opus signinum, material ceramic. sticlă,
monede, obiecte de bronz !;ii fier de epoca romană. Unele ziduri, intacte până la
-0,50 m faţă de nivelul contemporan de călcare, au fost considerate de specialiştii
epocii romane drept ziduri medievale târzii. Aceste „ipoteze" au dus la supravegherea superficială a excavaţiei. Defectarea utilajelor !;ii venirea iernii au determinat stoparea lucrărilor.
1
La cercetări au mai participat P. Iambor, B. Ardevan, D. Huscu, M. Bădău
Witemberger.
5 Datorită importanţei sitului pentru istoria oraşului roman Napoca, consiliul
municipal local a dat în custodie acest teren MNIT.
2

3
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humus-ul antic şi constă din 6 vetre de Ioc, 5 mici cupto_are menajere şi
2 urme de pari (pl. 1114). Materialul arheologic este alcătuit din ceramică
romană provincială şi ceramică lucrată
prima categorie se remarcă fragmente

cu mâna, de tradiţie dacică. In
de terra sigillafo nord-padană
(Drag. 35-36), ceramică norico-pannonică de tradiţie Latene (lucrată cu
mâna) şi 5 opaiţe (două cu ştampila FORTIS). Din cea de-a doua categorie menţionăm: vase borcan decorate cu brâu alveolar şi butoni, ceşti
dacice ş.a. Inventarul monetar constă din 5 aşi şi un denar care nu depăşesc epoca lui Traian. Alte materiale: două fibule puternic profilate,
fragmente de vase de sticlă.
Nivelul este acoperit de un strat de lut, a cărui grosime variază între
30 şi 50 cm (pl. JIAJ.
Al doilea nivel, surprins pe întreaga suprafaţă cercetată, se află la
o adâncime cuprinsă între 3,10-2,90 m. El constă din urmele mai multor
clădiri de lemn cu plan neregulat (fig. 4). Construcţia centrală (A) are
dimensi1.__mile, probabile ,de 6,30 X 8 m; grosimea pereţilor est€ de 2025 cm. In colţul de NE se delimitează o încăpere de formă patrată, cu
latura de 3,5 m (pl. JJ/3). În partea estică şi pe axul N-S al clădirii s-au
păstrat urmele a 3 bârne, groase de 20-25 cm, care alcătuiau substrucţia unei duşumele de lemn. Nu s-a reuşit identificarea laturilor de sud
şi de vest ale clădirii A, ele fiind, probabil, suprapuse de ziduri de piatră din faze ulterioare. Urmele unor alţi pereţi de lemn decât cei ai edificiului A au fost surprinse în c,îteva puncte, dar ele nu permit identificarea cliidirilor cărora le ,aparţin. Pe acest nivel, ca şi în cazul celui
precedent, au fost găsite cuptoare menajere şi o vatră. Materialul ceramic este similar celui din primul nivel, cu menţiunea că apare şi ceramică ştampilată. Proporţia ceramicii de tradiţie d,acică este mai redusă,
iar opaiţele au şi alte ştampile: PREIMOS, LVCIA ... Monedele, în numc'ir
de 7 (4 aşi, 1 sestert, 1 dupondius şi 1 denar) nu depăşesc nici în acest
caz epoca lui Traian. Alte materiale: cuie de fier, 2 vârfuri de lănci, un
cercel de aur, 3 fibule puternic profilate, fragmente de vase de sticlă şi
3 ace de păr. Nivelul este acoperit de două straturi de amenajare, care,
împreună, ating grosimea maximă de 50 cm (fig. 6; pl. 11/4).
Nivelul al treilea al constructiilor de lemn are nivelul de călcare la
o adâncime de 2,40 m. El constă din urmele a două căldiri (A şi B)
(fig. 5 şi pl. Ili2; vezi şi fig. 6), ai căror pereţi ,au o grosime cuprinsă între 20 şi 30 cm. Aşezaţi pe un fundament de bolovani şi întăriţi din loc
în loc cu stâlpi (diametrul 18 cm), pereţii sunt făcuţi dintr-un miez de
nuiele îmbrăcat în lut. In unele porţiuni elevaţia lor s-a păstrat pe o
înălţime maximă de 15 cm, identificându-se în acest fel şi tencuiala care
îi acoperea. În apropierea şi în interiorul clădirilor au fost găsite 5 rnpto_are. Diametrul lor mai mare decât al celor din faza precedentă ar îndreptăţi supoziţia că cel puţin unele au fost şi cuptoare destinate f;roducţiei, nu numai menajului. Ceramica recoltată se aseamănă cu cea din
nivelele precedente: marea majoritate este ceramică provincială ele uz
comun; continuă, dar într-o cantitate mai mică, vasele norico-pannonice
de tradiţie Latene şi cele dacice lucrate cu mâna. S-au mai găsit: 10
opaiţe, cuie de fier, un vârf de lance, o aplică de bronz, 3 fibule puternic
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profilate, 10 monede (aşi, dupondii, sesterţi, denari) de la Titus, DomiTraian, Hadrian, Antoninus Pius. Demn de remarcat este că trei
dintre ele au fost găsite în groapa de stâlp a unui perete aparţinând
locuinţei A.
Următorul nivel este un nivel intermediar, de amenajare a primei
clădiri de piatră. El a fost surprins doar pe o suprafaţă restrânsă în
clădire.a C 2 , în camerele a şi b şi constă din urme de mortar, pietre şi un
cuptor pentru prelucrarea metalelor în camera b. Materialul arheologic
este caracteristic unui asemenea nivel de construcţie: creuzete, zgură de
fier, cuie şi uneltele specifice meseriei (topor, burghiu, daltă); lor li se
adaugă o monedă de la Hadrian.
ţian,

Faza

construcţiilor

de pi atr{1

Terenul este în această etapă ocupat de două clădiri de mari dimensiuni, despărţite de un interstiţiu. Ele au fost notate de noi în mod convenţional C 1 (la nord) şi C 2 (la sud) (fig. 7 ). Nu ne vom referi acum la
C 1 din două motive: înt;îi, pentru cei aici s-au produs distrugeri efectuate de buldozer cu prilejul tentativei de extindere a clădirii UJCM, iar
în ,al doilea dnd pentru că, în partea estic[1, care a scăpat acţiunii distructive, săpătura nu este încheiată.
Primul nivel al clădirii C 2 constă din 4 compartimente de mari dimensiuni, notate convenţional a, b, c, d. Zidurile sunt construite în tehnica opus incertum: fundaţiile lor încep la aproximativ 1,60 m adâncime
faţă de nivelul de călcare din clădire cu un strat de pietriş peste care
se ridică substrucţii de circa 60 cm înălţime şi 75-80 cm grosime din
pietre mari, prinse cu mortar. Elevaţia zidurilor are o grosime de 60 cm;
înălţimea maximă pe care s-a păstrat, în cazul zidului sudic al compartimentului a este de 1,12 m (pl. ]/1 şi IV /1).
Compartimentul a (fig. 7; pl. 1) are dimensiunile de 10,20 X 6,90 m
şi a reprezentat, pe toată durata de funcţionare a clădirii o curte, aşa
cum o dovedeşte existenţ_a, pe latura de est, a unui masiv prag (1,84 cm)
(pl. ll 1 şi IV 1), de 5,60 X 0,60 m şi a unui postament de coloană în
capătul sudic al pragului (0,60 X 0,60 m), urme care indică o intrare monumentală, Jlancată de dowi coloane. Nivelul de călcare în curte a fost
complet distrus de-a lungul timpului.
Legătura dintre curtea a şi încăperea b se făcea printr-o într.are din
care s-a păstrat un mic prag de 1,00 X 0,70 m. Intrarea în camera c nu
a putut fi surprins,1 datorită faptului că zidul care le desparte nu s-a
păstrat decfit prin substrucţie.
Prim.a foztl şi refacerea sa în camera b sunt reprezentate doar prin
podele de lut şi sunt aproape complet lipsite de material arheologic. Pereţii încăperii erau tencuiţi. în faza a doua a construcţiei de piatră în
camera b se Iace o altă podea de lut, care prezintă urme de incendiu.
Pe podea a fost g;'isită o m.are cantitate de obiecte ceramice (întregi bile):
urcioare, kantharoi, mortaria, opaiţe, precum şi 3 opaiţe de fier, alcătuind,
probabil, un candelabru, un văscior de fier şi un depozit de obiecte de
bronz: douii vase, două sfe~nice, o statuetc:'i reprezentând un berbec, aplici
cu reprezent(tri fantastice. Cea mai import.antă descoperire aparţinând
fazei a doua de construcţie este un tezaur monetar, găsit într-o groapă
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practicată în podeaua de lut, unde a fost ascuns un vas ceramic'. cu _capac, conţinând 1.268 monede de jarg'int şi un fragment al unui obiect
neidentificat de aur. S-au păstrat chiar şi resturi din ţesătura săculeţu
lui în care au fost depuse monedele în vas. Monedele se încadrează între
sec. I î.Ch. (M. Antonius) şi prima treime a sec. II d.Ch. (Severus Alexan-

der).

Faza a doua suferă şi ea o ref.acere: podeaua incendiată este nivese construieşte o altă podea, tot din lut, pe care au fost găsite două
monede de la Filip Arabul, un picior din bronz aurit (Pan) şi ceramică
provincială romană. Această ultimă fază a construcţiei rom.ane nu prezintă urme de distrugere violentă. Dimensiunile exacte ale camerei b,
ca şi extensiunea clădirii C 2 spre sud nu pot fi determinate cu exactitate,
datorită prezenţei construcţiei actuale care adăposteşte UJCM.
Camera c ,ale cărei dimensiuni exacte, ca şi în cazul camerei b şi
din aceleaşi cauze, nu pot fi determinate, a beneficiat de-a lungul întregii perioade de funcţionare, de un s'istem de încălzire cu hypocaustum.
Cercetarea ei stratigrafică a fost foarte mult îngreunată de gropi medievale şi moderne c.are au distrus urmele romane (fig. 10).
Prima fază în camera c a fost surprinsă doar pe mici porţiuni în
centrul încăperii: ea constă din podeaua inferioară ,a instalaţiei de încălzire (-2,94 m) şi patru ziduri, pe direcţia E-V, două câte două, unul
în prelungirea celuilalt (fig. 8). Refacerea ei este reprezent,ată prin podeaua inferioară a instalaţiei (-2,70 m) în opus signinum şi patru ziduri
despărţitoare (fig. 8). Dimensiunile zidurilor din partea de sud sunt
2,50 X 0,50 m, 1,40 X 0,50 m, fiind, ca şi celelalte douii, construite în
tehnica opus incertum. Aceste patru ziduri din interiorul încăperii c puteau fi ziduri portante pentru pode,aua superioară a instalaţiei sau, eventual, pereţi despărţitori, caz în care, spaţiul denumit de noi convenţional
c ar fi fost, de fapt, împărţit în 3 camere mici. Din instalaţia de hypocaustum s-au păstrat mai multe rânduri de pile (13 pe axa N-S, 11 pe
ax.a E-V), fiecare alcătuit din cărămizi pa trate la bază (O, 75 X 0,25 X
X 0,07 m), deasupra cărora erau puse un număr de 8 cărămizi (15 X
X 15 X 7), iar în final încă câte două cărămizi de aceleaşi dimensiuni
ca şi cele de la bază. Înălţimea totală a unui pilastru era de aproximativ
90 cm. Prefurniul a fost localizat în partea nordică a camerei c. S-a păs
trat substrucţia canalului de circulaţie a aerului cald, dar nu şi urmele
camerei de alimentare, care a fost distrusă de construcţia fazelor tfirzii
ale clădirii, Ct (fig. 8; pl. JJI'l-4). Podeaua camerei încălzite (---1.80 m)
s-a păstrat doar pe o porţiune de aproximativ 1 m 2 în colţul de NV
(pl. III/4). Materialul arheolgic constă din câteva fragmente ceramice de
facturci provincială romană, un opaiţ şi doi denari, unul de la Tr,aian
şi celălalt de la Septimius Severus.
În faza a doua a construcţiei de piatră, în prima etapă se produce
o schimbare în planul camerei: zidul de vest este prelungit înspre nord
şi, probabil, unit cu zidul de nord, în timp ce zidul, c.are în fazele precedente face un unghi, este desfiinţat. O schimbare radicală suferă şi
instal~ţia de hypocaustum. Faza precedentă este dărâmată, şi locul este
supramălţat cu aproximativ 15 cm (pl. II 2). Se construieşte o nouă podea inferioară în care sunt pr.acticate canalele pentru circulaţia aerului
cald (lăţime 0-,40 m). Există două direcţii principale pentru circulaţia
lată,
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aerului, una NV-SE, alta NE--SV, aceasta din urmă având o ramificaţie pe direcţia N-S (pl. III 1, 3). Podeaua camerei în această fază s-a
păstrat doar pe o mică porţiune (pl. II/,3). Prefurniul se găseşte, probabil, pe aceeaşi latură nordică a încăperii, dar mai spre V. Materialul arheologic constă din câteva fragmente ceramice, trei opaiţe şi monede de
la Caracala, Elagabal şi Severus Alexander.
În etapa de refacere a fazei a doua,

instalaţia de încălzire

se recon-

struieşte în aceeaşi tehnică (sistem de canale), dar nivelul fiind surprilils
pe o porţiune extrem de mici."i (aproximativ 0,70 m 2 ) în partea de NV a
camerei nu putem afirma nimic mai mult (fig. II şi pl. III, 1 şi IV/2). Materialul arheolgic este alcătuit doar din câteva fragmente ceramice. Aceastfi ultimă locuire romană nu pare a fi fost distrusă în mod violent.
Sp_aţiul d, din care, deocamdată, a fost surprinsă o foarte mică parte, are un dalaj de piatră (-2 m) de mari dimensiuni (probabil, o curte
interioară), aparţinând etapei de refacere a primei faze a construcţiei de
piatră (pl. III 4). Stratigrafia din culoarul dintre zidul de vest al c:amerei c şi zidul de vest al clădirii a fost distrusă de intervenţiile buldozerului şi doar extinderea siip<·1turii spre V ne va permite s{1 facem observaţiile necesare.

Locuirea

medievală

Primul nivel de locuire medievală a fost surprins în partea de nord
.a camerei c unde, pe podeaua ultimei faze a clădirii romane (-94 cm)
s-a aşezat o vatră de formă neregulată din bolovani (fig. 2). Materialul
descoperit constă numai din fragmente ceramice: oale ornamentate cu
unghia şi 3 căzănele, care datează nivelul în sec. XI-XII.
Al doilea nivel de locuire medievală ja fost surprins în camera a, în
colţul ei de NV şi constă dintr-o groapă (-2 m), care a distrus parţial
zidul de V al clădirii C 1 (fig. 2) şi din care s-au recoltat fragmente ceramice databile în sec. XIV-XV: ceramică cenuşie lustruită, ceramic{1
ornamentată cu rotiţa, unele ,avcînd pe fund şi ştampile de olar.
Interpretare

istorică

Săpăturile arheologice sistematice din str. Victor Deleu oferă informaţii deosebit de importante despre aşezarea romană de la Napoca, atât
în ceea ce priveşte cronolgia cât şi urbanismul, evoluţia istorică, popu1.aţia şi alte aspecte ale vieţii cotidiene romane.

Urmele sporadice din primul nivel de locuire indică o aşezare de
foarte scurtă durat,i (maximum c{1ţiva ani) a celor dinlcîi romani ajunşi
la Napoca. Ea nu prezintă caracterul unei aşezări organizate sistematic,
ci al unei stabiliri temporare a primilor veniţi. Din ceramica provincial{1
putem delimita component.a norico-pannonică, deci, putem presupune' o
colonizare iniţială cu clemente de această provenienţă. Prezenţa ceramicii dacice poate fi interpretată fie ca o conlocuire a coloniştilor cu autohtonii, fie doar ca o legătură comercială cu o aşezare dacică din apropiere. In stadiul actual al cercetării credem că elementele colonizatoare
erau civile. Absenţa cvasitotală a materialului militar şi caracterul dezorganizat al locuirii pledează pentru o aşezare civilă în aceasti'i zonă. Pri-
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mul nivel poate fi atribuit cu certitudine, pe baza materialului arheologic, epocii lui Traian.
In a doua etapă fi locuirii romane, în zona cercetată de noi, apar
mai multe clădiri de lemn, una dintre ele cu cel puţin două încăperi.
Ele marchează trecerea de la o aşezare temporară la una de mai lungă
durată, dar amplasarea lor în teren pare să fie destul de neregulată. Ele
aparţin aşezării rur<(lle de la Napoca (vicus?) şi datează, probabil, din
epoca Traian-Hadrian (până în momentul acordării statutului municipal).
Faza a treia a locuirii, în care construcţiile sunt încă tot din lemn,
se deosebeşte de cea precedentă prin amplasarea regulată a clădirilor,
ap.arent în conformitate cu o tramă stradală; în favoarea acestei interpretări pledează faptu! că zidurile de lemn sunt paralele cu zidurile de
piatră din fazele ulterioare. 1n ceea ce priveşte durata de funcţionare a
ultimei faze de lemn, pe baza descoperirilor arheologice, în speţă a monetelor putem conchide că a durat până spre mijlocul sec. al Ii-lea când
se ridică prima clădire în piatră, care a fost prezentată mai sus.
Dimensiunile şi planul parţial ne permit să spunem că edificiul notat de noi cu C 2 era o locuinţă particulară caracteristică pentru provinciile dunărene în sec. II d.Chr.: o curte de intrare, din care se poate
trece, în stânga spre o .anexă, iar în faţă, pe axul principal al clădirii,
N-S, spre camera principală, încălzită cu hypocaust, din care, pe aceeaşi
axă, se accede spre curtea interioară, pavată cu lespezi. Prima clădire
de piatră, refăcută o dată, ia durat cel puţin până în perioada domniei
lui Septimius Severus.
în faza a doua de piatră, intervenţii masive se pot observa în încă
perea C unde vechiul sistem de încălzire prin pile este înlocuit cu canale,
iar zidul de vest este prelungit spre nord încăperea căpătând, probabil,
o formă dreptunghiulară. In camera b se ridică o nouă podea. Nivelul
acesta este distrus în urma unui incendiu; atât tezaurul cât şi monetele
din încăperea c plasează acest eveniment după 235, deci, spre mijlocul
sec. III d.Ch., când instalaţia este refăcută în camera c, iar în camera b
se ridică o nouă podea care va fi folosită până la retragerea romană.
Cercetările din anii următori vor urmări degajarea în continuare spre
vest a unor încăperi din C 2 şi C1 , precum şi urmărirea tramei stradale
in zonă.
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RAPPORT PHELIMINAIHE CONCERNANT LES FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES DE CLUJ-NAPOCA, RUE VICTOR DELEU.
I. LES CAMP AGNES DE 1992 A 1994

(Resume)
Les fouilles archeologiques

ă

caractere systematique de la rue Victor Deleu

.'1 Cluj-Napoca ont produit des informations extremement utiles pour l'histoire de
l'etablissement romain de Napoca: la chronologie, l'urbanisme, l'evolution histo-

rique, la population, la vie quotidienne.

P I. I . Vede re aerlari i'I a situ lu i.

f'l. II . 1 Zidu '. sudi c al curţii din clădirea C 2 ; 2 Nivelul III a l fazei de Je mn; Nivelul II a l f azei de le mn ; Nivelul I a l fazei

d e le mn.

pi, III. I Faze le de

piatră

ale

c lădirii

C 2 ; 2- 3 Detaliu din spaţ iul „c"; 4
primei faze ele piatră .

Jns tal aţ i a

de hypocaust

aparţinând

refacerii

pi, IV . l De ta liu si~tem de con str ucţie a l zidurilor de piatră; 2 Profil est-vest prin spa ţiu „c": 3 Profilul vesti c al cl ădirii
C1; 4 Pragul curţii a.
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Les traces discontinues du premier niveau (fig. 2) indiquent une habîtatiou
tres courte (quelques annees au plus) des premiers romains qui sont arrives a
Napoca. Cette habitation semble ne pas avoir ete systematique, mais desorganisee,
comme si les premiers colons ne savait pas s'ils allaient reste longtemps ou pas.
La ceramique demontre que !'origine de ces premiers venus etait norico-pannonienne. La presence de la ceramique dace dans ce premier niveau peut etre interprete soit comme une cohabitation des colons avec les autochtones, soit comme
une liaison commerciale qui se serait etablie tres rapidement entre les etrangers
et le„ gens du pays. Pour l'instant, les indices archeologiques semblent montrer
que les colons etaient des civils (l'absence presque complete des pieces militaires
et le caractere desorganise de l'habitation). I.e materie! archeologique datent ce
niveau â l'epoque de Trajan.
Dam la deuxieme phase de l'habitation de cette region, plusieurs bâtiments
en bois sont construits (fig. 4) l'une cl'elJe<; ayant au moins deux compartiments.
Us marquent la passage de l'habitaticm tcmporelle du premier niveau it une habitatinn de longue duree. Leur amplacement sur le terrain semble avoir ete encore a~sez irregulier. lls peuvent i:•tre dates ,1 l'epoque Trajan-Hadrien et appartient i1 l'etablissement rural (vicus?) de Napoca.
I.a troisieme pha,e (fig. CJ ciont les bâtiments sont encore en bois se distingue
de la deuxieme par l'amplacement rer,ulier des edifice-;, apparemment en suivant
un reseau routier; un argument en cette direction est que les parois en bois sont
paralleles aux murs en pierres des phases ulterieurs. La fin de cette etape de l'habi tation a pu etre approximee, sur la base des pieces archeologiques (monnaies en
special) vers la moitie du 2e siecle.
Le premier bâtiment ~n pierre (C 2) (fig. 7) etait une maison privee dont le
plan est caracteristique pour Ies provinces danubicnnes au 2e siecle: une cour
a'accees, d'ol'.1 on pouvait penetrer, a gauche, dans une annexe et tout droit, sur
l'axe principal N-S, dans la piece principale (tablinium) chauffee avec un
systeme de hypocaustum et de la, dans la meme direction, dans la cour intereure,
pavee avec des grandes plaques au moins jusqu'a l'epoque de Septieme Severe (L'autre
bâtiment en pierre, Ci, n'est pas decrit dans ce rapport parce que la fouille n'est
tM~ encore terminee).
Dans la deuxieme phase (fig. 8) la maison C 2 a subi de massives interventions
dans la chambre C: le systeme de hypocaustum sur piles est abandoneet remplace
par un hypocaustum a canaux et le mur d'ouest est prolonge vers le nord, la
chambre ayant ainsi une forme rectangulaire. Dans la piece annexe (chambre b)
u,1 nouveau plancher en argile est construit. Ce niveau a ete detruit par un
incendie: dans le plancher on a creuse une fosse ou le proprietaire a depuse dans
un pot ,\ couvercle une bourse en tissu contenant 1268 deniers (de Marc Antoine
a Se\'ere Alexandre): sur le plancher nous avans trouve les restes d'une caisse
en boi<; qui contenait quelques objets en bronze: un pied ,de Pan ou ele silen
(h•·onze. clore), une statuette representant un belier, un candelabre etc. 11 semble
donc J'incendie peut i:•tre lie a un eveniment historique et son pas a un accident.
Cette deuxii•me phase a aussi subi une renovation: l'hypocaustum a ete refait et
dan, la chambre h un autre plancher a ete construit. Cette phase a dure jusqu'a
''.1 retraite des romains.
Pour Ies annees a venir le collectif s'est propose de degager la zone vers
1·oue, t et de suivre, dans la mesure ou il sera possible, le reseau routier dans
celte l'egion.
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CERCETĂRI

ARHEOLOGICE lN AŞEZAREA ROMANA DE LA
MICASASA.
Campania 1994

ln anul 1994 cercetările arheologice au fost efectuate în zona central.:1 a aşezării anticeit, în locul numit „Livadă" (Str. Nouă nr. 120),
i:1tr-un teren viran aparţinând locuitorului Nicolae Şolea.
S-au trasat două secţiuni, de câte 20 X 2 m fiecare, orientate NVSE, cu un interval de 1 m între cle2 , interval, care datorită complexelor
arh:::ologice apărute (fundaţii ale unei mari clădiri, gropi din care s-a
extras lut), a fost desfiinţat. De asemenea, datorită acestor complexe
apărute şi pentru urmărirea unor descoperiri, s-au deschis (în limita
posibilităţilor) în prelungirea suprafeţei săpate, înspre sud-vest şi pe
ambele laturi în această porţiune, precum şi pe latura de nord-vest,
nişte casete (pl. 1).
Cercetările au fost efectuate până la baza stratului cu urme de
materiale romane, strat care aici apare la aproximativ 0,35 m şi continuă
pun[1 la 1 m adâncime, iar în gropi până la baza acestora (pl. 2). În acest
loc, în strat, s-au putut distinge doar două niveluri de construcţie, faţă
de cele trei niveluri constatate în alte puncte cercetate din cuprinsul
aşezării şi care, aici se încadrează în dezvoltarea cronologică a aşezării
in nivelurile doi şi trei3. Şi ,aici, ca şi în alte locuri, s-au surprins peste
ultimul nivel fr,înturi de fundaţii firave de la construcţii, se pare, din
Evul Mediu timpuriu ale actualei localităţi~ (pl. 3/3).
Nivelul doi, aflat la baza stratului, mai puţin bogat în vestigii decât
în alte puncte cercetate, este prezent pe solul viu al luncii prin materiale
dl' uz gospodăresc, destul de multă ceramică şi prin urmele .a patru
gro1~i, din care s-a extras lut, necesar pentru confecţionarea vaselor.
Gropile, dintre care una de dimensiuni foarte mari şi care nu a putut fi
cxnvată numai parţial, cu contururi neregulate (pl. 1), apar stratigrafic
în!rc 0,44 şi 0,65, m şi continuă până la 1,33-2,05 m adâncime.
Nivelul trei şi ult:mul cunoscut în cadrul aşezării, pe lângă materialul ceramic şi materiale provenind de la construcţii, este prezent şi prin
1
I. Mitrofan, în Dacia, N.S., XXXIV, 1990, p. 129-138.
' Lungimea şi lăţimea lor fiind determinate de terenul afectat cercetării. S-a
rectu·~ la acest sistem de săpătură pentru a se putea urmări stratigrafia fără întrerupe;·,· in proiile cât mai lungi posibile şi cât mai mult complexele şi materialele
de5coJ Jcrite.
' Kivelul întâi, destul de slab şi, se pare, de scurtă durată, este prezent în
unele locuri, după cum s-a arătat cu acele prilejuri, pe solul viu al luncii, prin
urmele unor platforme de cărbune şi cenuşă, provenite din locuinţe sau barăci incendiate, făcute din materiale perisabile, prin materiale de uz gospodăresc şi prin
prod u-;e ceramice.
' Atestată în documente, în 1267, ca possesio.
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urmele unei cl{idiri care se pare, C'cl avea multe înc{q,eri (pl. 1 ). S-acl
dezvelit o bună parte din fundaţiile unei camere (ce măsura 6 m între
două laturi), din partea de sud-vest a eonstrucţiei şi începuturile altor
două camere adiacente, înspre NV şi NE (pl. 4). Fundaţiile acestei înu1peri care apar la 0,30 m, late de 0•,70-0,75 m şi adânci, faţă de nivelul
de călcare antic, de 0,50-0,70 m, erau constituite, la bază, dintr-un
rând de pietre cte râu, bine aşezate (pl. 4 '1-2), cărui,a îi urma, apoi, un
strat de pământ cu pietriş;;, înalt de 0,42 m şi care la suprafaţă se tL>rminau cu un strat subţire format din bulgări de mortarG (pl. 4 3). Not[tm
că fundaţia de pe latura de sud-vest şi o parte din pavimentul eamerei
erau supr,apuse peste groapa cea mai nordică dintre cele patru gropi
descoperite. Pereţii clădirii erau focuţi din stâlpi şi pari din lemn, îngr[tdiţi cu nuiele şi apoi lutuiţi7, iar acoperişul, după multele fragmente
aflate pe unele porţiuni, pare să fi fost făcut din ţigle şi olane.
În nivelul doi, după cum s-a amintit, cu destul de multc1 ceramică,
predomină fragmentele provenind de la vase din pastă fină cărămizie,
de la vase de dimensiuni şi forme diferite, unele ornate cu linii ondulate şi inciziuni alveolate (pl. 3/2), urmate, apoi, de cele provenind de
la dolia, ornate cu canaluri şi benzi de linii ondulat incizate, apoi, de
cele de la oale din pastă grosieră, cu pereţii groşi pe umăr cu linii orizontale incizate s,au cu pereţii subţiri, ornate cu rotiţa dinţată şi cu band,-1
de linii ondulate (pl. 3,'J) şi de cele provenind de la vase din pastă finii
cenuşie, cele mai multe de la castroane şi farfurii.
În nivelul trei înt:ilnirn aceeaşi ceramică, doar că proporţia se schimbă
într-o oarecare măsură, predominând fragmentele provenind de la ciolia, în mare p::irte căr[unizii; raportul între celelalte categorii r,-1mt11:,·!nd
acelaşi. Aceleaşi produse ceramice întulnim şi în conţinutul gropilor, doar
că aici predomin,1 ceramica grosien1, urmată ele cea provenind de la
dolia şi de la vase din pastă fină cărămizie, unele cu depuneri organice
pe pereţi. Şi aici, in cuprinsul stratului, dar, mai ,ales, în groapa de m,:ri
dimensiuni, de la sud-vestul clc1dirii, s-au aflat şi frugmente de vase
dacice, unele de la fructiere, altele, cele mai multe, de la vase modPlate
cu mâna, de la vase mari ornate cu benzi de striuri orizontale, cu linii
ondulate sau cu benzi ele linii orizontale si verticale ori de la oale cu
brt1u în relief aiveolat (pl. 6). Tot în acest context s-2.u găsit şi multe
fragmente de ţigle, de olane, mai puţine, de cărămizi, chirpici, precum
şi oase de bovine, cabaline şi ovine, pietre şi lespezi de rt1u.
Remarcăm foptul, c:1 printre puţinele fragmente de ţigle, aflate în
groapa suprapusă de urmele clădirii~ dezvelite parţial, s-au găsit pentru prima dată în această aşezare, două fragmente de ţigle cu ştampila
s In care s-au aflat ~i puţine fragmente de vase şi chirpici.
Acest mod curios de a efectua o fundaţie, neîntâlnit de noi, pare să fi fost
adoptat, ţinând seama de lipsa pietrei de construcţie in zonă, pentru fixarea, ~~1bilitatea si trăinicia stâlpilor, ce intrau în componenţa clădirii şi, totodată, 9otr1v1t
unor observaţii făcute cu. alte prilejuri, se pare, pentru a proteja pereţii de umiditate.
1 Se pare, că in unele porţiuni era folosită cărămida, care, in genere, nu era
de prea bună calitate.
a Deci, căpăcultă cel mai târziu în prima jumătate a secolului III.
6
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legiunea a XIII Gemina, ştampile păstrfate şi ele fragmentar 9 • Dintre
acestea, pe una, cifra „X" este redată cruciform (pl. 711) 10 - neîntâlnită
in acest mod, p{mă în prezent, pe ştampilele oficinelor legiunii 11 şi pe
care dacă o privim, răsturnând ştampila, semnul ne apare sub forma
unei cruci latine (pl. 7/1 a), cu briaţul de jos mai lung 12 . Tot cu acest
prilej, în cuprinsul gropii de mari dimensiuni, s-a găsit şi un al treilea
fragment de ţiglă, cu ştampila Legi XIII, păstrată, de asemenea, fragmentar'~.
O raritate pentru lumea romană şi se pare un unicat, deooamdată,
pentru provincia Dacia sunt şi fragmentele dintr-un platou (acum întregit in parte), confecţionat aici14, după un tipar, în care este prezentat,
spre stânga, un Umăr centaur în luptă (pl. 7/2). Se pare, că scena înfă
ţişeaz,i, ţin{1nd
seama de chipul tânăr al personajului, pe centaurul
Eurytion în lupti'1 cu Hercules, în disputa lor pentru De janire, fiica regelui De.:ramenosi".
Dintre produsele ceramice, descoperite în timpul acestor cercetări
arheologice, . semnatim şi 1,6 fragmente de vase terra sigillata, 5 fragmente cu decor în relief aplicat, dintre care 3 reprezentând şerpi reliefaţi şi printre care unul cu inscripţia fragmentară; s-a păstrat doar din
partea finală, literele „SIT", striate (pl. 8/1), 3 fragmente de vase ornate
cu raze, 3 fragmente c'.e vase cu ştampilă, o farfurie fragmentară, pe fund,
in interior, cu ştampilă încadrată de raze, efectuate cu rotiţa dinţată (pl.
5 ·1 ), 14 fragmente de vase barbotinate, UP castron (pl. 5 2) şi 8 fragmente de vase ornate cu incizii. O ansă de pateră, un fragment de mortarium, un fragment de vas pentru macerat fructe (pl. 8/3)'r., un fragment de vas cu semnul , X", siriat pe fund, în exterior (pl. 8.'2), un fragment de vas cu trei picioare, o lucernă şi 8 fragmente din 1alte lucerne,
4 rotiţe şi 3 jetoane.
Dintre descoperirile făcute cu acest prilej, menţionăm multe cuie şi
piroane, provenind de la construcţii, un fragment dintr-un mecanism de
zar de uşă, o cheie, o balama, 2 lame de cuţit, o daltă, un fragment
" :\Iuit fărâmiţată ~i cu puternice urme de ardere secundară, ajungerea lor
in ace~t complex arheologic s-a petrecut, se pare, în timp.
ll Cu două braţe verticale şi cu celelalte două braţe aproape orizontale.
11 \'.
Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiuuea XIII Gemina,
Cluj-'.\iapoca, 1985, p. 44-53.
·~ Ştampilă cruciformă, cu un braţ mai lung, intâlnim in această aşezare şi
in accla:i ~trat şi pe buza unei farfurioare, cf. I. Mitrofan, op. cit., p. 136-138, pl.
37 ~-:l.
'.:i Notăm că toate aceste ştampile sunt deosebite una de cealaltă şi se inscriu,
pare ~e. printre ştampilele oficinelor din secolul II d.Ch. (V. Moga, op. cit., p. 51).
11 în acest sens, pledează pasta din care a fost confecţionat decorul bordurii
int:1lnit, precum şi maniera în care a fost lucrat.
1 ·, L. de Honchand, s.v. Centauri, în DA, I, 1, Paris, 1887, p. 1010.
1'; Neîncteplininct funcţia unui mortarium, cum s-a susţinut de Susane Zabehlicky-Schăffeneggcr,
Rote Reibschiisseln: eine Sonderform der Mortaria vom
Magclalenslicr_q, la Congresul XIX Rei Cretariae Romanae Fautores, Timişoara,
1994. ci, mai degrabă, de recipient în care se macerau fructele, deversorul servind
şi aici la scurgerea în alt recipient a părţii solubile. Că aceste vase nu puteau îndeplini funcţia unui mortarium, ne este dovedită prin însăşi modul în care au fost
confecţionate: recipiente, se pare nu prea mari, lucrate din pastă fină cărămizie,
cu pereţi destul de subţiri, date cu vernis roşu deschis, tocmai în interior, pe buză
şi deversor şi pe partea de sub buză, în exterior,·
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dintr-un sfredel, un căld'ti de lance şi un vârf de pilum, toate din fier,
multe fragmente din vase de sticlă şi fragmente de spatule din os şi
bronz. S-au mai descoperit obiecte de uz vestimentar şi de podoab,1, c~
de exemplu 3 ace din os pentru cusut, un ac de os pentru păr, 2 fragmente din aplici de bronz, precum şi 2 fragmente mici din vase de
bronz, o fibulă întreag.ă din fier, 8 fragmente de fibule din bronz şi 6
monede, între care 3 de bronz şi 3 denari, mult ·cărbune bituminos şi
foarte mult mortar, opus signinum rebutat, aflat în groapa de mari dimensiuni.
IOAN MITROFA.V

RECHERCHES AHCHEOLOGIQUES DANS L'ETABLISSEMENT HOMAIN DE
MICASASA.
LA CAMPAGNE DE 1994

(Resume)

Cette annee - la on a entrepris des n'cherches archeologiques dans la zone
centrale de l'etablissement antique. A cette occasion furent mises en evidence
seulement Ies niveaux II et III (c'est-a-rlire le dernier) de l'evolution chronologique
du site.
Dans le IIe niveau, qui superpose le sol sterile du pre de la riviere tic Târnava Mare, on a decouvert de,; materiaux de Ia vie quotidienne, beaucoup de
ceramique, ainsi que Ies traces de quatre fosses d'ou on exploitait l'argile pour la
fabrication de la poterie.
Dans le dernier niveau, a part la ceramique et des materiaux provenant de5
anciens edifices, on a trouve aussi Ies debris d'un grand bâtimcnt.
Il faut remarquer, permi Ies fragments de tuile, trois qui portent l'estampille
de la legion XIII Gemina; il y avait aussi un plateau ceramique fragmentaire (on
en. a trouve plusieurs tessons) qui portait l'image en relief d'un jeune centaure
combattant.
Ces autres trouvailles faites. nous mentionnons encore: 16 fragments de vases
sigilles, 5 autres tessons a decor en relief applique (dont un avec Ies lettres „SIT"'
striees), 6 fragments de vases ornes a rayons et estampille, 14 pi2ces a barbotine
(barbotinees), un fragment d'un pot utilise pour la maceration, une fibule complete et autres 8 fragmentaires, ainsi que 6 monnaies.
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Pl. 5 .

C erami c ă romană .
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Pl. 6 . Fragmente de vase dacice.
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Pl. 7. 1- la. Fragment de

ţiglă;

2. Fragment dintr-un platou.
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Pl. 8. Fragmente de recipiente romane.

CERCETARI ARHEOLOGICE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA.
Campania 1994

în campania arheologică din anul 1994 s-au efectuat cercetări în
trei puncte diferite: amfiteatrul, clădirile EM30 31 şi curtea bazei arheologice.
1. Amfiteatrul

În acest an s-a continuat cercetarea zonei de sud a edificiului, porreprezentând maenianum primum din sectoarele XIII-XIX (fig.
1). S-a practicat acelaşi sistem de cercetare din campania precedentă,
respectiv deschiderea a două casete cu un martor de 1 m între ele, în fiecare suprafaţă mărgin'ită de ziduri. Întrucât în 1anul precedent s-a stabilit structura gropilor pentru implantarea stâlpilor din faza de lemn, prin
secţionarea lor, în această campanie cercetarea s-a oprit la nivelul de
relevare ,a amprentelor stâlpilor, punându-se astfel în evidenţă primele
două aliniamente. Nu s-au efectuat cercetări complete în intrările pentru tribune sau dinspre arenă. Toate adi'mcimile s-au luat de la nivelul
actual al lui Z:i.
Caseta A 27 (fig. 2-3). A fost deschisă în sectorul XIX, este mărgi
nită de Z 1 , Z 3 , Z 18 şi martor, are dimensiunile de: 2,60 X 2,40 X 3,60 X
3,45 m.
În profilul casetei s-a observat un şanţ de urmărire al zidului Z 3 ,
de 0,40 m lăţime şi 0,40 m adfmcime, dat,înd din perioada interbelică.
Se remarcă faptul că Z 18 se adosează la 2 3 şi se ţese cu Z 2 . Pe
Z 18 apare, la 1,56 m sud de z~, urma unui stâlp de cofrag, cu lăţimea de
0,06 m. vizibil la -1,08 m, de la coama ·actuală a zidului. La -0,90 m
de la nivelul său actual, Z 3 prezintă o crepidă neregulată, lată de 0,10'0,15 m. Baza zidului se află la -1,85 m. Fundaţia din piatră măruntă,
are o înălţime de 0,45 m, după care urmează o porţiune legată în mortar.
Z 3 taie o groapă de stâlp din faza de lemn, cu dimensiunile păstrate de
1,20 m est-vest şi 0,60 m nord-sud.
La nivelul superior al gropii de implantare a stâlpului de lemn, la
-1,40 m, apare un strat compus din piatră m{iruntă şi bolovani, mai
compact lângă Z 2 •
A fost relevată existenţa unei alte gropi de stâlp, făcând parte din
cel de-al Ii-lea alin'iament. Aceasta este situată la 1,10 m est de, Z 111 ,
respectiv la 0,45 m nord de Z 2 • Groapa are o formă relativ circulară, cu
diametrul de 0,80 m, păstrând în centru amprenta st{1lpului de lemn de
formă rectangulară, cu dimensiunile de 0,25 X 0,20 m.
Pe profilul casetei se observă imediat sub glie, un strat de cultură,
cu o grosime de 0,50 m, compus din moloz, tegule, pigmenţi de cărbune
ţiunea
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un bogat material arheologic. Un strat subţire de pietriş desparte
nivelul, descris mai sus, de lutuielile succesive anterioare. Considerăm
că stratul de pietriş, marchează, de fapt, partea superioară a umpluturilor din faza de piatră a primului rând de tribune. El corespunde, aproximativ, şi cu urmele de tencuială identificate pe parametrul nordic al
lui z •.
Lutuielile, amintite mai sus, au următoarele caracteristici: imediat
sub nivelul de pietriş este un strat compact de lut galben, lipsit de material arheologic, inegal, cu grosimî între 0,20-0,50 m; sub acesta urmează
o peliculă de lut, de culoare mai deschisă, care se pierde înspre Z 3 , cu
o grosime maximă de 0,20 m; stratul următor, este mai afânat, conţine
material arheologic, constând, mai ales, din fragmente ceramice şi cuie
(piroane) de fier. În acest strat se distinge, la aproximativ -1,10 m, un
nivel de mortar, reprezentând o etapă de construcţie a amfiteatrului de
piatră, probabil, începutul elevaţiei.
Cercetarea s-a oprit la adâncimea de -1,40 m, nivel la care se conturează gropile stâlpilor fazei de lemn. Pe acest nivel s-a constatat o
aglomerare de bolovani şi pietre de râu de talie mijlocie şi mare, foarte
probabil resturi de material de construcţie utilizat pentru fundaţia fazei de piatră.
Caseta A 28 (fig. 2-3). A fost deschisă în jumătatea estică a sectorului XIX. Este mărginită de Z 2 , Za, Z 19 şi martor, are dimensiunile de:
2,50 X 2,30 X 3,60 X 3,50 m.
Apare şanţul de urmărire al lui Za surprins în profilul casetei AnS-a săpat până la nivelul superior al gropilor de stâlp, la -1,65 m,
unde apare aceeaşi iaglomerare de bolovani, răspândiţi inegal pe suprafaţa dezvelită. Zidurile prezintă aceleaşi
caracteristici ca şi în cazul
casetei precedente. Şi aici apare stratul de tencuială, pe întreaga suprafaţă a lui Z 2 , începând de la nivelul restaurării contemporane, pe o adâncime de aproximativ 0,50 m.
Partea inferioară a stratului de tencuială este marcată de o asiză de
pietre mărunte, care par să niveleze fundaţia lui Z 2 •
Groapa stâlpului din faza de lemn, de pe aliniamentul 1, este tăiată
de Z 3 şi se află la 1,30 m distanţă de zidul radial estic, Z 19 • Groapa are
o lăţime de 0,90· m pe direcţia est-vest şi se întinde O, 70 m spre sud de
Z 3 • Amprenta stâlpului este sesizabilă şi are un d1ametru de 0,30 m.
Groapa de pe aliniamentul al doilea se află la 1,80 m de Z 19 şi la
0,65 m de Z 2 • De formă rotundă, această groapă are diametrul de 0,30
m. In jurul ei, sporadic, lângă zidul estic, se distinge un strat de mortar, amestecat cu lut şi pietriş, care reprezintă, fără îndoială, un nivel
de construcţie al amfiteatrului de piatră.
După înlăturarea stratului de bolovani, s-au identificat alte trei
gropi, de această dată a unor pari de lemn, cu diametre între 0,12-0,18
m, de formă conică, adânci de circa 0,30 m.
Caseta A 31 (fig. 2-4). A fost deschisă în jumătatea vestică a sectorului XVIII. Este mărginită de Z 2 , Za, Z 19 şi martor, are dimensiunile de:
2,40 X 2,10 X 3,60 x 3,40 m.
Pe Z 2 se păstrează încă un strat de tencuială, de slabă calitate, intre
două asize de piatră măruntă, remarcat şi în caseta precedentă. Zidul
radial se adosează pe întreaga înălţime la Za şi pe înălţimea fundaţiei la
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Z 2 . Pe 2 19 apare o crepidă inegală, la aceeaşi 1adâncime cu cea din caseta
anterioară, reprezentând, de fapt, o deformare a fundaţiei.
La Z 3 , în punctul de întâlnire cu Z 19 , se distinge o intervenţie în
zid, sub nivelul restaurării, care poate fi o groapă de extracţie a pietrei
din perioadia medio-modernă. Şi în acest caz, groapa stf1lpului de lemn
de pe primul aliniament este parţial tăiată de Z 3 • Ea se află situată la
1,25 m est de Z 19 şi se întinde spre sud de Z 3 O, 70 m. Lăţimea sa pe
direcţia est-vest este de 0,80 m şi păstrează amprenta stâlpului cu latura
de 0,40 m. Lângă această gro!apă apar urmele unor pari de lemn, aproximativ la aceeaşi adâncime, -1,60 m.
Groapa de pe aliniamentul al doilea este lipsită de 2 2 • Este vizibilă
începând de la adâncimea de -1,50 m. Se află situată la 1,40 m est de
Z 1!) şi are dimensiunile de 0,80 m est-vest şi 0,90 m nord-sud. Amprentja
stâlpului, aproximativ circulară, are un diametru de 0,30 m. La nivelul
gropii apar sporadic urme de mortar, aparţinând nivelului de construcţie
a fazei de piatră.
Caseta A 32 (fig. 2-4). A fost deschisă în jumătatea estică a sectorului XVIII. Este mărginită de Z 2 , Z 3 , Z 20 şi martor, are dimensiunile de:
2,10 X 2,25 X 3,45 X 3,40 m.
Structura lui Z 2 nu diferă faţă de celelalte casete şi relaţia sa cu
Z 20 este aceeaşi, adică. fundaţiile se adosează, iar eleviaţia se ţese.
Spre deosebire de casetele precedente în aceasta s-a găsit tencuială
şi pe zidul Z 20 , la acelaşi nivel ca şi pe Z 2 • Groapa, aµ,arţinând fazei de
lemn de pe primul aliniament, apare la adâncimea de -1,70 m şi este,
ca şi în celelalte cazuri, tăiată de Z 3 • In această gr0;0pă, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 0,70 m nord-sud şi 0,80 m est-vest, nu se distinge amprenta stâlpului de lemn.
Groapa de pe al doilea aliniament s-a găsit la adâncimea de 1,20 m,
deci, circa 50 cm miai sus decât prima. Ea se află la 0,40 m nord de Z 2 şi
1,23 m vest de Z 20 . S-a observat doar amprenta stâlpului de lemn, rectangulară, cu dimensiunile de 18 X 26 cm, păstrată sub forma unei cavităţi goale pe o adâncime de 1,15 m. In această casetă a fost surprinsă
clar nivelul solului antic în care s~ săpat groapa pentru pilonii amfiteatrului de lemn şi gropile de par găsite şi în casetele precedente. în
profilul vestic a lui A 32 s-a secţionat o astfel de groapă de par şi s,--a
putut stabili relaţia lor cu gropile stâlpilor de lemn. Astfel, pe solul
antic apare un strat de lut gros de 2-3 cm, oare umple şi groapa de
par. Acest strat de lut galben poate proveni din excavarea gropit de
stâlp, ceea ce înseamnă că, gropile de pari sunt anterioare. Ne întrebăm
dacă parii, dispuşi la prima vedere neregul:at, nu au slujit la trasarea
conturului amfiteatrului din lemn. Deasupra acestui nivel de lut galben
se distinge un strat de lut cenuşiu, compact, lipsit de material arheologic, peste care apare nivelul de construcţie al amfite,atrului de piatră,
marcat în partea inferioară de o peliculă de mortar de 2-3 cm grosime
şi pietre răzleţe, lăsate de constructori. Deasupra lui sunt umpluturi
succesive cu pământ lutos până la nivelul inferior al tencuielii de pc
Z!
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Caseta A 35 (fig. 2, pl. U). A fost deschisă în jumătatea vestică tel
sectorului XVI. Este mărginită de Z 2 , Z3 , Z23 şi martor, are dimensiunile
de: 2,65 X 2,20 X 3,60 X 3,60 m.
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Relaţia dintre zidul radial şi zidurile circulare este aceeaşi ca şi în
cazurile precedente, cu menţiunea că elevaţia zidului radial (Z 23 ), în
punctul de întâlnire cu 2 3 , este depllllsată din construcţie faţă de fundaţie cu 20 cm spre est. Tencuiala pe 2 23 apare la 40 cm deasupra fundaţiei. Groapa de pe primul aliniament, tăiată de 2 3, se află la 1,05 im
est de Z 23 şi este reprezentam doar de amprenta stâlpului cu latura de
40 cm.
Groapa de pe cel de al doilea aliniament se află la 10 cm de 2 2 şi
1,32 m, est de Z 23 , constă din amprenta stâlpului cu latura de 24 cm şi
se află la adândmc:!a de 1.80 m faţă de nivelul actual al lui Z 2 • La adâncimea de 1,90 m faţă de Z 3 apare stratul de bolovani găsit şi în celelalte
casete.
Ca~eta A 3 r, (fig. 2, pl. 1'3). A fost deschisă în jumătatea estică a sectorului XVI. Este mărginită de Z 2 , Z 3 , Z 24 şi de martor, are dimensiunile
de: 2,50 X 2,25 X 3,50 X 3,60 m.
S-a s[ipat p,1nă l1a adâncimea de 2,35 m faţă de Z 2 şi 1,70 m faţă
de 2 3 • Atât pe Z 2, c,1t şi pe Z:.? 4 , apare stratul de tencuială. Pe elevaţia
lui Z 3 , la 4,5 cm de zidul radial, se observă urma de la cofrag.
Groapa st[llpului de lemn de pe primul aliniament se află la 1,40 m
de Z 24 , este tăiiată de 2 3 şi constă din amprenta pilonului, lat de 35 cm.
Groapa de pe aliniamentul al doilea se află la 2 m vest de zidul radial
şi 25 cm nord de 2 2 • Stâlpul are o formă pătrată, cu latura de 20 cm.
Între cele două gropi este o diferenţă de nivel de 40 cm.
Caseta A~, (fig. 2, 4). A fost deschis[! în jumătatea vestică a sectorului XV. Este mărginită de Z 2 , Z 3 , 2 24 şi de martor, are dimensiunile
de: 2,70 X 2,15 X 3,40 X 3,40 m.
Şi în această casetă atât Z 2 cât şi zidul radial sunt tencuite pe o
înălţime de circa 40 cm. Relaţia dintre ziduri este aceeaşi ca şi în celelalte
casete.
Groapa de pe primul aliniament se află La 1,60 m de Z 24 şi este
tăiată de Z 3 • Stâlpul are latura de 30 cm.
Groapa a doua se află la 30 cm nord de Z 2 şi 1,60 m est de 2 24 •
Forma sa este aproximativ circulară şi are diametrul de 40 cm.
Caseta A 38 (fig. 2, 4, pl. 1/4). A fost deschisă în jumătatea estică a
sectorului XV. Este mărginită de 2 2 , Z 3 , Z 25 şi martor, are dimensiunile
de: 2,50 X 2,30 X 3,50 X 3,45 m.
Relaţia dintre ziduri are aceleaşi caracteristici ca şi în celeljalte
casete. Gropile de stâlpi apar: prima la 1,40 m vest de Z 2::;, tăiată de Z 3 ,
cu diametrul de 30 cm; cea de a doua se află La 25 cm nord de 2 2 şi la
1\,80 m vest de zidul radial şi este de formă pătrată, cu latura de 25
cm. La nivelul gropilor, respectiv la -1,90 m, apare un strat de piatră
măruntă şi mijlocie, peste care sunt umpluturile de lut.
Caseta A~ 1 (fig. 2, 5). A fost deschisă în jumătiatea vestică a sectorului XIV. Este mărginită de Z!!, 2 3 , Z 26 şi martor, are dimensiunile de:
2, 75 X 2·,80 X 3,30 X 3,35 m.
În această casetă Z 2 are o structură diferită faţ[1 de celelalte sectoare în sensul că o porţiune a fundaţiei, pc o înălţime de circa 0,80 m,
este legată cu un mortar de slabă calitate. Pe iaceeaşi înălţime, dar cu
un mortar de calitate superioară este legată şi fundaţia lui Z 26 , zid care
mărgineşte unul dintre accesele spre tribune. La Z 2 sub fundaţia j:!u
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mortar, la -2,35 m, ,apare o li'irgirc cu 10--::-20 cm din. piatr,i mar~ f:1r,1
mortar. Ambele ziduri sunt tencuite. ;ncepand ele la mvelul superior al
fundaţiei, cu mortar. Pe Z:!;; la 20 cm sud de Z:; s~ distin~c. mma unui
stâlp de cofrag. Nu s-a identificat groapa de pe primul alm1ament. Cea
de a doua grnapă se af!c'i la 37 cm nord de Z" şi 70 cm est d::- Z",; __ la
adâncimea de 2,30 m. Amprenta stîlpului are diametrul ele> :w cm. 1~:1
nivelul gropii este un strat de pietre şi bolovani pc întreaga suprafaţi't
a casetei. Deasupra acestui nivel sunt lutuieli s;irace din punct de vedere
arheolog:c.
Casetct A 42 (fig. 2). A fost deschisă în jumiltah'a csti61 a sectorului
XIV. Este mtll'giniti'1 de Z:!, Z1 , z"~ şi martor, are dimensiu:1ile de: 2.6.'"'i ,·~
2,35
3,3o X 3,20 m.
Situaţb stratigrafică este identic-(1 cu cea din :\.11 . ;,.iid în accasti'1
caseti.'.\ nu a fost relevaîii groapa din primul aliniament. Groapa a doua se
află la :aceeaşi adâncime- cu cea din .'\ 41 şi este poziţionat,i la 20 cm
nord de Z., şi 40 cm vest ele zidul radial (Zd. Diametrul amprentei
st{1lpului este de 20-2:J cm.
Caseta A 1; (fig. 2, 5, pl. 1 2). Reprezintă caseta deschis,} în partea de
vest a intri'irii sudice cu dimensiunile de: 2,80 m nord-sud X 2,15 m cstvest, fiind miirginită de Z:!, z~I• Zoo•
Cas2ta a fost deschisă la vest de camera iaflat,1 sub loja sudică. Zidul
radial (Z., 0 ) se adoseaz,'i la ZJ care, la rândul lui, se ados'ează la zidul
camerei de sub lojă (Z!.' 1 ). Tot la Z 21 se adoscază şi Z 2 gilsit pe sr,aţiul
intrării în această campanie. Zidul Z 21 se deosebeşte radical de celelalte
ziduri ale amfiteatrului de piatră în sensul ci""i materialul utilizat pentru
construirea sa este pi-atra de carieră legată cu mortar pe întreaga înăl
ţime, inclusiv în fundaţie. Lăţimea acestui zid este de 0,40 m. Faptul c;'.i
zidurile circuhire se adosează la Z 21 , diferenţa de material de construcţie
(piatrâ de carier,'i la Z! 1 şi piatră de râu la celelalte ziduri), calitatea
mortarului utilizat, superioar.:1 în cazul lui Z 21 , amestecul cu praf de
cărămidă, ne fac să credem că încăperea de sub tribune aparţine fazei
de lemn a amfitc,atrului. Umplutura ck lut din Am, este compactă, bine
bătută şi extrem de si'1rac{1 din punct de vrdere arheologic. în profil se
observă, la -1,20 m, nivelul de construcţie a amfiteatrului de piatr{i,
constând dintr-un strat subţire de mortar corespunzător stratigrafic elevaţiei cu mortar a amfiteatrului de piatră. Cu toate că şi sub această
pelkulii Z .., continui'1, în mortar nu s-a ~iisit. nivelul de construcţie al
acest11ia. La nivelul stratului de mortar (-1.20 m), parţial tăiată de z~.,.
s-a id2ntificat o grc:apă de stâlp din faza de lemn cu amprenta pilonului
de 2:'i cm.
Într-un sondaj, efectuat la sud de Z 1 s-a găsit acelaşi tip de umplutură compae:t,i, ceea cc presupune existenţa în zorn1 a unui pasaj orizontal. deci, lipsa unei comunicări cu c-x~criorul a camerei de sub lojii.
Ieşirea spre exterior, vizibilă ast,1zi. slujea, probabil, amfiteatrului
de lemn si a fost obturat1 în faza do µiatr:i.
Caseta A 1,1 (fia. 2). Este situ;1L'i în jum,itatea vestir,1 a sectorului
XIII., Es1 c m<1rginit;"i. c.le z~. Z;, z~. şi martor, arc dimensiunile de: 2,20
1,80
3,20 X 3,20 m.
La nivelul fundaţiei Z 2 se adoseaz<-1 la Z", şi se ţes în elev:aţie, z~
se ţese pc toată iniilţimca cu zidul radial. A fost sesizată doar urma unui
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stcilp aparţin,înd celui de-al doilea aliniament. Groapa este situ!ată la
1,43 m de 2 27 , fiind lipită de Z 2 • Are marginile întărite cu bolovani şi
o formă circulan1 cu diametrul de 0,3:J m.
Caseta A 47 (fig. 2, .5). Este situată în jumi:itatea estică a sectorului
XIII. Este mărginită de Z 1 , Z:;, Z 2 s şi martor are dimensiunile de: 1,70 X
2,23 X 3,20 X 3,20 m.
În condiţiile în oare avem aceeaşi situaţie stratigrafică, ca şi în casetele precedente, se remarcă faptul că 2 28 se adosează la Z 2 la nivelul
fundaţiei şi se ţese în zona legată cu mortar. Şi aici a fost surprinsă doar
groapa shîlpului de pe al doilea aliniament. Este situată la 1, 70 m vest
de Z 28 , lipită de martor şi de Z 2 . Are o formă circulară cu diametrul de
0,3:J m.

2.

Clădirile

EM 30

-

EM:1 1

Săpăturile au avut drept scop finalizarea investigaţiei asupra clădi
rilor EM30 - EM11 . S-au săpat porţiunile rămase necercetate în campaniile din anii trecuţi, desfiinţându-se, în ace1aşi timp, şi martorii.
S-a continuat dezvelirea, în sectorul estic, a spaţiului dintre clădi
rea EM 30 şi zidul vestic de incintă al zonei sacre, prin prelungirea spre
sud a secţiW1ii Pc. cu 9,00 m şi 2,50 m spre est. în stratul de dărâmătură
de sub glie, cace are o grosime variabilă de 0,20-0,50 m, au fost descoperite două tegule, care poartă o inscripţie cursivă.
La clădirea EM11 s-a continuat cercetarea prin dezvelirea completă
a colţului sud-estic, cuprinzând camera C 1 . Secţiunea are o lăţime de 3,00
m pe direcţia nord-sud şi o lungime de 8,00 m pe direcţia est-vest. S-a
putut, în acest mod, contura întregul plan al clădirii EM31 . Zidul sudic
perimetral se ţese cu zidul de incintă al zonei sacre, ceea ce demonstrează
c,I acestea sunt contemporane.

Curtea bazei arheologice (fig. 6-7).

Aceste săpături au avut un caracter de salvare, fiind executate în
vederea extinderii Bazei arheologice existente. Săpătura este situată în
zona intramurală, în partea vestică a oraşului.
S-a tnasat la început o secţiune de control, orientată nord-sud, cu
lungimea de 7,50 m şi lăţimea de 1 m, notată convenţional B 1•
Secţiunea a relevat următoarele elemente: la 2,55 m spre sud a
fost surprins un zid (Z 1 ), cu grosimea de 0,40 m, care începe la -0,75 m
faţă de nivelul actual al solului şi ajunge până la -1,55 m. Zidul rupt
de o gro.apă modernă, este construit din piatră de r[1u, legată cu mortar. La 4,20 m spre nord există un nou zid (Z 1 ), rupt la r,îndul său de o
groapi't mcclernă. Zidul are o lăţime de 0,60 m, a fost surprins imediat
sub glie şi merge în ad[mcime până la -1,00 m, aşezat fiind pe humusul
antic.
Pornind de la această secţiune a fost deschisă o suprafaţă, spre vest,
1:e o lăţime de 2,50 m, care reprezintă o extindere a lui B 1 . A fost surprins un nou zid (Z 3 ). Acest.a se ţese cu Z 1, fiind tăiat, la r,îndul său, de
o groapc."1 modernă. Are o grosime de 0,40 m şi o lungime păstrată de
2,60 m.
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Un alt zid (Z~). se ţese şi are aceleaşi caracteristici cu Z 2 • În colţul
nord-estic al casetei este o construcţie din piatr[1, de formă circulară, în
form[1 de fftntână. Are diumetrul de 1,50 m şi începe imediat sub glie.
Reprczinl[1 o construcţie modernă.
A doua secţiune (BJ a fost trasată est-vest, având 4, 70 m lungime,
2,10 m lăţime, şi o adi'mcime maximă de -2,00 m.
În colţul de nord-vest apare continuarea lui Z 2, surprins la -0,60
m şi rupt de o groapă modernă, pe toată lungimea.
La 1,00 m de profilul vestic apare un zid, Z 5, cu o grosime de 0,60 m,
la rândul său, rupt de o groapă modernă.
La nord de caseta B 2 a fost deschisă o alta, numită convenţion.al B 3 ,
care are dimensiunile de 5,00 m est-vest X 2,40 m nord-sud. A fost surprins şi aici zidul din B~, care apare la --0,50 m şi la 3,30 m spre est, de
la metrul O al casetei.
În concluzie, in sondajele efectuate în curtea Bazei arheologice au
apărut urmele unei clădiri romane (Zi, Z~), distrusă de o construcţie modernă şi gropi.

C.\L\LOGL'L MATERIALELOR ARHEOLOGICE DESCOPERITE lN
.\MFITEATRU - MAENIANUJ\1 PRIMUl\l

Picstlc ap.'.r\in :Muzeului de arheologie din Sarmizegutusa (jud. Hunedoara).

os
I. Ac ,Ic piir, cu capul rt:te1.at, A 36 , - 1,30 m, L = 9,8 cm, Inv. 29716. Fig. 8.
2. s\c ele păr. acelaşi tip cu precedentul. A 36 , - 0,20 m, L = 11,3 cm, Inv. 29712. Fig.
:1. Ac ,le p,1r, aec]aşi tip, A 21 -A 11 , (martor) - 0,60 m, L = 8,5 cm, Inv. 30251.
4 .. \c de p,1r, a•~claşi tip, fragmentar, A 41 - 1,00 m, I,= 3,8 cm, Jm,. 29794. Fig. 8.
5. Ac ele păr cu cap conic, A37 , - 0,33 m, L = 6,2 cm, Inv. 29737. Fig. 8.
6. Ac <l•, păr, ace:Jaşi tip, .1.,, - 1,25 m, L = ll,6 cm, Inv. 29908. Fig. 8.
7. Ac de păr. acelaşi tip, vârful rupt, A42 , glie, L ~ 8,6 cm, Inv. 29752. Fig. 9.
8 . .'\c de păr, acelaşi tip, A 27 , - 0,50 m, L = 10,1 cm, Inv. 29717. DFiţ:. 9.
9 ..\c de păr, acelaşi tip, A 31 , - 0.30 m, L ~" 7,1 m, Inv. 30243. Fig. Y.
10 ..\c
piir, acelaşi tip, A 37 • - 0,20 m, L = 9,5 cm, Inv. 29572. Fig. 9.
11. Ac- ele păr, ac-elaşi tip. Yârful rupt, ,\ 28 , - 0,90 m, L = 9 cm, Inv. 29825. Fig. 9.
12 ..\c ,Ic p:\r, acelaşi tip, vârful rupt, A 37 , - 0,90 m, L = 10, 1 cm, Inv. 29739. Fig. 9.
1:l. ,\c- de piir, acelaşi tip. A 38 , - 1,15 m, L = 9,5 cm, Inv. 29574. Fig. 8.
14. ,\c de piir. ac-claşi tip, A, 8 • - 1,10 m, I,= 7,4 cm, Inv. 29815. Fig. 9.
15 .. \c ,Ic păr. fragmentar, acelaşi tip, ,\ 38 , - 1,10 cm, Inv. 29816. Fig. 9.
16. Ac- de păr fragmentar, acelaşi tip, A 41 , - 1,00 m, L = 4 cm, Inv. 29839. Fig. 9.
17. Ae de pi:'tr, eu tija fo'.lrtc subţire, cap conic, Yârfu] rupt, A 36 , - 1,00 m, I,,~ 8,5 cm,
Im·. 29581. Fii:. 8.
18. Ac de p'tr, fragmentar. capul mpr conic delimitat el·~ corp printr-o linie incizati',. urmată
de un ,kcor Î!l tni registre cu lfaii frânte indzatc-, .\, 6 , - 1,20, m, L = 5,1 cm, Im·. 29593.
Fii:. 10.
19 .. \e ,le păr fragmentar, capa! rctcv1t şi ah·eolat .t,,Jimitat <le corp printr-o linie incizată,
.\ 31 .
-• (1,:-15 m, J, ~, 5,7 cm, Inv. 29586. Fig. 10.
20 ..-\e ,Jr, păr fragmentar, capul c-i'indric, cu extremitatea conică, tija subţiată spre cap,
.\,.. J, ·, 5,2 cm, Inv. 29812. Fig. 10.
21. Ac ele păr fragmentar, cap cilindric, corp decorat cu două registre cu linii incizate, 1\ 18 ,
- u,50 m, L ~ 7,9 cm, Inv. 29603. 1-"ig. 10.
0
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22. ,\c de păr cu capul în formă de con de pin. fragment, corp ornamentat cu clouă incizii
circulare, lucrat grosolan, A 49 , - 0,35 m, I, = 6,5 cm, Inv. 29879. Fig. 10.
23. Ac de cusut fragmentar, rotund în secţiune, ureche dreptunghiulară, capul conic-, A,8 ,
- 0,50 m, I,= 11,3 cm, Inv. 29576. Fig. 11.
24 . •\cele cusut, acelaşi tip, A 37 , - 0,70 m, I,= 6,6 cm, Im·. 29829. Gig. 11.
25. Ac de cusut, vârful rupt, acelaşi tip, A, 2 , - 0,30 m, I, = 4,6 cm, Inv. 29602. Fig. 11.
26. Ac ele cusut, fragmentar, acelaşi tip, A 27 , - 0,50 m, I, = 5,5 cm, Inv. 29583. Fig. 11.
27. Ac de cusut, fragmentar, acelaşi tip A, 8 • - 1,10 m, I,= 7 cm, Inv. 29814. Fig. 11.
28. Ac de cusut, fragmentar, acelaşi tip, A 35 , - 0,70 m, I,= 9 cm, Iuv. 29591. Fig. 11.
29. Ac cl~ cusut, fragmentar, nuanţă verzuie, acelaşi tip, A 37 , - 0,35 m, I, = 6,5 cm, Inv.
29567. Fig. 11.
:rn. Ac de cusut, fragmentar, acelaşi tip, Au, - 0,20 m, L = 5,9 cm, Inv. 29913. Fig. 11.
31. :\c de cusut, fragmentar, acelaşi tip, A 47 , - 1,05 m, I, = 4,3 cm, Inv. 29914. Fig. 11,
32. Ac de cusut cu capul triun1a:huilar, extremitatea cu urechea teşită, orificiu circular, A 3 •
- 0,70 m, L = 14,5 cm, Im·. 2971-l. Fii(. 12.
•
33. Ac de cusut, cu capul ri!tezat, A 31 , -- 0,35 m, L = 11,5 cm, Inv. 29585. Fig. 12.
34. ,\c de cusut, acelaşi tip, A, 8 , - 1.25 m, I,= 16 cm, Inv. 29915. Fig. 12.
35. Ac ele cusut, acelaşi tip. A, •. - 0,40 m, I, = 11 c111, Inv. 29916. Fig. 12.
36 .. \c de cusut, acelaşi tip, .\,., - 1,40 m, L = 12,7 cm, Inv. 29918. Fig. 13.
37. Ac de cusut acelaşi tip, Au, - 1,50 m. I,= 6.9 cm, Inv. 29917. Fig. 13.
38. Ac de cusut, extremitatea tcşitil, capul retezat, ureche dreptunghiulară, A 28 , - 0,50 m,
L = 4,5 cm, Inv. 29601. Fig. 13.
39. Ac de cusut acelaşi tip, A 3 •• - 1.30 m. L •= 6,00 cm. Inv. 29579. Fig. 13.
40. Ac de cusut, acelaşi tip, A 01 , - 1,05 m, I,= 4.5 cm, Inv. 29883. Fig. 13.
41. Ac de cusut, fragmentar. acela.şi tip, A31 , - 0,60 m, L = 5,6 cm, Inv. 29590. F;g.13.
42. Ac de cusut, acelaşi tip, A.,. - 0,80 tn, T, = 7,4 cm, Inv. 29874. Fig. 13.
43. Ac de cusut, fragmentar, acelaşi tip, ,\ 0 , - 0,55 m, L ~~ 7,5 cm, Inv. 29919. Fig. 13.
44. Ac de cusut, fragmentar. acelaşi tip, J\ 0 , - 0,55 m, L = 5,5 cm, Inv. 29920. Fig. 73.
45. Ac de cusut, extremitatea teşită, capul rotunjit, ureche elreptunghiulară cu câte un orificiu circular deasupra şi dedesubt, A 01 , - 0,60 m, L = 7,4 cm, Im·. 29588. Fig. 13.
46. Ac de cusut, acelaşi tip, A.,, - 1,40 m, L = 10,7 cm, Inv. 30249. Fig. 13.
47. Acdecusut,fragmentar, urccheruptă,A„ 1 ,
1,00 m, I,= 8,4 cm, Im·. 29590. Fig. 15.
48. Acclccusut,fragmentar,urecheruptă,A 31 , - 0,60 m, I,= 9,3 cm, Inv. 29711. Fig. 1 t.
49. Ac de cusut, fragmentar, ureche rupt:L, A,,. - 0,80 m, I, = 8,8 cm, Inv. 2:}875. Fig. /.J.
50 .. \c de cusut.fragmentar, ureche ruptă, A, •. - 0,50 m, L = 9,7 cm, Ill\·. 29358. Fig. 11.
51 . .\cele cusut, fragmentar, ureche ruptă, Au, - 0,90 m, L = 11,2 cm, Ilt\·. 29834. Fig. H.
52 ..\c dt: cusut, frav;mentar, ureche ruptă, A17 , - 0,30 m, I,= 9,00 cm, Inv. 29718. Fig. 1J.
53. Ac ele cusut, fragmentar, ureche ruptă, A" 5 , - 0,60 m, J, = 10,2 cm, Inv. 29715. Fig. 14.
54. Ac de cusut, fragmentar, ureche ruptă, A,0 • - 0,60 m, L = 9.4 cm, lnv. 29713. Fig. 14.
55. Ac de cusut, fragmentar, ureche ruptă, A.,. - 0,45 m, L = 6,1 cm, Inv. 29738. Fig. 14.
56. Ac de cusut, fragmentar, ureche ruptă, A,, •. - 1,15 m, L = 9,2 cm, Ill\·. 29575. Fig. 15.
57. Ac de cusut, fragmentar, ureche ruptă, A, •. - 1,30 m, L = 5,9 cm, Inv. 29578. Fig. f.1.
58. Acdecusut,fragmentar, ureche ruptă. A 38 , - 0,35 m, I,= 9,5 cm, Inv. 29657. Fig. 15.
59. Acdecusut,fragmentar,urecheruptă,A 37 , - 0,30 m, L = 5,3 cm, I1n·. 29569. Fig. 1-1.
60. Ac de cusut, fragmentar, ureche ruptă, A, 8 • - 1,00 m, I, = G,4 cm, Inv. 29836. Fig. 1 :/.
61. i\c ele cusut, fragmentar, ureche ruptă, A.,, - 0,60 m, I,= 7,8 cm, I1n·. 29922. Fig. 15.
62. ,\c de cusut, fragmentar, ureche ruptrl, Au, - 0,30 m, L = 4,4 cm, In,·. 29923. Fig. 1:/.
63. Vârf ac, A 38 , - 0,35 mc, L = 7,5 cm. Inv. 29582. Fig. 10.
64. \'ârf ac, A 31 ,
0,35 cm, L == 6,6 cm, Inv. 29597. Fig. 10.
65. Vârf ac, A 41 ,
0,25 m, I,,= 5,8 cm, lnv. 29801. Fig. 10.
66. Vârf ac, A 31 ,
1,15 m, L ,~ 4,2 cm, Inv. 29573. Fig. 10.
67. Vârf ac, A 38 ,
0,60 m, I,= 2,8 cm, Inv. 29596. Fig. 10.
68. Vârf ac, ,\u,
1,00 m, L = 5 cm, Inv. 29376. Fii(. 10.
69. \'ârf ac, A 48 , - 0,40 m, L = 5,4 cm, Inv. 29909. Fig. 10.
70. Vârf ac, A 12 , - 1,20 m, I, = 7,6 cm, Inv. 29910. Fig. 10.
71. Vârf ac,Au, - 1,10 rri, J, = 7,5 cm, Inv. 29911. Fig. 10.
72. \'ârf ac, Au,
1,10 m, L = 3,3 cm, Inv. 29912. Fig. 10.
73. Vârf ac, A 0 ,
0,55 m, I,= 4,9 cm, Inv. 29921. Fig. 10.
74. Corp ac, Au,
1,10 m, I,= 4,7 cm. Im·. 29864. Fig. 15.
75. Curp ac, A 38 ,
1,00 m, I, = 5,2 cm, lnv. 29598. Fig. U.
76. Corp ac, A 31 ,
0,35 m, I, •·~ 3,9 cm, Im·. 295B4.
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0,30 m, L = 2,7 cm, Inv. 29568.
0,70 m, I,= 3,2 cm, Inv. 29565.
tentă verzuie, A35 , 0,70 m, L = 3,8 cm, Inv. 29564.
Au,
0,55 m, L = 4,4 cm, Imr. 29571.
An,
0,25 m, L = 6,00 cm, Inv. 29800.
A 31 ,
0,60 m, L = 6,1 cm, Inv. 29589.
Au,
0,13 m, L = 6,5 cm, Inv. 29566. Fig. 15.
A 37 ,
0,20 m, L = 5,1 cm, Inv. 29570. Fig. 15.
A 35 ,
0,20 m, I,= 7,9 cm, Im•. 29594. Fig. 15.
.·\.,a,
0,70 111, I , = 4,00 cm, Im·. 29877.
A. 3 J,
0,70 111, I,= 2,00 cm, Inv. 29878.
A 22 21 (martor}, - 0,20 m, L = 4,3 cm, Inv. 30244.
Spatulă sondă, fragmentarii, A,,. - o,;;o m, L = 10,5 cm, Inv. 29595. Fig. 15.
Spatulă sondă, A 48 , 1,25 m, L ,= 12 cm. Inv. 29907. Fig. 15.
Jeton, ambele feţr ndede, A 38 , -- 1,10 111, D = 1,9 cm, Inv. 29813. Fig. 16.
Jeton, avers alveolat, are un cerc incizat în mijloc, A 38 , - 1,00 m, D = 2,3 cm•. Inv.
29599. Fig. 16.
Jeton, acelaşi tip cu nr. 92, D,17 , - 0,70 m, D = 2,2 cm, Inv. 29829. Fig. 16.
J<:ton, avers ah·eolat, în centru cn un buton semiperforat, A 28 , - 0,60 m,
= 1,8 cm,
Im·. 29592. Fig. 16.
Jeton, suprafaţa uşor alveolată cu un buton central, marginea zimţată, A 48 , - 1,35 m,
D ,= 1,5 cm, Inv. 29906. Fig. 16.
Jeton, avers trei cercuri concentrice incizate, marginile uşor teşite, A 42 , - 0,50 m, D =
·= 2 cm, Inv. 29861. Fig. 16.
..
Jeton, fragmentar, acelaşi tip cu prececlentul, Au, glie, D = 1,8 cm, Inv. 29753. Fig. 16.
Jeton, acelaşi tip cu precedentul, A 17 , - 0,70 m, D = 1,7 cm, Inv. 29600. Fig.16.
Jeton, avers uşor alveolat, decorat cu cinci cercuri concentrice incizate oblic, A 27 , 0,30 111, D=2,4 cm, Inv. 29577. Fig. 16.
Jeton, acelaşi tip cu precedentul, A 38 , - 0,80 m, D = 2,2 cm, Inv. 29744. Fig. 16
Jeton, acelaşi tip cu precedentul, A 38 , - 0,80 m, D = 2,2 cm, Inv. 29744. Fig. 16
Jeton, acelaşi tip cu precedentul, A 35 , - 0,70 m, D = 2,1 cm, Inv. 29597. Fig. 16
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I'ihulă

puternic profilată, resortul din şase spire, capul scurt pe corp o nodozitate, piciorul se termină într-un buton masiv, Au, - 0,95 m, L = 5 cm, Inv. 29866. Fig. 17
Fibulă puternic profilată, asemănătoare, cu precedenfa, A 17 18 (martor). - 0,70 m,
L = 5,7 cm, Inv. 30245. Fig. 18.
Fibulă puternic profilată, se păstrează o nodozitate, un buton şi portagrafa, ,\ 0 ,
1,25
m, L = 4,4 cm. lnv. 29855. Fig. 17.
Fragment picior de fibulă puternic profilată, decorat cu incizii în formă ele V, A 38 ,
- 0,60 m, L = 4,1 cm, Inv. 29682. Fig. 17.
Picior ele fibulă puternic profilată, A 31 , - 0,60 m, I,= 2 cm, Inv. 29681. Fig. 17.
Fragment fibulă, acelaşi tip cu precedenta, An, - 0,55 m, L = 2,1 cm, Inv. 2 7.

Fig. 18.
108. Fibulii puternic profilată, cu balama, pe cap două nodozităţi aplatizate, A 38 , - 0,65 m,
L = 4,5 cm, L = 2 cm, Inv. 29730. Fig. 18.
109. Filml{1 în formă de T (varianta cu trei butoni), braţele lungi, corpul prevăzut cu o nerYură, sistemul de închidere prin balama, A, 7 , 0,20 m, L = 2 cm, I = 3 cm, Inv.
29667. Fig. 18.
110. Fibul{L tip soldat, se păstrează corpul ornamentat cu incizii în formă de V, piciorul
scurt, A 28 , - 0,40 m, I, = 5,6 cm, lnv. 29676. Fig. 19.
111. Fib1.,.Jă puternic profilată prevăzută cu opt spire, coardă înaltă, pe picior un buton,
.\, 6 , 1,00 m, L = 4 cm, I = 1,6 cm, Inv. 29844. Fig. 19.
112. I'ihulă în formă de genunchi, variantă cu corpul semirotund, Au, - 0,60 m, I,= 2,8 cm,
I1n-. 29677. Fig. 19.
113. Fihuliitip.-\ucissa,sepăstreazăoparteacorpului şi piciorul, A 36 , - 0,20 m,I, = 4,1cm
111\', 29680. Fig. 19.
114. Fragment oglindă, A 37 , - 1,15 m, I, ='2,1 cm• Inv. 29841. Fig. 20.
115. Fragment o 6 1in<lă, A 41 - 1,25 m, L = 2,1 cm, Inv. 29856. Fig. 20.
116. Fragment oglindă, A 0 , - 0,70 m, L = 6,8 cm, lnv. 29843. Fig. 20.
-13 -
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117. Ac <le păr cu capul conic. A 41 • - 1,00 111. L = 11,2 cm, Im·. 29823. Fig. 21.
118. Ac de păr, acelaşi tip, "" - 0,35 m, I,= 10,6 cm, Im·. 29719. FÎf?. 21.
119. Ac de păr, cap conic rlecorat cu linii longitudinale delimitat de corp prin două caneluri,
An, - 0,40 m, L = 9,00 cm, Im·. 29659. Fig. 21.
120. Ac d·~ cusut, v,irful rupt, extremitatea cu ureche aplatizatrt, capul retezat, A 2,, - 0,50 m,
L = 12,3 cm, Inv. 29721. Fig. 21.
121. Ac de cusut, extremitatea cu ureche aplatiwtă, capul ascuţit, s\n, - 0,30 m, L = 12,1
cm, Inv. 29833. Fig. 21.
122. Ac de cusut, urechea ruptă, A 41 , - 1,75 m, L = 12,4 cm, Im·. 30246. Fig. 21.
123. Verigă rotundă în secţiune, A 36 , - 1,5 cm, D = 2,3 cm, Im·. 29693. Fig. 22.
124. Verigă rectangulară în secţiune, ,\.,. - 0,20 m, D ~, 2,2 cm, lnv. 29732. Fig. 22.
125. Verigă triunihiulară în secţiune, cu ataş fragmentar, A, 8 • - 0,60 m, D = 2,00 cm,
Im,. 29690. Fig. 22.
126. Ţint,L cu supr.ifaţa semisferică, A 01 • - 0.30 111, D = 1.7 cm, Inv. 29661. Fig. 22.
127. Ţintă, acelaşi tip, A 35 , - 0,70 111, J) ,~ 1,1 cm, Im·. 29686. Fig. 22.
128. Ţintă fragmentară, cu suprafaţa plană şi marginea uşor înclinată, A 45 , - 1,00 m, D =
~ 1,2 cm, l11\·. 29734. Fig. 22.
129. Ţintă fragmentară, acelaşi tip, .-\a•• - 0,60 m, n °~ 1,2 cm, Inv. 29638. Fig. 22.
130. Ţintă fragmentară, cu suprafaţa mărginitrl de două c1nduri, decorată cu o figură umană,
A 28 , - 0,60 111, D = 1,2 cm, Ill\·. 29691. Fig. 22.
131. Ţintă cu marginea ernzată, centru homlnt, A 3 ,, - - 0,83 m, D = 2,1 cm, Inv. 29731.
Fig. 22.
132. 'fintă fragmentară, acelaşi tip, .-\,., - 0,20 m, D = 2,4 cm, Inv. 29661. Fig. 22.
133. Ţintă, A.,, - 0,30 m, D = 1,00.cm, lnv. 29960.
134. Terminal curca, cu banda de prindere din tablă, ..\ 38 , - 1,10 m, L = 5 cm, Inv. 29832.
Fig. 22.
135. Terminal curca, cu extremitatea treflată, .A 12 , - 0,80 m, L = 3,5 cm, Inv. 29875.
Fig. 22.
ll'>6. Terminal cure~, cu extremitatea în formă de pr//a, ccalal1ă terminată cu un buton teşit
decorta cu linii longitudinale, A 28 , - 0,40 m, L = 3,4 cm, Inv. 29687. Fig. 22.
137. Ilandă de prindere terminal curea, A,i, - 0,35 m,
= 3,7 cm, Inv. 29674. Fig. 22.
138. Terminal curea, :\ 22 21 (martor), - 0,20 rn, L = 4,3 cm, Inv. 30247. Fig. 22.
139. Spatulă cu extremitatea lăţită şi rotunjită, .A 31 , - 0,70 m, L = 15,8 cm, In . 29726.
Fig. 23.
140. Spatulă, acelaşi tip, A 37 , - 1,20 m, I, = 8,2 cm, Inv. 29799. Fig. 23.
141. Spatulă, cu extremitatea aplatizată şi dreaptă,A 41 , - 1,10 m, L = 15,4 cm, In . 2982-l.
Fig. 23.
142. Spatulă, acelaşi tip, cu lopăţica decorată pc ambele feţe cu linii in zig-zag, A 0 , - 1,25m,
L = 13,4 cm, Im·. 29851. Fig. 23.
143. Sondă cu extremitatea in formă de lopăţică, vârf ascuţit, A 45 , - 0,50 m, L = 9,5 cm.
Inv. 29668. Fig. 2.J.
144. Sondă, acelaşi tip, A 38 • - 1,00 m, L = 12 cm, Inv. 29835. Fig. 24.
145. Somlă, acelaşi tip, A, 5 , - 1,35 m, L = 12 cm. lnv. 29819. Fig. 23.
146. Sondă, ac~laşi tip, A", - 0,30 m, L = 13,2 cm, In . 29903. Fig. 24.
147. Sonrlă, acelaşi tip, A.,, - 1,35 m, I.,= 12,4 cm, Inv. 29904. Fig. U.
148. Tijă sondă, prohabil ace:laşi tip, A.,, - 1,25 m, L = 11,8 cm, Inv. 29847. Fig. 2.J.
149. Tijă soncl:i, probabil acelaşi tip, A 36 , - 1,10 m, L = 9,6 cm, Inv. 29725. Fig. 2.1.
150. Tijii soncl,i, fragmentară, c!ecorată cu striuri succesive, A 35 , - O, 70 m, L = 6,4 cm,
Inv. 29682. Fig. 24.
151. fij{t soml:t. fragmentară, ,\,17 , - 0,30 m. L = 3,2 cm, Inv. 29666. Fig. 24.
152. Sonclă auriculară, A 35 , - 1,00 m, I,= 12,2 cm, Inv. 29720. Fig. 21.
153. Sondă au kulară, fragmentară, A 35 , - 1,00 111, L = 5,9 cm, Inv. 29673. Fig. 21.
15-l. Cataranui cu ax şi, pro'nhil, limba de fier• A 42 , - 0,60 m• L = 1,6 cm• Inv. 29849
Fig. 26.
155. Bu[la, fragmentară, A 38 , - 0,60 111, L = 3,1 cm, Inv. 29684. Fig. 20.
156. Aplică. cu ştift ele fier, A 41 , - 1,15 m, L = 5,-l cm, Inv. 29859. Fig. 26.
157. Pi:s:i tl~corativă executată dintr-o bară, r[,.sn~ită la o extremitate în spirală, la cealaltă
bătută în formă de treflă, A 35 , 0,20 m, I, = 4,00 cm, Inv. 29678. Fig. 26.
158. Manşon cilinrlric, prezintă două nituri, .-\,;, - 0,50 m, D = 2,2 cm, L = 2,4 cm, Im·.
29733. Fig. 25.
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159. ~fanşon cilindric, Aa8 , - 0,30 m, D = 1,3 cm, L = 1,3 cm, Inv. 29663. Fig. 25.
160. Clopoţel fragmentar, A:i,, - 0,90 m, D = 2,00 cm, Inv. 29842. Fig. 20.
161. Fragment <le strigi/is, A 38 • - 0,80 m, I,= 6,4 cm, Inv. 29742. Fig. 26.
162. Instrument fragmentar, compus dintr-o tijă cu o extremitate îndoită Ia 90°, iar cealaltă
aplatizată şi transformată într-un manşon de prindere a unei cozi, probabil, din lemn
.\,., - 0,35 m, I,= 8,3 cm, Im-. 29887. Fig. 26.
163. Două zale de lorica squamata, prinse între ele printr-un nit, A 36 , - 0,70 111, L
2,1 cm,
Inv. 29685, Fig. 26.
164. T,ănţişor împletit <lin 4 sârme, 36 , - 0,70 m, L = 3,4 cm. Im·. 29689. Fig. 20.
165. Două sârme răsucite (brăţară?), A 3 ., - 1,00 m, L = 7,6 cm, l11\·. 29!,72, Fiţ. 20.
166. Două şaibe, A, 8 , sub glie, D = l,l)cm, lnv. 29852, Fig. 25.
167. Sârmă îndoită în buclă, A41 , - 0,55 cm, L = 1,5 cm, Inv. 29660. Fig. 25.
168. Garnitură dintr-o tablă îndoită în formă de „G", A 37 , - 0,70 111, J, -, 7,00 cm, Inv.
29798, Fig. 25.
169. Garnitură, acelaşi tip, A3 ., - 0,70 111, L = 8,00 cm, Inv. 2972-L Fig. 25.
170. Piesă diformă, posibil, statuet,1, A 41 , - 0,60 m, L = 3,00 cm, Inv. 297:H, Fig. 25.
171. Bandă, fragmentară, cu găuri p~ntru ştifturi, Au, - 0,60 m, L = 10 cm, I= 1,2 cm,
Jll\·. 29857. Fig. 25.
172. llancn, fragmentar,,, .\ 3 s, - 0,60 m, L = 8,5 cm, I= 1,8 cm, Im·. 29722. Fi[!. 25.
173. Bandă indoitil în formă de „U", cu hastele verticale triunghiulare, A 3 ., - 1,60 m,
h
2,7 cm. J, = 2,4 cm, 1 = 1,8 cm, lnv. 29854. Fig. 25.
174. Tah'.il d~coratft cu can~luri longitudinale, A„ 8 , - 1,15 111, J, = 2,4 cm. Inv. 29669.

=

0

~

0

1-~ig. 25.

175. Tab'.i"1 det'orat,, l'U o,·e, A.,.
0,90 m, L = 1,8 cm. 1 ~~ 1,1 cm, l11\". 29826. Fig. 26.
176. Tijr,, fragme11L1r,,, s~mirotun,\;1 în secţiune, s\ 17 , - 1,05 m, L = 5 cm, Imv. 29675.
Fi" ?6
177. Fr:~;1~~t dintr-o pies,1 m'.1sivă, cu urme di:! reparaţie, A 37 , - 0,30 m, L = 4,5 cm, I=
~= 2 cm, Im·. 29665.
178. ll.1r,1 cu m1 capH aplatizat şi uşor curbat şi celălalt teşit, A 31 , - 1,30 m, L = 8,6 m,
Jll\·. 29905. Fig. 26.
179. Aplici, dacorath·ă p~ un obiect de lemn, decorată cu cercuri incizate concentrice, se
p'istrează găurile de la niturile de fixare, A.,, 1,40 m, L = 9 cm, 1 = 6,7 cm, Inv.
29951. Fig. 27.
Hrn. Pies,1 d-:!corath·,1 în formă de pion de şah, terminată cu o tijă de fier, A31 - 0,60 m
h = 2,6 m. Im·. 30250. Fig. 21.
181. llccor în formit de cap ci~ f~nl'~ie, terminat cu un ştift de fier pentru fixare, din care
2 cm corpul de hron1., A._,. -- 0,-10 m, L '"' 2,5 mc, Inv. 29723. Fig. 20.
182. Tah'.{1 fragmentar,,, A:1 7 , - 0,30 m, L = -l,5 cm, Inv. 29665. Figl 25.

183. Inel. rompus clin lăcaş de fixare p2ntru
-, 1,8 nu, Inv. 29963. Fig. 20.

piatră,

corp traforat, s\, •. -

1,00 m, D

l'IXllll

184. JLtr,, fragm~ntară, răsu~ită, secţiun•~ rectangular,,, :\ 36 ,
'..!9670. Fi:;. 2').
185. Obiect fr,1gm211tar, utilizat p~ntru fixarea bloeurilor de
,= 9,5 cm, Inv. 29767. Fig. 36.

-

1,1 cm, I,= 6,8 cm, Inv.

piatră,

A 32 •

-

0,50 m, I, =

FIEII

H~(i_ S1p't-tf1-11{1c-op, pr.,·,intă o n~n·nră mediană, orificiu ,k fixare a cozii, A.,, - 0,20 m,
L -,, 27 cm. I, 17 cm, Inv. 29562. Fiţ. 28.
187. Datt,,, pr-avt, ,ntt, c-u m'.ln;;o'.t p ,ntru fixare într-o coadă <I~ lemn, secţiune rectangulară,
,-,i,f
ata" l[1ţ,t, 11,ior curbat, ,\ 07 , - 0,65 m, I, = 2-l,3 cm, diametru manşon = 3,3 cm,
1,,ţimca vftrfu!ui d~ atac = 2,5 cm; inelul pentru fixare, D = 4,-l cm, Inv. 29729

,L,

r·tg. 2s.
188. Sly/111.s, stare de conservare bună, A 38 , - 1, 15 m, L = 14, 1 cm, lnv. 29811. Fig. 29.
1~9. Stylln,, fragm~ntar, A 07 , - 0,45 m, L = 6,2 cm, lnv. 29700. Fig. 29.
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190. 8tyllus, fragmentar, A 46 , - 0,80 m, I , = 7,5 cm, Inv. 29850, Fig. 29.
191. Obiect fragmentar, prezintă o extremitate în formă de lance, A 36 , - 0,30 111, J, =
= 8,:i cm, Inv. 29699. Fig. 29.
192. Vârf, dăltiţă ( ?), Au, - 0,30 m, L = 6,5 cm, Inv. 29803. Fig. 29.
193. Vârf săgeată, corp piramidal, peduncul fragmentar, vârful rupt, Aa,,
1,10 111, I,=
= 6,1 cm, lnv. 29939. Fig. 29.
194. Cheie, hine conservată, An, - 0,90 m, L = cm, Im·. 29741. Fig. 30.
195. Cheie, cu inelul fragmentar, :\ 37 , - 0,40 m, L =' 3,7 cm, Inv. 29696. Fig. 30.
196. Ac pentru cusut, vârful rupt, A. 3 ;, - 1,00 m, L = 15,5 cm. Fig. 30.
197. Tablă îndoită în formă de „S", c\ 47 , - 0,50 m, L = 4,9 cm, I= 2 cm, Im·. 299-13.
Fig. 30.
198. Cheie, inel cu limbă ruptă, A 46 , - 0,80 m, D = 2,3 cm, Inv. 29973, Fig. 30.
199. Ţintă sanda, ..\ 3 . , - 0,10 m, L = I cm, Inv. 29679. Fig. 30.
200. Ţintă sanda, A••· - 1,00 m, L =·, 1,2 cm, D = 1,2 cm, Inv. 29937. Fig. 30.
201. Cuţit convex, vârful rupt, An, - 0,55 m, L = 11,8 cm, l ~~ 1,5 c-m, Inv. 29736. Fir,. 31
202. Fragment lami't cuţit acelaşi tip, J\ 41 , - 0,50 m, L = 5,8 rm, I= 1,2 cm, Im·. 2H942.
Fig. 31.
203. Lamă cuţit acelaşi tip, ,\ 47 , - 0,50 m, L s= 10,8 cm, I= 1,9 cm, Inv. 29941. Fig. 31.
204. Fibulă de tip ometa, fragmentară, ..\ 42 , - 1,25 m, D = 5 cm, lungimea acului 5,9 cm,
Inv. 29940. Fig ..11.
205. Fibulă cu halama, tip Auci:,sa târzie, .\ 48 , - 1,()0 ,m, L = 5,8 cm, Inv. 29876. Fif!. 31.
206. Piesă fragmentară, nedcterminahilă, A 38 , - 0,S0 m, L = 7,<i cm. Inv. 29845. Fig. 32.
207. Belciug, fragmentară, A 41 , - 0,90 m, L = 3,3 cm, Inv. 29742. Fig. 32.
208. Obiect nedeterminat, prezintă trei proeminenţe uscuţite, A 38 , - 1,10 m, L = 5,3 cm,
I = 1,4 cm, Inv. 29862. Fig. 32.
209. Piesă, acelaşi tip cu precedenta, fragmentară, păstrează doar două proeminenţe, A 36 ,
- 0,60 m, L ~, 4,5 cm, I= 1,9 cm, Inv. 29707. Fig. 32.
210. Idem, fragmentară, A 37 , - 1,10 m, L = 4,2 cm, Inv. 29795. Fig. 32.
211. Idem, fragmentar, Au, - 0,S0 m, L = 4 cm, Inv. 29844. Fig. 32.
212. Idem, bine conservată, A 45 , - 0,45 m, L = 5,1 cm, I= 1,8 cm, Inv. 29728. Fig. 32.
213. Idem, fragmentară, .A 41 , - 1,80 m, L = 5,4 cm, Inv. 30236. Fig. 33.
214. Idem, două proeminenţe rupte, A 47 , - 1,60 m, L = 5,8 cm, I= 1,2 cm, Im·. 30237.
Fig. 33.
215. Verigă, A.,, - 1,05 m, D = 5,3 cm, Inv. 29708, Fig. 33.
216. Cui cu urme de prelucrare, A 37 , - 0,30 m, L = 6,2 cm, Im,. 29706. Fig. 33.
217. Lopăţicr, fragmentară,cumarginileuşorînălţate,A 48 , - 1,25 m,L = 9,5 cm, 1 ° 6,6 cm,
Inv. 29938. Fig. 33.
218. Fragment scoabă, A 38 , - 0,90 m, L = 4,5 cm, 1 = 2,6 cm, Inv. 29846. Fig. 33.
219. Scoabă, cu corpul rectangular în secţiune, A 18 , - 1,20 m, L = 6 cm, I= 2,8 cm,
Im·. 29961. Fig. 33.
220. Scoabi't fragmentară, A12 , - 0,35 m, L = 14,1 cm, 1 = 8,8 cm, Inv. 29945. Fig. 33.
221. Obiect neidentificabil (scoal1ă ?) cu două braţe, fragmentar, secţiune rectangulară, A 32
- 0,55 cm, L = 7,8 cm, I = 5,3 cm, Inv. 29764. Fig. 33.
222. Verigă realizată dintr-o bandă, A 37 , - 0,75 m, D = 3 cm, 1 = I cm, Inv. 29747. Fig. 33.
223. Verigă realizată dintr-o bandă îngustă, A 48 , - 1,15 m, D = 3,7 cm, I= 0,5 cm, Jnv.
29944. Fig. 33.
224. Fragment styllus, pute superioară, A 47 , - 0,60 m, L = 3 cm, Inv. 30238. Fig. 3.1.
225. Piesă neidentificabilă, fragmentară, A 47 , - 1,40 m, L = 5,7 cm, Inv. 29943. Fig 33.
226. Piesi't neidentificabilă, fragmrntară, A, 8 , - 1,00 m, L = 3,8 cm, Inv. 30239. Fig. 33.
227. Piesă neidentificabilă, fragmmtară (cârlig?) A 38 , - 1,00 m, Jnv. 30240. Fig. 33.
228. Fragment lamă (cuţit?), A 38 ,
0,90 m, lnv. 30241. Fig. ,U.
229. Fragment lamă (cuţit?), A 38 , - 0,90 m, Inv. 30242. Fig. 33.
0

0

STICLĂ

230. Buză butelie;sticlă de culoare verzuie, A 38 , - ,100 m, D = 4,5 cm, Inv. 2970. Fig. 34.
231. Buză flacon, sticlă incoloră, A 0 , - 0,30 m, D = 4 cm, Inv. 29702. Fig. 3./.
232. Buză p:ihar, sticlă incoloră, A 27 , - 0,95 m, D = 9 cm, Inv. 29655. Fig. 3-1.
233. Fragment vas (giitt·us ?), sticlă incoloră uşor irizată, 0 , - 0,45 m, L = 3,9 cm, lnY.
29880. Fig. 3-1.
234. Fund p1har, cn inel ,sticlă incoloră, .\ 42 , - 0,30 m, D = 4 cm, Inv. 29802. Fig. 3.J.
235. Fund pahar, cu inel, sticlă irizată, A 49 , - 0,45 m, D = 4,5 cm, Inv. 29727. Fiţ:. 31.

CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA ULPIA TRAIANA SAR',,,flZEGETlS.\

236.
237.
238.
239.
240.
241.

677

=

sticlă irizată, A, 9 , 0,55 m, D
3,6 cm, Inv. 29932. Fig. 3.J.
Fumlp-ihar,drept,stic:itmată, irizată,A 0 , 0,60 m, D
6,2 cm, Inv. 299:q_ Fig. 3,/.
Fund bol, sticlă irizată, fragmentar, A, 8 , - 0,55 m, D == 7 cm, Inv. 299'.B. Fig. 31.
Fund bol, sticlă irizati'i, A, 9 , - 0,95 m, D
6,9 cm, III\·. 29931. Fig. 31.
Fund bol, sticlă irizată, A, •• - 1,35 m, D = 6, I cm, Inv. 29936. Fig. 3-1.
Pragment corp vas, sticlă irizată, prezintă trei protuberanţe, A 0 , ~ 0,45 m, L = 6,6 cm,

Fund pahar, drept,

0

~

=

Inv. 298/l0. Fig. 34.
242. Fragmc·:1te corp vas, sticlă transparentă, A 37 ,
0,20 m, L = 2,8 cm, Im·. 29i05.
Fig. 3-1.
243. Tm.rtăvas,realizatăprinturnarc,sticlăverzuie,A 38 ,
0,75 m, L = 6,3 cm, Im·. '.c97!0,
Fig. 3-1.
244. ~lărgea, pastă de sticlă, de culoare verzuie, irizată, A 28 , - 0,40 m, D = 1,3 cm,Ir.Y.
29656. Fig. 34.

CERMIIC,\
45. Fragm';!nt statu~tă teracotă, reprezintă o figură feminină, pastă căr,tmizie semifină, ;\"
- 0,30 m, h = 4,00 cm, Inv. 29704. Fig. 35.
246. Vas fragmentar, realizat prin turnare, cu reprezentare umană, p:t,tă cărămi;:ic, semifină,
A,7 , - 0,20 m, h = 9,8 cm, Inv. 29756. Fig. 35.
247. Opaiţ, tipul X, fragmentar, p:istă cărămizie, biscuit negru, stampilă FORTI, Asi., 1,00 m, L = 7,8 cm, h = 1,9 cm, Inv. 29697. Fig. 35.
248. Opaiţ fragmentar, probabil, tipul VII, bordură decorată cu ghindă, toartă lamtlari:i,
pastă cărămiziu-gălbuie, cu mică, A 38 , 0,20 m, L = 6,00 cm, h = 3,5 cm, Jnv. 29698.
Fig. 35.
249. Opaiţ fragmentar, tipul X, p1st1l cărămizie, A 32 , - 0,55 m:r, = 7 cm, Inv. 29701.
Fig. 35.
250. Opaiţ fragmentar, tipul X, pastă cărămizie, angobă roşie, ştampila CASSI, .-\, 6 , 1,40 m, L = 6,5 cm, h = 2,2 cm, Inv. 29930. Fig. 35.
251. Toartă opaiţ, pastă cărămiziu-gălbuie, A 0 , - 0,50 m, L = 7,5 cm, Inv. 29751. Fig. 35.
252. Jeton, realizat din pzrete de vas, pastă cărămiziu-gălbuie, A.,, - 0,30 m, D = 1,7 cm,
Inv. 29653. Fig. 35.
253. Jeton, realizat din perete de vas pastă cărămiziu-gălbuie, A 27 , - 0,55 m, D = 2 cm,
Inv. 29654. Fig. 35.
254. Jeton, realizat din perete de vas, pastă căriimiziu-gălbuie, A, 8 ,
0,65 m, D = 1,9 cm,
Inv. 29928. Fig. 35.
255. Jeton, realizat din perete de vas, pastă cărăniziu-găibuie, .<\u,
1,25 m, D = 2,3 cm,
Inv. 29927. Fig. 35.
256. Jeton, realizat din perete tle vas, pastă cărămiziu-gălbuie cu mică, :\. 32 , - 0,30 m,
D = 3,6 cm, Inv. 29694. Fig. 35.
257. Jeton, realizat din perete de vas, pastă cărămiziu-gălbuie, Au, - 0,60 m, D = 3,5 cm,
Inv. 29882. Fig. 35.
258. Jeton, rcalfaat din perete de vas, pastă cenuşie, A 01 , - 0,95 m, D ~ 3,5 cm, Inv. 29926.
Fig. 35.
259. Jeton, realizat din perete de vas, pastă cărăni:t.iu-gălbuie, Au, - 0,55 m, D = 3,5 cm,
Jnv. 29929. Fig. 35.
·
260. Jeton, realizat din corp de vas, pastă cărămiziu-gălbuie, A 37 , - 0,75 111, D =~ 5,5 cm
Inv, 29746. Fig. 35.
261. Corp de vas cu grafitti, pastă cărănfr.tie, cu mică, Au, glie, L = 10,5 cm, I= 5,5 cm,
Inv. 30248. Fig. 36.

PIATRl
262. Proiectil de
263. Proiectil de

formă sferică,
formă sferică,

Obiecte descoperite îti

A 311 ,
A 32 ,

clădirea

-

1,10 m, D = 8,2 cm, Inv. 29792. Fig. 36.
1,10 m, D ~ 8,2 cm, Jnv. 29792. Fig. 36.
0

E]'vf30

BRONZ

264. Ac, fragmentar, P,, - 0,40 m, L ~~ 6,2 cm, Inv. 29955. Fig. 27.
265. Fragment tablă bronz, P 9 , - 0,90 m, I,,= 4,7 cm, 1 = 0,8 cm, lnv. 29956. Fig. 27.
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tipul X. pastă C'Cllu;<ic, lucrat grosolan, ştampila I,VPATI, P 8 , - 0,60 m, I, =
7,6 cm, h cc l,R cm, Inv. 29946, Fig. ,15.
'.!oi. Tegul:1 ştampilati1, fn11-,'Ttlentarr1, într-un chenar de forma „tabula ansata", se păstrează
~tampila l'IY, P 9 , - 0,40 m, înălţimea literelor 2,1 cm, lăţimea chenarului 3,9 cm,
Itn-. 29962. Fig. 36.
21,i;_

Opaiţ,
- 0

os
'.!b8 ..\c de cusut, urechea
Im·. 29947.

Ra :a

arheo/ogică:

uşor lăţită şi

vârful rupt, B1 , stratul de

obiecte descoperite iii

săpdturife

din

secţi1mea

arsură,

L = 11,5 cm•

B1

llllOXZ
'.!69. ,·erigă, secţiune rotundă, D1 , stratul de arsur1'i, D = 2,1 cm, Inv. 29948. Fig. 27. 9.
'.!70, Ţintă semisferică, nitul de fixare rupt, B 1 , stratul d earsură, D = 1,9 cm, Inv. 2994
Fig. 27.
'.!71. Fragment fibulă, se păstrează resortul, acul şi un mic fragment de corp, B 1 , stratul
de arsură, I, -~ 5,6 cm, Inv. 29950. Fig. 27.
MO!H:TE"
.-I mfit,,atr11/

DlPERil1L RO:\IA N
'.!7'.! ..\s, Augustus, 25,4 X 24,7 mm, 10,59 g, axa 12; conservare mediocră; Ric I 1 , p. 75,
nr. 431 (Roma, a. 7 a. Ch.); A, 1 , 1,60m.
27:>. As, Ca ligula, 28, I X 27,7 mm. l0,69 g, axa .7; conservare foarte bună; R1C 11 , p. lll,
nr. 38 (Roma, a. 37-38 p.Ch.); A„ 8 , - 1,00 m, lnv. 29631.
274. As, Claudius; (;ermanicus, 29,1 x 28,5 mm, 1_0,12 g, axa 7; conservare.slabll.; RlC 11 ,
p. 129, nr. 106 (Roma, a. 50-54 p.Ch.); A 37 , - 1,10 m, Inv. 29644.
27.,. Denar, Vespasianus, 17,8 x 17 mm, 3,30 g, axa 5; conservare bună, ştanţa Rv. uzată;
JUC I I, p. 26, nr. 103 (Roma, a. 77-78 p.Ch.); A 31 , - 0,35 m, Inv. 29629.
276 ..\s, \"espasian, 26,8 X 26, l m, 11,26.g, axa 7; conservare bunii., Rv. mai tocit; RIC II,
p. 8-l, nr. 598 (Roma, a. 77--78 p.Ch.); A 27 , - 0,79 ,m, Inv. 29609.
2ii. )fonetii bronz ( ?), 25,4 X 24,8 mm·, 8,20 g,,axa 7; foarte tocit, nedeterminabil, după
siluete:1 portretul lui Vespasianus sau Titus;~•. - 1,00 m, Inv. 29831.
278. ,\s, Titus, 25,5 X 24,5 111111, 9,18 g, axa 7; tocit ,deteriorat; RIC II, p. 126, nr. 85 A
(Roma, a. 79 p.l'h.) sau p. 131, nr. 134 A (Roma, a. 80-81 p. Ch,); A 47 , - 1,60 m.
'.!,"- ..-\s, T1omitianus, 27,5 X 26,3 mm, 7,64 g, axa 7; conservare bună, tocit; RIC II, p. 188,
nr. 270 (Roma, a 85 p.Ch.); A 28 , - 0,40m, Inv. 29959.
28! 1• •\~. Domitianus, 27,8 X 27,5mm, 8,62.g, axa 5; conservare slabă; RICII, p.200,
nr.371 (Roma, a. 88-89 p.Ch.); A 38 , - l,IOm, Inv. 29817.
'.!S I .. \s, llomitianus ( ?). 27,2 '>( 26;3 111111, .8,41 g, axa i; foarte tocit, atribuire nesigura,
ns:,leterminabilă; A.,, - • O,:IO m, lnv. 29607.
282 .. \s, Domitianus ( ?), 26,4 X 25, 7 mm,, 7,66g, axa 6; conservare slabă, atribuire nesigură,
nedeterminabil; A 43 , - l,lO m, Inv. 29872.
21'.l Duponclius, Nerva, 27,7 X 26,7 mm, 11,85 g, axa 6; conservare bună, tocit; RIC,
p. 22 , nr. 75 (Rmoa, a. 96 p.Ch.); A 07 , - 0,50 m, lnv. 29606.
'.!!<-I. I>up,m<lius, Xern, 27,8 X 26,6 mm, 13,53 g, axa 5; tocit, greu lizibil; RIC II, p. 299,
nr. 99 (Roma, a. 97 p.Ch.); A 31 , - O,GO :m; Inv. 2~614,
.
'.!8,,. llen~r. su berat, (doar miezul de bronz) Traianus, 19,1 X 18,l mm, 1,75 g, axa 6; deteriorat, slab conscrYat, RIC II, p. 253, nr. 130 (Roma, a. 103-111 p.Ch.); A 36 , 0,60 111, Im·. 29612.
'.!!-< ;_ ~-stertins. Trnianu.,, 33,5 X 32,2 111111, 20,87 g, axa 6; conservare slabă; IUC 11, p.
275, nr. 426 ( ?) (Homa, a. lOl-l02 p.Ch.); A 41 , - 0,20 111, Inv. 29807.
• ~.lonetclc au fost dctcrminatt- ele d-nul Radu Ardcvan,
cale.

căruia

îi·

mulţumim şi

pe

această
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'l87. Sestertins, Traianus, 35,2 X 33,2 mm, 20,80 g, axa 6; corodat, deteriorat; RJC II, p
282, nr. 534 (Roma, a. 103-111 ll.Ch.); A 31 , - 0,60 m, Inv. 29631.
288. Scstertius, Traianus, 32,7 X 30,5 mm, 23,21 g, axa 6; conservare bună, legenda parţi:,]
ilizibilă; RIC II, p. 284, nr. 564 (Roma, a. 103-111 p.Ch.); var. Av.; bustul laureat şi drapat pe umărul stâng; A 0 , - 0,55 m, Inv. 29830.
289. Scstertius, Traianus, 33,7 X 32,7 mm, 22,49 g, axa 6; conservare slabă; RIC II, p. 2~8.
nr. 627 (Roma, a. 112-114 p.Ch.); A 30 , - 0,80 m, lnv. 29745.
290. Scst, rtius, Traianus, 34,1 X 33,5 mm, 27,69 g, axa 6; conservare mediocră; RlC IT.
p. 291. nr. 658 (Roma, a. 114-116 p.Ch.); An, - 1,00 m, Inv. 29858.
291. JJupmulius, Traianus, 27,2 X 26,6 mm, 13,52 g, axa 6; conservare slabă, tocit; d. li!C
1J, p. 272, nr. 382, 385; p. 273, nr. 398, 406; p. 274, nr. 411; p. 275, nr. 428; p.
'276, nr. 444: p. 277, nr. 454; (Roma, a. 93-103 p.Ch.); Au, - 0,55 m, Inv. 29R0.f.
292. JJupon<lius, Traianus, 26,5 X 26 mm, 9,65 g, axa 6; conservare merlioc-ră; RJC II. l'·
279, nr. 484 (Roma, a. 103-111 p.CJ1.); A 38 , - 1,10 m, Inv. 29819.
293. Dupon<lius, Traianus, 28,5 X 28,4 mm, 10,43 g, axa 7; conservare slabă, Rv. comp]d
todt, nerlekrminabi! (pentru legenda Av., ef. RIC II, p. 277 sq., Roma, a. 103- 11 !
p.Ch.); A 20 , - 0,40 m, Inv. 29621.
294. Dupondius, Traianus, 26,4 X 24,4 mm, 9,68 g, axa 55; cons<'rvare slabă, tocit; RIC II.
p. 287, nr. 605 (Roma, a. 112-114 p.Ch.); Au, - 0,20 m, Im·. 29646.
295. Dupondius, Traianus, 26,4 X 26,3 mm, 10,21 g, axa 7; conservare slabă, deteric,r:tt;
RIC II, p. 292, nr. 676 (Roma, a. 114-117 p.Ch.); Aze, - 0,60 m, Inv. 29616.
296. DupoQllfos, Trafonus ( ?), 26,8 X 26,7 mm, 10,32 g, axa ? ; foarte tocit, atribuire nesi„ur,,.
neclet minabil; A 36 , - 0,70 m, Inv. 29619.
"
297. As, Traianus, 26,2 X 26 mm, 9,35 g, axa 6; conservare bună, circulat; RIC II, p. 27:i.
nr. 434 (Roma, a. 101-102 p.Ch.); A 36 , - 0,20 m, Inv. 29618.
298. As, Traianus, 27,3 X 26,5 mm, 9,62 g, axa 6; conservare slabă, tocit; RIC II, p. 279.
nr. 483 Roma, a. 103-111 p.Ch.); A 37 , - 0,30 m, Jnv. 29636.
299. As, Traianus, 27,6 X 27,4 mm, 11,19 g, axa 6; conservare mediocră, deteriorat; RIC rr.
p, 286, nr. 593 (Roma, a. i12-114 p.Ch.}; A 37 , - 0,90 m, Inv. 29822.
300. Sestertius, Hadrianus, nr. 34,5 X 33, 1 mm, 21,46 g, axa 7; conservare slabă; to,·:t;
RIC II, p. 405, nr. 535 (a), (Roma, a. 117 p.Ch.); A 31 , - 0,30 m, Inv. 29624.
301. Sestertius, Hadrianus, 32,2 X 31,8 mm, 23,64 g, axa 6; conservare mediocră; RIC IT
p. 411, nr. 562 b (Roma, a. 119-121 p.Ch.); Ate, - 0,35 m, Inv. 29900.
·
302. Sestertius, Hadrianns, 33,9 X 33,7 mm, 20,70 g, axa 6; conservare foarte bună; RIC TJ.
p. 411, nr. 563 b (Roma, a. 119-122 p.Ch.); An, - 1,40 m, Inv. 29863.
303. Sestertius, Hadrianus, 32,9 X 32,1 mm, 21,21 g, axa 6; foarte tocit; RIC II, p. HO.
nr. 788 ( ?), (Roma, a. 134-138 p.Ch.); A 38 , - 0,20 m, Inv. 29641.
304. Dupondius, Hadrianus, 26;4 X 25 mm, 12,79 g, axa? ; tocit, Rv. complet distrus; <hir)ct
forma legendei Av. (Roma, a. 119-121 p.Ch.); (ef. RIC II, p. 413-419); des<'op~:;re
fortuită, Inv. 29925.
305. Duponrlius, Hadrianus, 26,7 X 23,8 mm, 12,16 g, axa 6; conservare mediocră, cleteriur"t;
JUC II, p. 426, nr. 657 (Rmoa, a. 125-128_ p:Ch.); A 47 , 1,25 m, Inv. 2989:'i.
306. Dupondius, Haclrianus, 25,9 X 24,8 mm, 11,81 g,_ axa 7; tocit, deteriorat; hidrici: .\'".
RIC II, p. 418, nr. 601 (dar portretul g - dreapta şi cuirasat, Rv. RIC II, p. 482. m.
RIC II, p. 418, nr. 601 (dar portretul g - dreapta şi cuirasat, Rv. RIC II, p. 4H2.
nr. 1047 (L. Aelius Caesar, Roma, a. 137 p.Ch.); dar Pietas spre dreapta; A,,, -··
1, IO m (lângă Z 2 , din profil, tencuiala rămasă de la Z,) Inv. 29957.
307. As, Hadrianus, 27,2 x.27 mm, 9,80 g, axa 6; conservare slabă; tocit; RIC II, p . .fi'.!,
nr. 576 (Roma, a. 119-121 p.Ch.); A 40 , - 0,35 m, Inv. 29899.
308. As, Hadrianus, 35,8 X 25,4 mm, 10,16 g, axa 7; conservare slabă, greu li;,;ibil; RTC rr.
p, 426, nr. 664 (Roma, a. 125-128 p.Ch.); tlar var. Av. (portret d) şi Rv. (~Iinen·.1 ');
A 31 , - 0,50 m, Inv. 29628 ...
309. As,. Hadrianns, 25,l mm, 9,73 g, axa 6; conservare slabă; RlC II, p. 426, nr. 66.5
(Roma, a. 125-128 p_Ch.); A 30 , - 1,10 m, Inv. 29838.
310. As, Hadrianus, 27,3 x 25,2 mm, 9,42 g, axa 5; conservare slabă; RIC II, p. 427. nr678 (Roma, a. 127-128 p.Ch.); A 36 , - 0,70 m; Inv. 29617.
311. .-\s, Hadrianus, 26,9 X 26 mm, 11,33 g, axa 6; conservare mediocră, deteriorat; RIC II.
p. 427, nr. 678 (Roma, a. 125-128 p.Ch.); A 30 , - 0,70 m, Inv. 29620.
312 .. \s, Hadrianus, 26 X 25,2 mm, 10,72 g, axa 6; conservare mediocră. RIC II, p. 427
nr. 678 (Roma, a. 125- 128 p.Ch.); A 37 , - 1,10 m, Inv. 29821.
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313 ..\s, Ha,lrianus, 26,3 X 24,8 mm, 7 ,50 ~. axa 6; conservare bună, mici deteriorări, flan
foarte :suhţire; Ul'l' Ir, p. 432, nr. 708 (Roma a. 132-134 p.Ch.); A 11 , - 1,25 m,
Im·. 29H53.
314. A~. Haclrianus, 27,2 X 25,3 mm, 10,07 g, axa 6; conservare bună, deteriorat; RIC II,
p. 4:l2, nr. 714 (Roma, a. 132-134 p.Ch.); A 45 , Inv. 29818.
315 ..\s, IIarlrianus, 27,5 X 25,4 mm, 8,52 g, axa 7; conservare slab!l deteriorat; RIC II,
p. 433, nr. 719 (Roma, a. 132-134 p.Cgh.); A 37 , - 1,90 m (la 3,10 m de la Z!)3 lo ..·\s, IIaclrianus, 26,5 X 26 mm, 11,80 g, axa 12; conservare foarte bună; RIC II, p.
447, nr. 580 (Roma, a. 134-138 p.Ch.); A 42 , - 0,70 m, lângă Z 3 , Inv. 29885.
317. As, Hadrianus, 27 X 26 mm, 8,67 g, axa 6; conservare mediocră; RIC II, p. 441, nr.
796 (Roma, a. 134-138 p.Ch.); A 41 , - 0,95 m, Inv. 29871.
318. ,\s, Hadrianus, 25,9 X 24,1 mm, 13,47 g, axa 6; conservare mediocră; RIC II, p. 443,
nr. 812 (Roma, a. 134-138 p.Ch.); A, 7 , - 1,60 m (la 2 m de Z 3 ), Inv. 29896.
319. As, Hadrianus, 28,1 X 25,4 mm, 10,03 g, axa 5; conservare bun!; RIC II, p. 444, nr.
827 (Roma, a. 134-138 p.Ch.); Au, - 1,25 m (la 2 m de Z 3 ), Inv. 29898.
320. As, Hadrianus, 26,7 X 23,9 mm, 12,71 g, axa 12; conservare foarte bună; RIC H,
p. 446, nr. 839 (Roma, a. 134-138 p.Ch.); A 81 MP, - 0,30 m, Inv. 29608.
321 . .-\s, Ha,lrianus, 26 X 25,3 mm, 10,53 g, axa 6; conservare foarte bună; RIC II, p. 447,
nr. 848 (Roma, a. 134-138 p.Ch.); A 27 MP, - 0,50 m, Inv. 29605.
322. As, lladrianus, 25,7 X 24,8 mm, 9,64 g, axa 11; conservare bunu; JUG II, p. 463, nr.
939 (Roma, a. 134-138 p.Ch.); A 33 , - 0,45 m, Inv. 29652.
323. Denar, IIadrianus, Sabina, 18 X 17,3 mm, 2,90 g, axa 6; conservare bună; RIC II,
p. 386,nr.391 (Roma,a.117-128p.Ch.); - variantă Rv.: Concordia şade spre stânga
cu patera în dreapta şi cu cotul pe cornul abundenţei; A 31 , - 0,30 m, Inv. 29625.
324. Sestertius, Hadrianus: Sabina, 27,8 X 27,7 mm, 15,71 g, axa 6; conservare b1111ă; RIC
11, p. 475, nr. 1019 (Roma, a. 132-134 p.Ch.); A 38 , - 1,20 m, Inv. 29924.
325. Dupondius, Iladria11us: Sabina, 27,9 X 26,7 mm, 13,90 g, axa 7; conservare bună, Rv.
flett:riorat; UTC II, p. 476, nr. 1023 {Roma, a. t:i4-134 p.Ch.); A 31 , - 1,15 m (2,65 m
<k la Z.1. Itn·. 29958.
321:i ..\s, Ha(irianus, Sabina, 28,4 x 25,8 mm, 9,52 g, axa 5; conservare mediocră; RIC II,
p. 478, nr. 1038 (Roma, a. 128-134 p.Ch.); A 0 , - 1,50 m, lnv. 29894.
327. s\s, Hadrianus: Sabina, 25,5 X 25 mm, 13,80 g, axa 6; conservare b1111ă; RIC II, p.
478, nr. 1046 (Roma, a. 128-134 p.Ch.); 1\ 18 , - 0,50 m, Inv. 29604.
:l28 ..h, IIa,lrianus, Sabina, 24,7 x 24,4 mm, 11,02 g, axa 5; conservare mediocru; RIC II,
p. 479. nr. 1047 (Roma, a. 134-136 p.Ch.); Au, - 1,10 m {lângă Z 3 ). Inv. 29890.
329 ..-\s, IIadrianus (postum), 27,4 x 25,7 mm, 8,72 g, ax:a 6; conservare bună; RIC II,
p. 41i9, nr. 975 Roma, a. 138-139 p.Ch.); Au, - 0,25 ru, Inv. 29645.
33/J ..\s, ILulrianus (postum), 26 x 24,8 mm, 893 g, axa 6; con.'>ervare slabă, corodat; RIC Il
p. 4(,9, ur. 975 (Roma, a. 138-139 p.Ch.); A 31 , - 1,40 m, Inv. 29889.
:l~ll .. \s, Ha,lrianus, (postum). 27,6 X 27,3 mm, 11,63 g, nxa 5; conservare mediocră; RIC
II, p. 469, nr. 975 (Roma, a. 138-139 p.Ch.); A 10 , - 1,15 m.
:132. 8<,st.-rtius, ,\ntoninus Pius, 33,1 x 32,9 mm, 28,90 g, axa 6; conservare bună; RIC III,
p. 109, nr. 612 (Roma, a. 140 -144 p.Ch.); A, 7 , - 1,29 m (la 2,70 m faţo de Z3 ).
In ,·. 29H97.
.
3:tl. Sestertius, Antoninus Pius, 31,3 x 30,1 mm, 23,61 g, axa 5; conservare bună; RIC III,
p. 124, nr. 770 (Roma, a. 145-161 p.Ch.); A 96 , - 0,60 m, Inv. 29610.
::34_ Sestertius, Antoninus l'ius 30,7 x 30,3 mm, 23,15 g, axa 11; conservare b1111ă; RIC III,
p. 124, nr. 772 (Roma. a. 145 -161 p.Ch.); Au, - 1,50 m (în Z 3 ), Inv. 2989:J.
:;35_ Dupondius, Antoninus l'ius, 26,5 x 23,4 mm, 13,93 g, axa 6; conservare bună; lUC III,
p. 128, nr. 802 (Roma, a. 145-161 p.Ch.); - probabil 145-146 p.Ch. (cf. p. 8); A 38 ,
1,00 m, Im·. 29630.
•'·"' Dupondius, Antoninus Pius, 26,5 X 25,8 mm, 17,74 g, axa 11; couservarc hunr1; RIC
III, p. 128, nr. 808 {Roma, a. 145-161 p.Ch.); Au, - 0,95 m, Inv. 29806 .
.,,,,. Dupondius, Antoninus Pius, 24,5 x 22,9 mm, 8,69 g, axa 6; conservare hunii; UTC III,
p. 141, nr. 919 (Roma, a. 153-154 p.Ch.); Au, - 0,80 m (lângă Z 1 ). Inv. 29886.
3.li-. Duponrlius, Antoninus Pius, 26,2 X 26 mm, 15,33 g, axa 5; conservare foarte b1111ă;
urc III, p. 146, nr. 969 (Roma, a. 156-157 p.Ch.); A 31 , - 0,70 m, Inv. 29615.
:i:i9. Duponflius, Antoninus Pius, 23,7 x 22,8 mm, 12,81 g, axa 11; consen•are mediocră;
Iac III, p. 146, nr. 969 {Roma, a. 156-157 p.Ch.); A 0 , - 0,70 m, Im·. 29901.
3-10. Dupondius, Antoninus Pius, 23,2 X 22,9 mm, 10,38 g. axa 5; conservare hună; JUG III
p. 146, nr. 969 (Roma, a. 156~--157 p.Ch.); Au, - 0,40 m (La 1,30 m de Z 3 ), Inv. 29650
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341. As, Antoninus :Pius, 28,3 X 25,5 mm, 11,00 g, axa 12; conservare bună; RIC III, p.
ll5, nr. 675 (Roma, a. 140-144 p.Ch.); A 31 , - 0,70 m, lnv. 29626.
342. As, Antoninus Pius, 27,6 X 25,8 mm, 10,43 g, axa 6; conservare bună, atacat de oxizi;
RIC III, p. 120, nr. 732 (Roma, a. 140-144 p.Ch.); A 38 , - 0,80 m, (ia 3, 10 m de Z,),
Inv. 29648.
343. As, Antoninus :Pius, 28,7 X 27,2 mm, 10,16 g, axa 11; conservare mediocră; RJC III,
p. 120, nr. 738 (Roma, a. 143-144 p.Ch.); An, - 1,30 m, Inv. 29869.
344. As, Antoninus Pius,' 26,2 X 24,5 mm, 10,20 g, axa 6; conservare bună, grafie şi des,:,n
stângace (fals?); RIC III, p. 130, nr. 826 (Roma, a. 145-161 p.Ch.); A 07 , - 1,10 m,
· Inv. 29805.
345. As, Antoninus Pius, 25,7 X 24,6 mm, 9,09 g, axa 6; conservarea mediocră; RIC III,
p. 1<>6, nr. 880 (Roma, a. 149-150. p.Ch.); A37 , - 0,90 m, Inv. 29740.
346. As, Antoninus Pius, 28,3 X 26,4 mm, 11,7 g, axa li; conservare mediocră; RIC IIl,
p. 144, nr. 955 (Roma, a. 155-156 p.Ch.); A 31 , - 0,30 m, Inv. 29623.
347. As, Antoninus Pius: diva Faustina I, 26 X 24,3 mm, 11,53 g, axa 11; conservare bună,
Rv. cam tocit; RIC III, p. 167, nr. 1171 (Roma, post 141 p.Ch.); A 37 , - 0,10 m,
Inv. 29633.
548. As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar, 26,5 X 25,3 mm, 10,36 g, axa 5; conservare slabă;
RIC III, p. 174, nr. 1238 (Roma, a. 140-144 p.Ch.); A0 , - 1,10 m (lângă Z 3 ),
Inv. 29891.
349. As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar, 26,2 x 25,5 mm, 9,i,0 g, axa 6; conservare bună;
RIC III, p. 17 , nr. 1256 (Roma, a. 145-146) p.Ch.); Am - 0,80 m (lângă Z 3 ), Inv.
29870.
350. As,AntoninusPius,AureliusCaesar,26 X 25mm, 10,84 g, axa 12; conservare mediocra;
RIC III, p. 177, nr. 1269 (Roma, a. 145 p.C .); A 11 , - 0,50 m, Inv. 29627.
351. As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar, 26,3 X 24,2 mm, 8,83 g, axa 7; conservare slabă;
RIC III, p. 178, nr. 1271 b (Roma, a. 147-148 p.Ch.); A 07 , - 0,60 m, Inv. 29651.
352. As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar, 25,l X 23,6mm, 11,05 g, axa 10; conservare slabă;
RIC III, p. 185, nr. 1351 (Roma, a. 155-156 p.Ch.); A 0 , - 0,65 m, lnv. 29902.
353. As, Antoninus Pius: Faustina II, 26,8 x 26,1 mm, 11,78 g, axa 6; conservare mediocră;
RIC III, p. 194, nr. 1401 (Roma, a. 145-146 p.Ch. ?) ; A 37 , - 0,90 m, In . 29810.
354. As, Antoninus Pius: Faustina II, 24,8 x 24,3 mm, 10,38 g, axa 6; conservare mediocră,
Rv. corodat; RIC III, p. 193, nr. 1390 (Roma, a. 156-161 p.C .); Au, - 1,00 m,
Inv. 29868.
355. Sestertius, )larcus Aurelius: divus Antoninus, 32,5 x 31,6 mm, 27,60 g, axa 11; conservare excelentă; RIC III, p. 315, nr. 1266 (Roma, post a. 161 p.Ch.); A 31 , - 0,30 m,
Inv. 29622.
356. Sestertius, Marcus Aurelius, 30,6 X 29,5 mm, 23,44 g, axa 12; conservare slabă, flan
rombic; RIC III, p. 282, nr. 871 (Roma, dec. 163-dec. 164, p.Ch.); A 38 , - 0,20 111,
Inv. 29640.
357. Dupondius, )Iarcus Aurelius, 24,2 x 23,3 mm, 10,73 g, axa 7; conservare mediocră;
RIC III, p. 298, nr. 1065 (Roma, dec. 172-dec. 173 p.Ch.); sau p. 300, nr. 1100
(Roma, dec. 173-dec. 174 p.Ch.); A.,, - 1,00 m, In . 29809.
358. Dupondius, Marcus Aurelius, 26,1 x 24,4 mm, 16,75 g, axa 11; conservare foarte bună;
RIC III, p. 306, nr. 1186 (Roma, dec, 176-toamna 177 p.Ch,); A 32 , - 0,30 m, Iuv.
29635.
359. As, Marcus Aurelius, 24,4 X 23,4 mm, 8,92, g, axa S; conservare slabă, tocit, deteriorat;
RJC III, p. 292, nr. 985 (Roma, dec. 169-dec. 170 p.Ch.); A 37 , - 0,10 m, Inv. 29634.
360. As, Marcus Aurelius, 26,1 X 25,7 m1n, 9,33 g, axa 5; conservare bună; RIC III, p. 301,
nr. 1107 (Roma, dec. 173-iunie 174 p.Ch.); An, - 1,00 m, Inv. 29808.
361. As, Marcus Aurelius, 26,1 X 24,9 mm, 11,19 g, axa 11; conservare mediocră, RIC III,
p. 307, nr. 1195 (Roma, dec. 176-toamna 177 p.Ch,).
362. Dupondius, Lucius Verus, 25,9 x 25, 7 mm, 15,50 g, axa 11 ; conservare excepJionaH!.;
RIC III, p. 317, nr. 1293 (Roma, a. 161 p.Ch.); A 37 , - 0,80 m (la 2,60 m de Z 3 ),
Inv. 29647.
363. As, Marcus Aurelius: Faustina II, 25, 7 x 24,2 mm, 11,40 g, axa 12; c~ervare bună:
RIC 111, p. 348, nr. 1683 (Roma, a. 161-175 p.Ch.); A 88 , - 0,60 m, Inv. 29611.
364- Sestertius, Marcus Aurelius: Commodus Augustus, 31,3 X 30,4 mm, 20,08 g, axa 5;
conservare mediocră; RIC III, p. 341, nr. 1588 (Roma, a. 178, p.Ch.); A 37 , - 0,70 m,
Inv. 29649.
GERME (Lydia, provincia Asia)

DORIN ALICU -

682
365.

VICTOR I POPA -

:l!onetă bronz roşcat, 26,7 X 25,9 mm, 12,0l
şters, pe Rv. legenda distrusă, în câmp se văd
ga; a doua jumătate a sec. I p.Ch.( ?) ; Head,

EMILIAN BOTA

g, axa to; foarte corodată, Av. complet
trei figuri feminine în picioare spre stânp. 650-651; A38 , din glie, Inv. 29638.

l\lARCL-\NOPOLIS (Moesia Inferior)
36f-i. Monetă hronz, 17,1 X 16,5 mm, 2,70 g, axa 1; conservare mediocră; Pick Ifl, p. 197,
nr. 538 (sec. Ill p.Ch.); A37 , - 0,30 m, Inv. 29637.
N",CAEA (Bilhynia)
:l(,7. :lfonetă

bronz, Sc,-erus Alexander (222-235 p.Ch_), 20,3 X 20 mm, 4,65 g, axa 6;
conservare slabă; Av.: M AYP CEY A ( ... )CT AV. Bust laureat dr., cerc perlat; RV:
KIKAIE(!l)N. Trei acvile legionare; cf. Head, p. 516-517; A 31 , - 1;00 m, Inv.
2%32.
3,,k. '.\Ionetf1 bronz, Severus Alexander (222-235 p.Ch.); 20 X 18 mm, 3,36 g, axa 7; conserrnrc slabfL; Av.: :I[ AYP CE A( .... ) Bust laureat şi drapat dr., cerc perlat; Rv.:
N(IK).\(I)/E!l(N). Trei acvile legionare, cerc perlat; cf. Head, p. 516-517; A 39 , 0,25 111, Im·. 29463.
:i;;~l. :lfonctf1 bronz, Severus Alexander (222-235 p.Ch.), 20,5 X 17,7 mm, 4,36 g, axa 6; conscrnrc slabă, corodată; Av.: ... Cap laureat dr.; Rv.: (N)IKAI(E)/( N). Trei acvile
legionare; cf. Head, p. 516-517. A 38 , - 0,30 m, Inv. 29642.
TABAE? (Caria provincia Asia)
:r,o. '.\fonetii bronz, 23,6 x 22,7 mm, 4,90 g, axa 1; conservare slabă, nedeterminabilă; Av.:
KAI(CAP ?) ... Profil masculin tânăr dr., cap gol; Rv.: ... HN N. Figură feminină
în picioare, capul spre st., ţine ceva în dr. şi ridică din cot st.; A 22 1 (profil), - 0,60 m
!'.'\CERTA

'.\lonetă bronz, 25,1 X 24 mm, 9,99 g, axa 11( ?) ; conservare slabă, nedeterminabilă; Av.:
Cap laureat(?). (seamănă cu Traian?), Rv.: Siluetă umană înaripată, ingemuncheată
spre dr. (\-ictoria ?). A 38 , - 0,20 m, Inv. 29639.
:11:2. :.\fonetă bronz, 21,7 X 21,4 mm, 6,14 g, axa ? ; conservare slabă, foarte tocită, nedeter
minabilă .•-\c., 1,20 m (lângă Z 3), Inv. 29892.
-
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCHF..S IN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA.
The campaign of 1994

(Abstract)

In the archaeologic campaign of 1994, researches were carried out in three
<lifferent locations: the amphitheater, buildings EM 30 31 , the yard of the archaeologic
Base.
I. The Amphitheater: Continuing the work of the previous campaign, the
maenianum primum, the southern area of the amphitheater and sectors XIII-XIX
were researched.
13 cases were opened, revealing the wood stage, precursor to the stone construction. The wooden column alignments I and II were identified, its traces being
marked by the ditches carried out in the ancient soil where they had been secured.
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A large quantity of archaeological material and coins were collected, together
with severa! objets lost through the steps by the a~ience. The space under the
stand proved to have been void of ground and the southern box belonged to the
wood stage of the edifice.
AU the discoveries confirm the suggested
chronology as a resuit of the
researches in the previous campaign.
2. Buildings EM 30 31 : The controls of the previous campaigns were carxeled
and the South-Western corner of building EM 31 was uncovered. Two tiles inscribed
with cursive Latin were found. No new elements concerning the chronology or
the construction technique of the objective were found.
3. The yard of the archaeologic Base: The diggings were generated by the
necessity of extending northward the main building of the Base. The elements of
a Roman building were revealed, destroyed partly by modern construction and
foundation works.
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AŞEZAREA NEOLITICĂ

DE LA

VIIŞOARA

(JUD. CLUJ)

Construcţiile edilitare au o însemnătate deosebită în descoperirea
unor materiale arheologice, care atestă existenţa unor aşezări străvechi.
Din această categorie de descoperiri face parte şi staţiunea de la Viişoara
(jud. Cluj). In anul 1976, cu ocazia săpării unei gropi pentru pivniţă
(dimensiunile 2X3Xl m), au fost descoperite oase de animale, fragmente
ceramice şi un vas. Aceste materiale, prin intermediul profesorilor de la
Şcoala din localitate, au ajuns la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, fiind predate lui. N. Vlassa. 1n acelaşi an, Gh. Lazarovici efectuează o cercetare de teren, identificând locul descoperirii. Cu această
ocazie, s-a studiat stratigrafia terasei, unde se află staţiunea neolitică şi
eneolitică: 0-0,2 m depuneri recente, legate de istoria vetrei satului;
- 0,2-0,35 m humus în care apar, sporadic, fragmente ceramice eneolitice şi neolitice; - 0,35-70 m strat de cultură cu fragmente ceramice,
oase de animale şi chirpici, strat de culoare brună-gălbuie; - '\ 700,90 m strat galben.
Groapa pivniţei a tăiat un complex de locuit într-un colţ al casetei,
unde s-au găsit multe fragmente de chirpici, cu amprente de la nuiele,
ceramică şi fragmente de oase de animale.
Din curtea din apropierea pivniţei, cu ocazia unor lucrări edilitare,
s-au adunat fragmente ceramice, o cărămidă romană, care atestă locuirea
terasei şi în vremea epocii romane.
Aceste locuiri sunt pe terasa înaltă, în dreapta văii, pe o ulicioară,
nu departe de biserică. 1n apropiere sunt surse de apă.

Complexul cultural Cluj -

Cheile Turzii -

Lumea

Nouă

-

Iclod

Vasul, de forma unui castronaş bitronconic, este dintr-o pastă fină,
de culoare gălbuie, în interior cenuşie. După factură şi forma
concavă -a fundului, aparţine neoliticului mijlociu. După toate probabilităţile, vasul a fost descoperit la baza stratului de cultură, împreună cu
alte fragmente ceramice. Deşi neornamentată, piesa aminteşte de descoperirile fazei I a grupului Iclod sau de grupul Lumea Nouă. Tot acestui
orizont cronologic îi aparţine şi un fragment de fund de la un vas patrulater, din pastă de foarte bună calitate, având ca degresant rocă pisată. Suprafaţa este foarte bine netezită şi esteţ incizată adânc cu linii
paralele, orizontale (fig. 1 /6, MNIT P. 76156). Acest fragment are bure
analogii în nivelul I de la Cluj-Napoca - Arhive şi Biblioteca ,,Academiei (Lazarovici 1977; Laza.rovici - Kalmar 1982).
Fragmentul de buză, aparţinând categoriei grosiere, are în pastă pietricele, iar în exterior, slip brun, cu urmi! de netezire (fig. 1/3). Vasul
bi tronconic (fig. 117 ), de culoare cărămizie, are pasta amestecată cu nisip
şi resturi organice, fiind arsă incomplet.
lustruită,
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Cultura,

Petreşti

Materialul arheologic,

aparţinând

acestei culturi, este mai bogat.
categorii: grosieră, cărămizie (fig. 217 ), bruslip brun (fig. 1/2; 2/7). Miezul, uneori, este
negru. Ca degresant, s-a folosit nisipul fin sau rar pietric\~e. Pereţii
vaselor sunt neteziţi, în câteva cazuri se observă urmele lăsate de spatula
folosită la această operaţiune. Arderea este bună. Ceramica semifină
este cărămizie (fig. 214), cărămizie-brună (fig. 11'8), cafenie (fig. 2/2) sau
neagră (fig. 2/3). Pasta conţine nisip fin, mică şi într-un caz cioburi
pisate. Slipul estl' mai des înt~1lnit, fiind de culoar~ brun-cenuşie sau
brun-cărămizie. Rar se găseşte angoba albă-cafenie. Arderea este bună,
pereţii rezonanţi, foarte bine neteziţi şi lustruiţi (fig. 2/2; 1-9). Ceramica
fină este cărămizie (fig. 1/1; 4-5). Ca degresant, s-a folosit nisip foarte
fin şi rar, material organic. Pereţii au rezonanţă şi sunt lustruiţi. Un
fragment ceramic are angobă de culoare alb-gălbuie (fig. 2/6), iar trei
fragmente păstrează urme de pictură de culoare brună (fig. 111, 4-5).
Arderea este foarte bună.
Ornamentele sunt realizate prin incizare şi pictare. Inciziile sunt
liniare, în câmpuri despărţite <le linii oblice (fig. 2/l), sau benzi de
incizii oblice (fig. 2,'5 ). Pictura este prost păstrată, urmele lcisate pe pereţii vaselor indică un motiv unghiular (fig. 1/5) şi un ornament format
din linii subţiri (fig. 1 '4).
Materialul fragmentar nu ne-a permis reconstituirea formelor de
vase. Dintre forme putem să amintim: străchini cu umăr carenat (fig. 2/3),
amfore de mari dimensiuni (fig. 2,'4) şi diferite variante de castroane şi
vase de gătit.
Analogii apropiate pentru acest material se găsesc la Războieni Cetate (Crişan 1965, p. 63-75), Decea Mureşului -- Garduri (inf. M.
Blăjan, H. Ciugudean, Al. Aldea), Fundătura Poderei (s[1pături 1995,
Gh. Lazarovici, Viorica Crişan, A Bulbuc), Ţaga (săpături 1995, Gh.
Lazarovici, M. Bădău-Wittemberger, M. Meşter), Stejeriş (KalmarMaxim 1987-1988, p. 1050), Plăieşti (Kalmar-Maxim 1987-1988, p.
1048) şi în săpăturile de la Baciu - str. Nouă (Kalmar-Maxim 1991,
p. 137-140), precum şi în cele de la Archiud (inf. C. Gaiu).
Locuirea Petreşti de la Viişoara are o deosebită importanţă pentru
cunoaşterea acestei culturi în zona de Câmpie a Transilvaniei. De remarcat este faptul că în Bazinul Mureşului locuirile Petreşti suprapun locuiri aparţinând grupului Turdaş, în timp ce în zonele someşene suprapun, în general, locuiri aparţinând cele mai timpurii etape ale gmpului
Iclod.
Ceramică cunoaşte, cele trei
nă-cărămizie (fig. 2/5) şi cu
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cultura

(DEP. DE CLUJ)

(Resume)

L'auteure prezente Ies materiaux decouverts en 19îG ;i l'occasion du creux
d'une fosse pour une cave. Le materie! ceramique appartient a la derni~·re etape
de Complexe culturel Cluj - Cheile Turzii - Lumea Nouă - Iclod, i1 la culture
Petreşti et a l'epoque romain, probablement, une villa rustica. Dans le coin de la
cassette il a ete trouve, Ies restes d'un logis de surface avec beaucoup de terre
cuite et d'os d'animaux.
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Fig. 1. Viişoara. 3, 6-7 complexul cultural Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă-Ic!od: 1-2,
4-5, 8-9 cultura Petreşti.

AŞEZ A RE A NEOUTICĂ

~

\ •,

. , .

.

•

\. ·:\·· ·.. _·
.

.

.

.
.

•,
'-◄,

·-../:~

.
•

.

:·.. .

• ..

.

.,

' .,

,

·,

.,::~.

.

.

.

f

_1 -_

.

''
-~
•

•

••

DE LA

VIIŞO ARA

727

AŞEZAREA

INTARITA DIN EPOCA BRONZULUI DE LA DEALU
(JUD. HARGHITA)

In general, se poate spune că versantul de vest al Munţilor Gurghiului şi Harghitei, în sensul larg al cuvântului, este destul de puţin
cunoscut sub raportul urmelor de viaţă aparţinând epocilor mai vechi.
ln această zonă nu au fost întreprinsa cercetări arheologice sistematice
de amploare, de lungă durată şi exhaustive. Având în vedere importanţa
arheologică (aşa cum a reieşit cu ocazia cercetărilor noastre de topografie
arheologică executate în cursul anilor 1955-1956, continuate apoi până
in vara anului 1970 1) pe care o are bazinul' superior al Târnavei Mari,
Muzeul din Odorheiu Secuiesc a înscris în planul său de cercetări recunoaşteri pe teren, săpături cu caracter informativ, precum şi săpături de
salvare în zona cu pricina. Astfel, au fost cercetate aşezările de la începutul epocii bronzului de tip Ariuşd târziu şi cea de la sfârşitul secolelor III-IV d. Ch. de la Mugeni 2 ; aşezarea de lungă durată (neolitic,
bronz, dacic, secolele VII-VIII) de· la Oţeni3; cetatea de refugiu de la
Satu Mare, cu două faze de locuire şi de construcţie (Hallstatt B3-D 1),
cu val de apărare vitrifiat 4 ; puternica şi complicata cetate de pământ de
la Porumbenii Mari, datată în epoca clasică a culturii dacice5 ; cele două
burguri-avanposturi romane de la Căpâlniţa - Băile Homorod 6, precum
şi „Cetatea Tard6d" 7 de la Vârşag, cu ziduri de piatră legate, cu mortar,
datând din primele secole ale mileniului II d. Ch. etc., la care adăugăm
acum rezultatele săpăturilor întreprinse de muzeul sus-amintit, care au
fost efectuate în cursul verii anului 1968 la Dealu, localitate situată la
1G km nord de municipiul Odorheiu Secuiesc.
1 G. Ferenczi, I. Ferenczi, in Studia, III, '8, series IV, fasciculus 2, Historia,
1958, p. 15-35 idem, în Materiale, X, 1973, p. 335-351; idem, în ActaMN, XV,
19i8, p, 85-99.
2 C. Ferenczi, I. Ferenczi, în ActaMN, XII, 1975, 45-68: XIII, 1976, p. 239255; XIV, 1977, p. 295-304; idem, în Actes du Vlle Congres Jnternational des
Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Prague 21-21 aout 1968, Prague, 1970,
p. 464-469; idem, în Fasti Arch, XVI, 1964, nr. 7154.
~ G. Ferenczi, I. Ferenczi, în Studii şi materiale, II, Tirgu Mureş, 1967,
p. 53-62; idem, în Fasti Arch, XVII. 1965, p. 45H, nr. 7059.
~ G. Ferenczi, I. Ferenczi, în Studii şi materiale, II, Târgu Mureş, 1967,
p. 54-55; idem, în Fasti Arch, XVIII-XIX, 1963-HJG4, (1968), p. 742, nr. 11154,
; G. Ferenczi, I. Ferenczi, în /MCD, p. 137-150; idem, în ActaMN, XVIII,
IH81, p. 387-404.
·
0
'
G. Ferenczi, I. Fcrenczi, în Studii şi materiale, IJ, Târgu Mureş, Hl67,
p. 55-56; idem, în FastiArch, XVHI-XIX, Hl(i3-1964 (1968), p. 716, nr. 10!178.
' G. Ferenczi, I. Ferenczi, în Studii şi materiale, II, Târgu Mureş, Hl67,
p. 57-5!1; I. Ferenczi, în Hazanezo. A korondi FIRTOS Miivelodesi Egylet kiadvcinya, 11 2, 1991, p. 4-8; idem, în llazanezo konyvek, 5, Korond, 1994, p. 46-148,
în special, p. 46-53.
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Zona în care se află aşezarea întărită în discuţie face parte din ţinu
tul geografic al dealurilor înalte piemontane din estul Transilvaniei care,
la rândul său, corespunde fâşiei de pământ de sub poalele munţilor vulcanici dintre Baia Mare şi Odorheiu Secuiesc, zonă formată din depresiuni de contact (de ex. Depresiunea Odorheiului) sau tectonice (de ex.
Ţara Lăpuşului), piemonturi de acumulare, fragmentate de eroziune. Este
zona cu structura şi relieful cel mai complex al Podişului Transilvaniei,
cu înălţimi absolute maxime (de la 600-700 m până la peste 900 sau
chiar peste 1 OOO m, energie de relief cuprinsă între 300-400 m) şi fragmentare destul de avansată 8 .
In cadrul acestui ţinut geografic, zona noastră aparţine districtului
„Dealurilor înalte ale Odorheiului Secuiesc", ce se găseşte sub Munţii
vulcanici ai Harghitei şi, parţial, sub ai Gurghiului şi se întinde pe văile
dinspre izvoare ale Târnavei Mari şi ale afluenţilor Oltului (Homoroadele). Este o zonă de dealuri înalte în jur de 700 m, local până la peste
900-1 OOO m (Bichiş 1 079 m, Şiclod 1 025 m, Firtuş 1 062 m, Rez 932 m,
Homat 830 m), sculptate într-o veche câmpie piemontană, înălţată şi înclinată; o cuvertură de aglomerate andezitice se păstrează pe interfluvii
până departe spre sud. Din această cauză, districtul ar putea fi numit
şi al „Piemontului Odorheiului Secuiesc".
La contactul piemontului cu munţii vulcanici au fost sculptate depresiuni (de la nord la sud: Depresiunile Corund-Praid-Sovata, Odorheiului, Homoroadelor), încadrate spre vest de înălţimi asimilate cu dealuri
subcarpatice interne. In rest, relieful districtului, adâncit în formaţiuni
neogene târzii (sarmaţiene şi pliocene), este format de interfluvii divergente, ca în orice regiune piemontană.
Masele de aer umed şi fronturile climatice din nord-vest şi vest produc precipitaţii, care depăşesc uneori chiar 800 mm anual. Temperatura
medie anuală înregistrează valori de numai 7,9-8,2°C la Zetea. De aici,
predominarea pădurilor de fag.
La nord de comuna Dealu (pl. 1), pe înălţimea „Piatra Deş" (l.003 m),
care face parte din porţiunea sudică a câmpiei vechi piemonrtane (pl.
2-3), situată între Depresiunea Praidului şi cea a Odorheiului, formând
partea sudică, abruptă a câmpiei piemontane, la locul „Cetatea Macului"
(Makvara), după unele date bibliografice ,, ... se văd urmele unei întă
rituri de pământ, fără indicaţia epocii, dar aici încă nu s-au făcut cercetări ... ". Balasz Orb,1n, cunoscutul cercetător al Secuimii, pe nedrept
- o considcră 9 drept o fortificaţie avansată a „Cetăţii Tard6d" de la Vârşag, tot pe nedrept, o enumeră în rândul cetăţilor dacicelO_
11 Vezi intre altele -- c. Swizewski, Munţii Gurghiu, Munţii Harghita,
p. 1 IB-119; I. Mac, N. Josan, Dealurile Târnavei Mici, p. 566; I. Mac, Subcarpaţii
Transilvaniei, µ. 5D4-G03. Toate acestea, în Geografia României, III, Carpaţii
1-:omâneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Bucureşti, 1D87.
~ A szelcelyfuld lcircisa tiirtenelmi, regeszcti, termeszetrajzi s nepismereti szempontbol, I, PeM, JR68, JJ. 96, 104-105.
1" ErdM1iz, XII, 18!J5, p. 237-247, 312-31D. Menţionăm, cu această ocazie,
\·estigiile aşa-zbei capele „Sf. Ladislau", considerate de G. Teglas (A Limes
Dacicus ket KiU.:iillo es Olt kăzătti reszlete Udvarhely megye eszaki es keleti
hegysegeiben Oroszf alutol [!J Alsorcikosig, în ArchKăzl, XIX, 18D5, p. 35-36) drept
ruinele unui turn roman de pază şi de semnalizare. Cu ocazia săpăturii
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Locul aşezării întărite se găseşte pe una dintre ultimele ramificaţii
ale acelei câmpii vechi piemontane (pl. 4), cu alte cuvinte ale platoului
vulcanic al Munţilor Gurghiului şi al Harghitei. Mamelonul (altitudinea
absolută cca. 940 m) de deal este izolat de două văi înconjurătoare
(pl. 1 şi 5-7) adânci, cu pante abrupte, aproape de neurcat. Pe vârful
acestui mamelon oarecum tesit se văd într-adevăr urmele unei întărituri
de pământ. La locul unde, ;pre vest, şaua de legătură se strâmtează în
mod simţitor (aproape de vârf) se poate observa un şanţ de apărare, ale
cărui contururi se văd destul de bine. Din pământul scos din şanţ s-a
format un val (pl. 8-9), diferenţa de nivel fiind de cca. 2 m între fundul
actual al şanţului şi vârful valului, care nu se continuă\ însă nici pe o
latură nici pe alta până la începutul pantei, cum se poate constata în
legătură cu şanţul, ci formează două unghiuri aproape de 90°. De la
aceste două coturi încep două valuri paralele, care, împreună cu un al
treilea (toate trei scunde, aplatizate), includ o suprafaţă, cu laturile de
20 X 13 m, formând o întăritură cu plan patrat.
Pe partea de este a mamelonului, până unde panta este mai dulce
şi de unde începe apoi partea abruptă, stâncoasă, dă aspectul a două
,,terase", una deasupra celeilalte.
Cu ocazia cercetării suprafeţei terenului, pe atunci încă împădurit,
în 1956, nu am găsit materiale care să indice perioada construcţiei. Pe
baza analogiilor care ne stăteau la îndemână (,,Cetatea Mare", 12 km
spre est de Odorheiu Secuiesc, tot pe o ramificaţie a marelui platou
vulcanic), întăritura de la Dealu am datat-o, cu rezervele cuvenite, în
prima vârstă a fierului, dar în nici un caz nu ne gândeam la o întăritură
dacică, aşa cum făcuse, la sfârşitul secolului trecut, G. Teglas.
Pentru clarificarea problemelor legate de această cetăţuie, necercetată din punct de vedere arheologic, s-a trasat o secţiune, lungă de
34,5 m prin toate elementele de întăritură, vizibile pe suprafaţa promontoriului, acoperit, de altfel, de un tufăriş des care ne-a îngreunat foarte
mult lucrările. S-a constatat că pe latura de vest s-a săpat odinioară un
şanţ simplu de apărare, cu un profil în formă de semilună, din care pă
mântul a fost aruncat spre est (faţă de şanţ), cu scopul evident de a
înălţa aici un val simplu de apărare, de atunci aplatizat într-o măsură
apreciabilă. Şanţul de apărare are următoarele dimensiuni: lăţimea maximă 3,25 m, adâncimea maximă 1,3 m faţă de suprafaţa actuală. Lăţi
mea valului de pământ, astăzi foarte aplatizat, la bază măsoară cca. 9 m.
Panta interioară a valului este conturbată de o groapă nu prea adâncă a
căutătorilor de comori. In secţiune, cam la jumătatea pantei exterioare
a valului s-au conturat urmele unui stâlp de lemn ale cărui urme au
ajuns, în sens vertical, până la nivelul pământului viu de odinioară.
Nu s-a putut preciza dacă este vorba de o palisadă sau nu. Ambele elemente de apărare foarte simple au o singură fază de construcţie.
Restul suprafeţei cetăţuii - în momentul lucrărilor - a fost acoperită de arbuşti, fapt, ce a îngreunat cercetări mai ample. Cu toate acestea
în câteva puncte au fost făcute câteva casete mici cu caracter informanoastre de control s-au dovedit a fi urmele dărăpănate ale unei
gată de prezenţa, în apropierea nemijlocită, a unui izvor cu apă
deci, cu efect terapeutic.

bisericuţe,; letămăduitoare,
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tiv. Acestea ne-au furnizat un material arheologic relativ bogat şi caracteristic, pe baza căruia se poate preciza civilizaţia, implicit, epoca căreia
aparţine această aşezare întărită 11 .

S t r a t i g raf i a a ş e zări i este s im p 1 ă. Grosimea stratului de cultură variază între 20-30 cm. El nu este prea bogat în materii
organice şi de aceea abia s-a putut deosebi de solul brun de pădure
subţire, amestecat cu sfărâmătură de piatră.
In completarea celor spuse mai sus, trebuie amintit că la o distanţă
relativ mică de numai câteva sute de m spre nord-vest de aşezarea întă
rită, pe un teren neted, dar stâncos (pl. 10) au mai fost descoperite urme
de locuire de aceeaşi natură, din aceeaşi epocă.
Cu ocazia săpăturii nu am dat însă de vestigii arheologice concludente pe baza cărora am putea explica în mod satisfăcător factorii economico-sociali sau istorici. Aceşti factori au necesitat extinderea pe platoul imens a locuitorilor aşezării întărite de pe vârful oarecum izolat al
dealului cu pricina, mai cu seamă că nici în vârf nici pe platoul împă
durit pe vremuri, actualmente nu există nici o sursă de apă potabilă.
Primul loc în cadrul descoperirilor îl ocupă c e r a m i c a. în general, ea este prost păstrată în ce priveşte integritatea formelor. Toată
ceramica este lucrată cu mâna, fiind în concordanţă cu restul inventarului, destul de redus de altfel (silex prelucrat, toporaş de piatră şi lipsa
metalului).
Pasta, în marea ei majoritate, este de culoarea cenuşie: cu nuanţe
negre-cenuşii, cu pereţi rezonanţi şi bine arşi. Există şi câteva fragmente
ceramice de culoare neagră şi brună-roşiatică, apoi, cerămică în interior
neagră, iar în exterior brună. Vasele din material poros sunt o excepţie.
Sub raportul fineţei compoziţiei aflăm exemplare ceramice foarte fine,
alături de altele mai dure, granuloase. Destul de multe dintre fragmentele de vase au slip lustruit de culoare neagră şi roşie-brună, aplicat fie
în exterior, fie în interior. Deşi ceramica aflată este fragmentară, totuşi
au putut fi stabilite formele caracteristice ale aşezării întărite. Ele sunt
variate, între care putem aminti: căni cu o toartă, străchini, castroane şi
vase de provizii; merită subliniată strachina cu buza 1 o bată.
Sub raport ornamental, ceramica cea mai bine reprezentată este cea
mată, monocromă, uneori lustruită, fără de nici un ornament plastic sau
figurativ.··
Principala tehnică de ornamentaţie întâlnită este cea a inciziei, fiind
însă prezente şi alte metode de ornamentare. Unul dintre motivele decorative frecvente este spirala şi derivatele ei, precum şi meandrul. Incizia
este făcută de obicei cu ajutorul liniei punctate.
Un e 1 te de s i 1 ex şi pi a t r ă. Silexul, alături de cuarţul şi
cuarţitul formează, pe lângă ceramică, inventarul cel mai bogat, desco11 Intreg materialul arheolof!ic provenit din ,,Cetatea Macului" de Ia Dealu,
inclusiv documentaţia (plan, profil, desene, jurnalul de săpătură) a fost aranjat
în depc,zitul )\fuzeului din Odorheiu Secuiesc. întrucât încăperea depozitului,
prin anii 70„ a fost inundată, cu ocazia unei ploi torenţiale, iar cutile, pachetele.
împreună cu însemnările, notiţele etc. au fost udate, desfăcute din cauza apei şi
- totodată - iremediabil amestecate cu alte materiale - din nefericire - nu
le putem prezenta în cadrul .1cestei lucrări, aşa cum s-ar cuveni, respecti,·, ar
fi trebuit să o facem.
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perit în „Cetatea Macului". S-au aflat materiale, care serveau la fabricarea instrumentelor, nuclee şi percutoare: foarte probabil, un mic atelier unde se lucra silexul pentru nevoile locale. Faptul se constată prin
prezenţa nucleelor, percutoarelor şi a aşchiilor, alături de răzuitoare,
lame sau fragmentele acestora. - Instrumente de os şi metc,l nu s-au
găsit.

Inc ad rare a c r o no 1 o g ic ă. Vasele, atât ca formă cât şi ca
perfecte analogii în cadrul civilizaţiei Sighişoara
Wietenberg din Transilvania. Având în vedere că în materialul, descoperit la „Cetatea Macului" de la Dealu, sunt prezente străchinile cu buza
lobată, iar ornamentaţia este alcătuită din spirale şi clin derivatele ei,
precum şi din meandre, putem presupune că aceasta aparţine fazei clasice a culturii Sighişoara-Wietenburg. Pe baza stratigrafiei, făcute de N.
Chidioşan în aşezarea de la Derşida 12 , aşezarea întărită de la Dealu o
putem data în faza evoluată sau, poate, chiar finală a civilizaţiei Wietenberg, în a doua jumătate a perioadei C a epocii bronzului sau, eventual,
chiar la începutul fazei D (grosso modo secolele XIV-XII a.Ch.
Până acum nu a fost cercetată nici o aşezare fortificată aparţinând
acestei civilizaţii, deosebit de bine reprezentată pc teritoriul Transilvaniei, unde numărul localităţilor în care s-au găsit astfel de urme se cifrează astăzi la peste 200. S-a susţinut că în cadrul ei „nu se cunosc
aşezări întărite" 1 3. Realitatea este că, în afară de „Cetatea Macului" chia•r
în împrejt1rimi, sunt cunoscute şi alte puncte fortificate cu ceramic,1 de
tip Sighişoara-Wietenberg, cum ar fi, bunăoară, .,Cetatea Bud" (Budvar), de la Odorheiu Secuiesc'\ ,,Vârful Galat" de la Porumbeii Mici 1"',
ca să nu mai vorbim despre cele cunoscute din împrejurimile municipiului Cluj-Napoca (de ex. Gilău-,,Ierdegarca" sau „Groapa lui Puri" 16 , Liteni „Piatra Mare" - 917 m) 17 . ,,Cetatea Macului" - deşi nu de mare întindere - a fost un loc de refugiu a unei comunităţi din zona vecină,
cu toate c,i. din cauza unor cercetări sistematice, atotcuprinzătoare de teren - trebuie să recunoaştem -, deocamdată, astfel de aşezări deschise
nu se cunosc din împrejurimile mai apropiate sau mai îndepărtate, mai
joase, fertile.
ornamentaţie, îşi găsesc

i:: Cf. N. Chidioşan, în Dacia, N.S., XII, l!J68, p. 155-175; idem, în Actes
du V [le Congres lnternational des Sciences Prehistoriques et Protohistori<1ues,
Prague 1968, I, Prague, Hl70, p. 622-624: idem, în Crisia, IV, 19î4, p. 153-176.
Vezi şi K. Horedt, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 107-137; idem, în StComSibiu,
13, 196î, p. 107-156.
J:J I. Nestt;r, 1\1. Petrescu-Dâmbovi\a, în JstRom, I, p. 112.
H G. Ferenczi, I. Ferenczi, în Crisia, II, 1972, p. 59-63.
1·' Cf. K. Horedt, Z. Szekely, Şt. Moln,ir, în Materiale, VIII, 1962. p. 633-641.
i„ I. Ferenczi, în ActaMN, IX, JHî3, p. 403; V. Vasiliev, D. Isac, s.v. Gilău,
în RcvClu}, p. 222.
11 M. Bărbulescu, Gh. Lazarovici, s.,·. Utcni, în RcpCluj, p. 254. l\Ienţio
năm că în textul s.v. sunt confundate lccurile cu importanţă arheologică. la
punctul 1, ,,::etatea Litii" fiin:1 nmp!asată greşit în „vârful unc-i stânci_ riolaşe,
dominante, denumită ,.Piatra Mare" (917 m. p2 schiţa-hartă anex:ită, altitudinea
absoluiă este marcată eronat !lH m). Săpăturile efectuate în acest \"ârf (.. Piatra
Mare"), imprejmuit de un şanţ şi val (dd pământ, ame<,tec:it cu piatră), nu e,te
identic cu Yârful ele stâncă izolat, încununat de ruinele „Cetăţ.ii (medievale) Litii~! Unul dintre autorii acestui mic studiu (J. Ferenczi) a participat câtva timp
la cercetările executate în ambele locuri.
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Altminteri, pe la mijlocul sau spre sfârşitul epocii bronzului aşeză
rile întărite nu mai sunt rare. Numărul lor sporeşte în măsura în care
cresc forţele de producţie ale societăţii, reflectând schimbările adânci
petrecute în organizarea societăţii în perioada eneolitică, precum şi în
decursul epocii bronzului. Comunităţile (ginţile sau triburile) iau măsuri
de apărare a aşezărilor, înconjurându-le cu şanţuri (şi valuri) de apă
rare. Prezenţa întăriturilor cu scop defensiv este încă relativ sporadică,
dar ea oglindeşte direcţia nouă a dezvoltării grupărilor tribale: începe să
se accentueze caracterul războinic al societăţii încă din perioada incipientă a epocii bronzului.
Continuarea săpăturilor şi studierea materialului arheologic, care va
ieşi la iveală cu ocazia unor lucrări viitoare, va aduce, fără îndoială, contribuţii importante la cunoaşterea civilizaţiei Sighişoara-Wietenberg din
Transilvania şi, în special, în ceea ce priveşte legăturile ei cu celelalte
civilizaţii ale epocii bronzului, având în vedere căi nu departe de acest
loc, şi anume la Mereşti (jud. Harghita) s-au găsit urme incontestabile
ale culturilor Monteoru şi Tei.
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L'ETABLISSEMENT FORTIFIEE DE L'AGE DU BRONZE DE DEALU
(DEP. DE HARGHITA)

A l'occasion des fouilles pratiquees dans l'aire de la commune de Dealu,
on a investigue Ies vestiges d'un etablissement fortifie. li se place ă l'extremite
de l'immense plateau volcanique situe ă l'Ouest des montagnes de Gurghiu et
de Harghita (l'Est de la Transylvanie). La; fortification se trouve sur un promontoire de ce plateau, ayant de trois c6tes des revins impracticables. La „selle"
de transition fut barree par un fossee et un vallum defensif. On a pratique une
coupe perpendiculaire sur ces deux elements de fortification. Malheureusement,
ii fut impossible de decopertei- des surfaces plus etendues, car l'emplacement de
l'etablissement est recouvert de buissons epais. Le materiei archeologique, provenant uniquement de quelques petites cassettes, appartient ."1 la civilisation
Sighişoara-Wietenoerg (se phase evc,luee ou meme la phase finale) de l'Age du
Bronze. L'habitat presente une seule couche d'occupation, d'ailleurs assez mince.
Le fossee et le vallum presentent, eux-aussi, une seule phase de construction.
Il semble tres probablement que cet etablissement a fonctionne comme centre
ele refu~e.
Liste des illustrations
Fig. I. Esquisse de la carte comprenant les environs de „Cetatea l\Iacului" (.. La Cite d
:\lacu"), situce Nord-Ouest de la comune de Dealu; 011 remarque la ligne sinueus
du grancl plateau volcauiquc (y compris scs apophises).
Fig. 2- '1. \'ul!s du grand plateau volcanique.
Fig. 5. Le promontoire orientc a l'Est par rapport a une ramification du grand plateau
,·olcanique, porteur de l'etab!issement fortifie de „Cetatea Macului" (vue Su(l-Est).
Fig. 6. Le meme promontoire, vue du cote Nord, de la berge du plateau.
Fig. 7. Le promontoire avec la cite de „Cetatea Macului", vue du cote Sud-Sud-Est, de
la vallee du ruisSeau „Doşneac".
Fig. S. V: 1·11/lum de defense de la forteresse „Cetatea !\lacului", vue de l'cxterieur.
Fig. 9. Le 1·all11m de dcfense avec le fosse, vue de J'e,r.terieur, durant l'cxecution de la coupc.
Fig. 10. I,a zone avec des traces d'habitation sur l_e plateau volcanique.
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Pl. 3. Vedere a marelui platou vulcanic .

Pl. 4. Aspect al marelui platou vulcanic.
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Pt. 5. Bot u l d e d ea l orientat spre es t faţ{, d e o ramificaţi e a ma relu i pl a t o u Yulcan i c ,
pu rtă t or

Pt . 6.
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Ace l a şi
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„Ce tăţii Macului", văzut dinspre sud - sud-est din
valea „ P ârâului Boşneac".

P t. 8. Valul d e apă r ar e al „C et ăţii l'.fac ului" , văz ut din exterior.
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739
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TUMULI ŞI NECROPOLE TUMUMRE
DE PE CURSUL INFERIOR AL SOMEŞULUI MIC

In perioada eneolitică târzie în spaţiul carpato-dunărean au loc
mari transformări etnoculturale determinate pe de o parte de dezvoltarea metalurgiei aramei, iar pe de altă parte de presiunile exercitate de
mişcarea culturilor stepice. încheierea acestor procese corespunde perioadei de început a epocii bronzului. În cadrul acestor fenomene, în
eneoliticul târziu odată cu dezvoltarea metalurgiei bronzului arsenic,
apare un număr însemnat de cimitire tumulare şi tumuli; tumulii cuprind unul sau mai multe înmormântări, formând, probabil, grupări
familiale ( Roman 197 3 ).
·
Cercetarea tumulilor în Banat şi Transilvania, este semnalată încă
din a doua jumătate a secolului trecut, continuând, apoi, până în zilele
noastre. Dacă în Banatul de est atât cercetarea, cât şi rezultatele sunt
relativ evoluate (amintim aici câţiva tumuli hallstatieni la Ieşalniţa,
la Moldova Veche-Ostrovu-Groble--Spiţ, la Gornea-Străineac), în
Transilvania, rezultatele · au fost mai fructuoase, semnalându-se adevărate necropole tumulare în zona M-ţilor Trascăului şi Bedeleului,
din apropierea oraşului Aiud. Mai recent, N. Vlassa, Gh. Lazarovici,
Zoia Kalmar-Maxim, M. Bădău-Wittemberger, M. Meşter şi alţii, au
început cercetarea necropolelor tumulare şi a tumulilor izolaţi din zona
M-ţilor Petrindului (Vlassa-Takacs-Lazarovici 1985-1986 ).
Un prim pas în investigarea tumulilor trebuie să-l constituie prospectările arhecmctrice, ce înlcsnt'sc, cu o clipă mai devreme, cunoaşte
rea unor situaţii de care arheologul trebuie să ţină cont în proiectarea unei săpături de mare amploare şi anume, dozarea eforturilor în
zonele în care săpăturile vor fi efectuate mai târziu. Întrebuinţarea
diferitelor metode de prospectare şi,' mai ales, de combinare a diferitelor metode, prelucrarea datelor, o prelucrare complexă cu ajutorul
matematicii şi informaticii, permite o modelare a unor situaţii şi punerea la punct a unor metode de prospectare şi de interpretare a datelor.
Aceste metode moderne de sondare prealabilă a tumulilor, ce urmează
a fi cercetaţi, au dat rezultate scontate acolo unde s-au aplicat (de
exemplu, prospectarea magnetică a tumulului de la Sânnicoară, asupra
căruia vom reveni). Articolul nostru vine să completeze scrierile referitoare la această controversată
problemă a necropolelor
tumulare
( RepClu_j, 1992) şi să continuăm astfel eforturile valoroşilor cercetători
N. Vlassa, V. Vasiliev, V. Morariu, M. Jalobeanu, Gh. Lazarovici şi
mulţi alţii

(Lazarovici-Kalmar 1994).

geografică de care ne ocupăm, este aceea a
a Someşului Mic, cuprins între localitatea Apahida şi
confluenţa acestuia cu Someşul Mare, în apropierea

Zona

Bazinului inferior
mergând până la
municipiului Dej.
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A vându-şi izvoarele în Munţii Gilăului, Someşul Cald, adună în
o.propierea oraşului Gilău, apele Someşului Rece, ca apoi să-şi lărgească
matca şi să se îndrepte spre Cluj Napoca; şi, mai departe, .spre De,j.
De-a lungul văii, şi parcă însoţind-o, este şoseaua naţională, pe întreaga ci lungime înşirându-se case şi comune cu gospodării. Atât în
dreapta, cât şi în stânga cursului Someşului Mic, se întind culmile
dealurilor, ce strâjuiesc şi parcă supraveghează domoala curgere a apei.
Formate din roci sedimentare, înălţimile sunt acoperite de păduri, iarbă
bun,i pentru păşunat, iar din loc în loc sunt „străpunse" de văi' şi pâraie, ce măresc debitul de apă al milenarului Samus. Pe culmile dealurilor se pot observa atât din tren, cât şi de pe şosea, acele „ridicături"
nefireşti
- tumulii - ce-i atrag ca un magnet pe cercetătorii şi arheologi. Cartarea acestora şi unele detalii, prezentate mai jos, s-au făcut
în urma studierii articolelor unor specialişti, pe baza informaţiilor primite de la oamenii din zonă, în urma unor periegheze şi observaţii
directe. Pornind de la Cluj, spre Dej, se întâlnesc următoarele grupări
de tumuli şi tumuli izolaţi (fig. 1).
1. Pe partea stângă a şoselei naţionale, la ieşirea din Sânnicoară,
spre Apahida, şi la circa 100 m de şosea, se află o necropolă turnulară formată dintr-un turnul mare şi 2-3 tumuluri mici. Turnului
mare, ara un diametru de aproximativ 60 m, şi este uşor aplatizat de
lucr,irile agri~ole. Omogenitatea aparentă a solului, a făcut ca obiectivul să fie convenabil pentru prospectări magnetice. în urma măsură
torilor, a fost confirmată şi de această dată ipoteza conform căreia
valoarea câmpului magnetic creşte spre vârful movilei. Examinarea
profilclor indică aici anomalii de~ cert inters, acestea fiind ilustrate prin
curbe de nivel. In general, însă, aspectul profilelor magnetice nu par să
indice prezenţa unor concentrări de bolovani în structura turnului. Tumulii
mici. au fost nivelaţi şi acoperiţi de unele depozite ale CFR-ului.
2. La aproximativ 500 m N-V de gara Apahida, se află un turnul
cu clinwnsiunile de circa 10x 10 X0,60 m, necercetat. (Morariu-Jalol)eanu 1985-1986).
3. 1n punctul „Măgheruş", la est de .satul Câmpeneşti, comuna Apahi<la, se găsesc, tumuli necercetaţi (semnalarea ne-a fost făcută de S.
Cociş, Zoia 'Kalmar şi Gh. Lazarovici, care au avut proiecte de eliberare a terenului de sarcină istorică).
4. Pe drumul spre Şoimeni, mergând dinspre localitatea Deuşu, corn.
Chinteni, la punctul numit „Acăstă", pe ultima creastă înainte de cobor,îrca pe Valea Lungă, se găseşte un turnul înalt de circa 3 m, cu
clii,ml'trul ele peste 20 m (informaţii Zoia Kalmar şi Gh. Lazarovici şi
ccrcct,fri de-ale noastre recente).
:i. Pe creasta ce leagă localitatea Corpadea, de Jucu de Mijloc, se
a rL t roi tu muli; doi aplatizaţi, iar cel de-al treilea, la o distanţă de
circa 300 m de primii.
(i. in apropierea şoselei Cluj-Gherla, pe dreapta, la aproximativ
2:in m de intrarea în satul Răscruci, comuna Bonţida, se văd trei turr>..1li p:1rţial aplatizaţi (fig. 2). Cercetările efectuate de\ V. Vasiliev în
10ifl, petumulul mare, au dus la descoperirea unui mormânt cu ocru
şi :1 unui fragment ceramic din epoca bronzului. Aflarea oglinzii de
tip şcitic, face plauzibilJ presupunerea că în aceşti tumuli s-au situat
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analoage există la Cipăn, Câmpia Turzii şi GurDeoarece cercetarea efectuată în 1970 s-a rezumat numai la
o secţiune în centrul tumulului, ea nu ne oferă certitudinea utilizării
acestui turnul în mod direct de către şciţi.
7. Plecând din Răscruci în susul pârâului Borşa, pe creasta ce începe cu „Dealul Prunilor" şi „Dealul Prodăi", se află un şir de tumuli
(fig. 3), probabil, contemporani cu cei din Cheile Aiudului. Aceast:1
necropolă tumulară, este acoperită cu manta de luat şi piatră, iar observaţiile ne îndreptăţesc să o datăm la sfârşitul culturii Coţofenj/ şi începutul epocii bronzului, legând-o de procesul de indoeuropenizare.
8. In raza satului Şoimeni, corn. Vultureni, într-un punct neprecizat, sunt semnalaţi tumuli. Aceştia sunt de mari dimensiuni şi ar
putea fi eroziuni naturale.
9. In punctul „Ţigla", cota 461 m, în interfluviul dintre valea pârăului Lujerdiu şi valea pârâului Lonei, se află în turnul mare din epoc(i
neprecizată. Au mai fost semnalaţi doi tumuli, relativ mai mici (fig. 4).
Nu s-cJU făcut cercetări.
10. 1n raza localităţii Mintiu-Gherlei, se găsesc următorii tumuli

ulterior

şi sciţi (situaţii

băneşti).

(fig. 5):

a. In punctul „Mănăstirea", în stânga drumului ce duce spre Piidureni, se află un turnul mare necercetat.
b. La circa 250 m de punctul „Acăstăi", se află o necropolă tumulară, formată din opt tumuli, de dimensiuni foarte mari. Patru dintre
ei sunt uşor aplatizaţi, dar nu ca urmare a lucrărilor agricole, aici neefectuându-se astfel de acţiuni din cauza înălţimii. Ceilalţi patru, de dimensiuni mai mari, au formă aproximativ circulară. Observaţiile efectuate de Gh. Lazarovici şi M. Meşter, au dus la o primă concluzie (discutabilă) şi anume că cel puţin doi dintre tumulii mari, pot fi rezultatul
depunerilor eoliene. Acest lucru ar fi fost posibil, deoarece pe o lungime de aproximativ 20 km, pe direcţia S-V, se deschide valea Someşului Mic, iar de-a lungul timpului, posibil, ca vântul să fi adus o
mare cantitate de material care, depus, ar fi dat naştere acestor impresinanţi tumuli.
·
11. La N-V de municipiul Dej, pe Dealul Bela, se află opt tumuli,
aşezaţi pe două rânduri. I. Marţian a găsit un fragment de Iarnă de
curaţ. Nu a fost precizată epoca.
Ideea de a ridica morţilor mari construcţii tumulare, ca un fenomen
generalizat, îşi are începuturile, probabil, în Coţofenii IIIb. A vorbi
însă cu mare siguranţă de Coţofeni Illb, Illc, sau IV, este o chestiune
în care doar specialiştii şi săpăturile sistematice pe suprafeţe mari,
observaţiile stratigrafice, stratigrafia comparată, îşi vor spune ultimul
CUVcînt.
Pentru zona pusă în discuţie, lucrările de cartare ~i înregistrare a
obiectivelor, combinate c1,1 verificarea bibliografiei şi a atestărilor documentare şi de arhivă, vor da în viitor o imagine mai clară a evoluţieietnoistorice a tumulilor de pe cursul inferior al Someşului Mic.
MIHAI

]'v!EŞTER

MIHAI

744

MEŞTER

PIH~SCURTARl BIBLIOGRAFICE

I.AZAROVICI -

KALMAH Hl94. GH. l.AZAROVICI, ZOIA KALMAR-MAXIM,
şi Banat, in ActaMN,
31, I, 1994, p. 11-19.
Despre necropolele tumulare din Transilvania

MEDELEŢ

-

BUGILAN,

1987

FI..

MEDELEŢ,

I.

problema şi la repertoriul movilelor de
natica, IX, 1987, p. 87-198.

Contribuţii la
din Banat, în Ba-

BUGILAN,
pământ

MORARIU -- JALOBEANU 1986, V. V. MORARIU, M. JALOBEANU, Prlospectarea
·
magnetică a tumulilor, în ActaMN,
XXII-XXIII,
1985-1986, p,
431-438.
REPCLl:J
ROMAN -

19!12, Rt!pertoriul arheologic al
p. 327.

1973, P. ROMAN,
finat din regiunea

VLASSA -

judeţului

Cluj,

Cluj-Napoca,

1992,

Modificări structurale ale culturilor eneoliticului
carpato-dunăreană, în Banatica, II, 1973, p. 57-77.

TAKACS LAZAHOVICI 1985-1988, N. VLASSA, M. TAKACS,
GH. LAZAROVICI, Morminte tumularc din Banat şi Transilvania din
perioada eneolitică târzie,
în
ActaMN,
XXII-XXII,
1985-1986,
p. 59-78.

TUJ\IULUS ET Nf:CROPOLES TUMULAIRES SUR LE COURS INFERIEUR
DE LA RIVIEHE SOMEŞUL MIC

(Hesume)

Notre article veut completer Ies informations existentes sur le probleme des
tumulus en Transylvanie. Nous n•avons pas aborde le probleme d'une maniere
scientifique parce que nous ne disponons pas d'informatons et des donnees certes,
fournies par Ies fouilles archeologiques dans la zone mentionee. Apres une
courte introcluction au caractere general, l'article presente Ies principaux turnu u~ groupes ou isoles. repandus d'une cOte et de l'autre de la riviere de
Som(?şul Mic sur le parcurs ele Cluj â Dej.
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MATERIALE ARHEOLOGICE DIN JUDEŢUL HARGHITA IN
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI (I)

I n secolul trecut s-au pus bazele colecţiilor arheologice; particulare
sau instituţionale, cercetarea arheologică cunoscând un impuls deosebit,
mai ales, după înfiinţarea primelor muzee. în această perioadă, dar, mai
ales, în primele decenii ale secolului al XX-lea, au fost cercetate,
sumar, zeci de obiective cu vestigii ale trecutului ţinuturilor noastre.
Materialele rezultate au intrat în colecţiile diferitelor instituţii printre
care şi în cele ale Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. Piesele
ajunse aici au fost determinate, inventariate şi semnalate în publica-ţiile vremii, la nivelul cercetării din perioada respectivă 1 . O parte din
aceste piese arheologice provin din judeţul Harghita. Ele au fost cercetate recent şi reconsiderate (unde a fost cazul), din punct de vedere
ştiinţific, rezultatele acestor investigaţii constituind conţinutul lucrării
de faţă. Sperăm, ca prin descrierea lor şi prin imaginile anexate,, să
poată servi specialiştilor interesaţi în diferite epoci istorice sau în lucrări
de sinteză. Amintim, de asemenea, că în muzeele din Miercurea Ciuc,
Odorheiu Secuiesc şi Cristuru Secuiesc există colecţii arheologice extrem
de bogate, unele inedite, care merită să fie cercetate şi redate circuitului ştiinţific.
·
Pentru o prezentare sintetică şi cât mai restrânsă ca spaţiu, materialele au fost grupate pe epoci şi localităţi după următoarea structură:
1) Punctul; 2) Istoricul descoperirii, data, descoperitor, data înregistră
rii; 3) Descrierea materialelor; 4) Epoca, cultura, faza; 5) Număr de inventar vechi şi nou; 6) Referiri bibliografice.
I. Epoca străveche.

O parte din materiale, puţine la număr, sunt foarte greu de încadrat
deoarece lipsesc elementele specifice pentru o perioadă istorică sau alta.
Ele au fost etichetate ca preistorice, urmând, ca în viitor (prin sondaje,
săpături sau prin studierea şi a altor materiale din aceste puncte),
s.;i 5tabilim încadrarea lor cronologică corespunzătoare.
1 - Cristuru Secuiesc; 1) Vârful Surpat (Omlcisteto); 2) donaţie Kelemen Lajos/1911; 3) Fragmente ceramice netezite, ardere slabă, pastă
cu pietricele şi cuarţit pisat, culoare gălbuie (pl. II/4, 6, 10-11),· 4) preistoric; ;)) II. 5818 20, 5823 = P. 27045 - 47, 27049; 6. Inedite.
2 Mereşti; 1) Peşteră; 2) donaţie E. Groze, 1935; 3) Fragment ceramic de culoare cărămizie, slip parţial căzut, friabil, pastă cu nisip şi
cioburi pisate; 4) preistorie; 5) IN. 3017 = P. 21082; 6. Inedit.
3 - Miercurea Ciuc: a. 1) Jigodin; 2) donaţie I. Marţian 1904; 3)
Pandantiv de piatră, care imită topoarele triunghiulare. Era folosit la
1

M. Roska, ErdRep, Cluj, 1942 (Vezi bibliografia pentru toate

localităţile).
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curăţatul grăsimilor de pe piei sau ca răzuitor (pl. 1/8); 4) preistorie;
5) I. 4341; G) Inedit.
b. 1) Lângc'i Pădurea Ciuntă (Suta Erdo); 2) donaţie I. Marţian, 1904;
3) Fragmente de rocă neprelucrată; nedeterminate geologic (pl. 1/2). 4)
preistorie; 5) I. 4384 - 85' = P. 24353, 54314; 6) M. Roska, l!JrdRep,
p. 61 (I. 4384 considerat prelucrat, iar I 4385 considerat silex; afirmaţiile nu sunt corecte).
4 - O~lorh2iu Secuiesc; 1) Dialul Cârn; 2) donaţie Borbely S.amu,
1922; 3) Mărgele din lut; 4) preistorie; 5) IV. 2559 - 60 = p. 45958 59; 6) M. Roska, op. cit., p. 270.
5 - Păuleni Ciuc; 1) Dâmbul Cetăţii; 2) cercetare de suprafaţă Al.
Ferenczi, 1935; 3) Gratoar, cornean (IN. 2407); fragmente ceramice că
rămizii, incizii late (pl. li /9 ), pastă cu nisip şi mică; 4) preistorie; 5) I >J
2403, 2407, 2411 = P. 27033, 27036, 27039; 6) Al. Ferenczi, în ACMJT,
IV, 1938, p. 290, fig. 60 b.
6 . PJrumb:-nii Mici comuna Mugeni; 1) Cetatea Surpată (Omlasvir); 2) donaţie Borbely Samu, 1922, săpătură Al. Ferencz~, mai 1940,
secţiunea S I; 3) Fund de vas fragmentar, roşu cu flecuri negre-cenuşii,
pastă cu resturi organice şi nisip (IV. 2414); fragmente de chirpici de
la construcţii surprinse în secţiune; 4) preistorie; 5) IV. 2414 = P 26213; 2704-6, 2738, 2742-4, 2782-3, 2794, 2798 = P. 28974-6,
29907, 29911-2, 29950-1, 29962, 29967; 6) IV. 2414 amintit de :!\J.
Roska, op. cit., p. 126, restul inedite.
7 - Sândominic; 1) ln Colţul Cetăţii; 2) cercetare de suprafaţă Al.
Ferenczt,··1!)35; :~) Fragment de lipitură; 4) preistorie; 5) IN. 2400 = P.
22492; G) Al. Ferenczi, op. cit., p. 288, fig. 57. _
8
Şiclod, corn. Atid; 2) înregistrat înainte de 1887; 3) Topor din
gabrou, perforat, migdaliform, tăiş drept; 4) preistorie; 5) 39 = P. 828G;
o) M. Roska, op. cit., p. 248.

II. Neolitic

şi

eneolitic.

1 -- Ciceu, corn. Siculeni; 1) Cetatea Ciceului (Csicsovrir); 2) cercetare de suprafaţc.1 Al. Ferenczi, 1935; 3) Fragmente ceramice (Pl. 1/3, 6);
gălbui, brune şi c,1rămizii, netezite slab; poroase; pastă cu resturi organice şi cioburi pisate; 4) neolitic mijlociu, posibil, o grup,1 liniară; aspect
local al unui grup cultural, care are la bază elemente de tradiţie Starcevo-Criş foarte îndepărtate, pasta cu resturi organice şi cioburi pisate;
ornamentat cu brâu alveolat (IN. 2391), slip brun sau pictură (IN. 2392);
5) IN. 2391-5 = P. 45585-9; 6) Al. Ferenczi, op. cit., p. 268, fig. 41;
M. Roska, op. cit., p. 59.
2. Chedia Mică, corn. Şimoneşti; 1) 1n faţa casei fostului avocat Borbcith Dani; 2) donaţie Borbely Samu, 1922--1923; 3) Fragment de buză
de vas, evazată, cu analogii la Iclod (IV. 2470); fragment de vas brunroşcat, nisipos, toartă-buton, mare, alungită; fragment de creuzet (P),
pastă cu resturi organice şi pleavă (pl. 11/1-3, 5); 4) cultura Ariuşd; 5)
IV. 2468-76 = P. 26236-43, 22060; 6) M. Roska, op. cit., p. 127, le consideră preistorice şi din epoca bronzului.

P J. I . Ceramică şi une\t.e (lin pia tr ă. 1\I ărtini ş , paleolitic .(I); Miercurea Ciuc, · p ,,esitoric (2,
8); C'ice1,1, n eo fitic (3, 6); Ra cii , epoca brollzl.\lui , ci1 /ti1ra Wie tmbe rţ (4); i~r e şti , rn /tu r('
f~troşti (5); "U ş, eMo/iti, (7),

4

9

10

11

1)

Pt. II .Ce ramic ă şi unelte di n piatr ă. Cristuru Sec ui esc, preistorie (4, 6, 10 - 11 ); Păul en i ,
preistorie (9); cultura .lfriuşd , Chedia Mi că (1- 3, 5); cultura. Coţofen. i, ~ Că tugăr e ni (8, 17 ),
f;Iiseni (15 - 16), Mer eşti (14), Miercurea Cillc (12 ~ 13 ) ;~epoca broiizuliti, Cristur\l Secuiesc (7),

Pt. III . Ce r a mic ă din epoca bronzitlui , Armăşeni (l ) ; )Iereşti (2, 4, 7, 9); zona Ciuc (8);
ettlfara Wietenbe1·g, Racu (3, 5 -6).
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Pl. I V . Cera mi că ş i unelte. Ciiltiira. Schneckenbe,·g, Pă ul e ni (10 ); cu/titra. Wietenberg, Porum b enii Mici (1, 3 , 6,' 8), Pă ue lni (2), Mier curea Ciuc (4- 5, 7 , 9 ); epoca dacicct, '.\Iier curea Ciuc
(11 ).

·1

Pl . I' . Ce r a mică ha/lstat t ia11ă , P orurnbe nii )lari.

Pt . V I .

Cera mi că dacică,

Ze t ea (1- 7), R ac u (8 - 10).

7
Pt. V II .

Ce ramic ă dacică, ·

Racu (1- 4), Ponunbenii :\1:ici (5- 8).

Pt.

nn. Cera mică

dac ică,

-

Porurnbenii :\ ici ( - 4),
(
),

ecuie c

P t. I X . Ce rami că d acică,Că lu gă reni (3 ) ; postroma>i, E liseni (6), zona Ciuc (9 - 10 ); sec . I V- V I
Porumbenii Mici ( 1- 2 , 4 - 5 , 8 ), Cristuru Secuiesc (7 , 11 ); sec. X I - X II, zona C iuc ( 12)
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3. Mercşti; 1) Peştera Calului; 2) donaţie E. Groze 1935); 3) Buză de
suport de vas, roşie-cărămizie (pl. 1/5); 4) cultura Petreşti; 5) IN. 3019 =
P. 21084; 6) Inedită.
4 - Călugăreni, corn. Mărtiniş; 1) Claustru; 2) donaţie Kelemen Lajos, 1902; 3) Ceramică cu urme de lustruire, brună-cafenie, miez negru,
interior prost netezit, incizii în benzi (pl. IIJ 17); fragment ceramic, incizii
adânci, neordonate (pl. ll,'8); 4) cultura Coţofeni (sfârşit de fază II); 5)
I. 2008-9 = P. 54300-1; 6) Inedite.
5. - Eliseni, corn. Secuieni; lş hotarul Ocsvere; 2) donaţie Borbely
Samu, 1922- -1923; 3) Fragment ceramic grosier, brun-roşcat, rău netezit, pastă cu cioburi şi rocă pisată (pl. ll;l5); fragment ceramic brun,
incizii scurte, incrustate cu alb, pasta cu nisip şi resturi organice (pl. II 16);
4) cultura Coţofeni, faza I B; 5) IV. 2532-3 = P. 26084-5; 6) M. Roska,
op. cit., p. 270.
6) Mereşti; 1) Peştera, Calului (două săli mici şi o sală mare); 2) donaţie Sandor Zoltan, 1911; 3) Ceramică încrustată cu alb, pastă cu cioburi pisate şi nisip cu bobul mare (pl. II 14); 4) cultura Coţofeni, (începutul fazei II); 5) II. 4900 = P. 21074; 6) M. Roska, op. cit., p. 108 (vezi
şi bibl.).
7 - Miercurea Ciuc; 1) Pădurea Ciuntă (?); 2) donaţie I. Marţian,
1904; 3) Fragment de toartă, lată, ornamentată cu incizii, brâuri crestate, încrustaţie cu alb; pasta cu nisip fin (pl. ll/12); fragment ceramic
cărămiziu, incizii late, pastă cu rocă pisată fpl. ll/13); 4) cultura Coţo
feni, faza I A; 5) I. 4379, 4383 = P. 54309, 54313; 6) M. Roska, op. cit.,
p. 61.
8 - Ulieş; l) De sub Pădurea lntunecată (Sotet erd6); 2) donaţie
Bo:rl:-ely Samu, 1922-Hl23; 3) topor-târnăcop perforat, refolosit ca zdrobitor (pl. I/7 ); 4) sfârşitul eneoliticului; 5) IV 2376 = P. 23899; 6) M.
Roska, op. cit., p. 119.
III. Epoca bronzului.
1 - Armăşeni, corn. Ciucsângeorgiu; 2) donaţie Nyero J6zsef, 1924;
3) Fragment topor piatră (pl. Ill/1); 4) epoca bronzului; 5). IV. 3066 = P.
21174; 6) M. Roska, op. cit., p. 60 (îl consideră eneolitic).
2 - Zona Ciuc; 2) înregistrat înainte de 1887; 3) ciocan de piatrei,
perforat (pl. Ill/8); 4) epoca bronzului; 5) 41 = P. 26041; 6) Inedit.
3 - Cristuru Secuiesc; 1) din albia Târnavei Mari; 2) donaţie Borbely Samu, 1922--1923; 3) Fragment topor perforat (pl. ll/7); 4) epoca
bronzului; 5) IV. 2373 = P. 23847; 6) M. Roska, op. cit., p. 269.
4 - Păuleni, Ciuc; 1) Dâmbul Cetăţii; 2) cercetări de suprafaţă Al.
Ferenczi, 1935; - a 3) Fragmente ceramice cafenii, bine netezite, pastă
cu nisip şi resturi organice (pl. IV /10 ); 4) cultura Schneckenberg; 5) IN.
2413 = P. 27041; 6) Al. Ferenczi, op. cit., p. 290, fig. 61; - b 3) Fragmente ceramice brune, cărămizii-roşcate, brun-roşcate, brâuri crestate,
buză alveolată, incizii, impresiuni, caneluri, pastă cu pietricele (pl. IVJ2 );
4) cultura Wietenberg, faza II, având un aspect local, foarte probabil că
evoluează spre Ciomortan; 5) IN. 2401-2, 2404-5, 2409-10, = P.
27031-2, 27034-5, 27037-8; 6) Al. Ferenczi, op. cit., p. 290, fig. 60 a.
48 -
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5 - Miercurea Ciuc; 1) Pădurea Ciuntă (?) 2) donaţie I. Marţian,
1904: 3) Fragmente ceramice, umăr de ceaşcă, buză şi fund de vas (pl.
IV/4-5, 7, 9); 4) cultura Wietenberg, faza II (sfârşit); 5) 4378, 4380-2,
= P. 54308, 54310-12; 6) M. Roska, op. cit., p. 61 (le consideră eneolitice).
u - Hacu, corn. Siculeni; l) Dealul Bogat (Bogatliegy); 2) cercetare
de suprafaţă Al. Ferenczi, 1935; 3) Gratoar de lamă (IN. 23967), calcedonie brun-cenuşie, retuşuri abrupte (pl. I 4); fragmente ceramice, cenuşii închise, cafenii, netezite, uneori lustruite, pastă cu c.ioburi pisate,
nisip şi pietricele, ornc1m•:n ta te cu imprc-;iuni, incizii şi caneluri (pl. II I /3.
5-6); 4) cultura Wietenberg, faza II; 5) Jnv. IN. 2390, 2396- 7, 2399,
= P. 22488, 45590, 22489, 22491; 6) Al. Ferenczi, op. cit., p. 274, fig.
45 c, 46 b, 50 a; M. Roska, op. cit., p. 60.
7 Mereşti; 1) Peştera Calului; 2) donaţii E. Groze şi Zoltan
Sanclor, 1911 şi 1935; 3) Fragmente ceramice brune, negre, lustruite;
împunsături succesive ad,1nci (în canal): impresiuni triunghiulare
(pl.
Jll. 2, 4, 7, 9); 4) epoca bronzului şi cultura Wietenberg (II. 4901 = pl.
III 2); 5) II. 4901, IN. 3011 -5, 3018, = P. 21075, 21076-80, 21083; 6)
M. Roska, op. cit., p. 108 (aminteşte II. 4901 ca eneolitic), restul inedite.
8 - Porumbenii Mici, corn. Mugeni; 1) Cetatea Dărâmată (Omlcisvcir); 2) sondaj Al. Ferenczi, mai 1940, secţiunea S I; 3) Fragmente
ceramice cărămizii, brune, slip căzut uneori, benzi de incizii în reţea,
meandre, pastă cu nisip, pietricele (pl. IV 1, 3, 6, 8); 4) cultura Wi2tenberg, faza III, variant{1 local{1 în estul Transilvaniei (de la Sighişoara în
Secuime); 5) IN. 2703, 2708-9, 2711-·-6, 2730, 2744-G, 2754-5, 2757,
2761-2, 2771, 2773-5, 2786-7, 2790- -1, 2795-7, 2799, 2803, = P.
29873, 29878-9, 29881-6,
29900,
2913-5,
29923-4,
29926,
29930-1, 29940, 29942-4, 29954-5, 29958-9, 29958--9, 29968-5, 29968,
29971; 6) Inedite.
IV. Epoca fierului.
Porumbeii Mari, corn. Mugeni; 1) Pe botul de deal dintre Târnava
Mare şi pâr;'.rnl Vagas; 2) donaţii E. Groze şi Borbely S2mu, 1922-1923,
1934; 3) Fragmente ceramice, negre-cărămizii, negre-gălbui, lustruite,
meandre din incizii, caneluri (pl. V); 4) Hallstatt; 5) IV. 2484, IN. 28792962, = P. 54481, 45499-562, 45564-5; 6) M. Roska, op. cit., p. 192
(IV. 2484), restul inedite.

V. Epoca

dacică.

1 -•- Ccilug,-ireni, corn. Mărtiniş; 1) Claustru; 2) donaţie Keleman Lajos, 1902; :1) Fragmente ceramice cărămizii, roşcate, lucrate la roată
(pl. JX.1:]); 4) dacic, sec. I a. Ch. - I p. Ch.; 5) I. 2021-4 =P. 54302· ·-4;
6) Inedite.
2 - Cristuru .~ecuiesc: 1) Vârful Surpat (Omlasteto), deasupra czr;erei
de amk•zit, în partea stângă a drumului spre vii, cca. 57m, la ieşirea din
localitate: 2) descoperite în martie 1902; 3) Fragmente de la o strachină
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neagn1 cu miez roşu, fund inelar (pl. VIII;B-11); 4) dacic, de tradiţie
Latene; 5) IV. 2600 a-f = P. 26779, 27044; 6) M. Roska, op. cit., p. 269.
3 - Miercurea Ciuc; 1) Jigodin III (din interiorul cetăţii); 2) cercetare
de suprafaţă AL Ferenczi, 1935; 3) Fragmente ceramice cărămizii, brune,
negre cu miez roşu; butoni alveolaţi (pl. VIII '5-7); 4) dacic, de tradiţie
Latene; 5) IN. 2376-9 = P. 45581-3; 6) Al. Ferenczi, op. cit., p. 260,
fig. 33, 34 a-b.
4 Porumbcnii Mici, corn. Mugeni; 1) Dealul Galath; 2) donaţie
Borbely Samu, săpătură AL Ferenczi, 1922 şi 1940 ( secţiunea S I); 3)
Fragmente ceramice de la un vas cu ţeavă de scurgere; oale cenuşii, cără
mizii, incinzii în val (pl. Vll, 5-8; VII]Jl-4); 4) dacic, unele de tradiţie
Latene; 5) IV. 2411, 2413 = 21057, 21058; IN. 2713, 2715, 2720-4, 2728,
2731, 2740-1, 2747-53, 2756, 2759-60, 2762-4, 27-69-70, 2772, 2784,
2788, 2801, = P. 29883, 29885, 29890-11, 29898, 29901, 29909-10, 2991622, 29925, 29928-9, 29931-8, 29940, 29952, 29958, 29959; 29968, 6) Inedite; IV, 2411, 2413 amintite de M. Roska, op. cit., p. 126.
5 Racu. corn. Siculeni; 1) Câmpul Cetăţii şi Dealul Boga.t; 2)
cercetare de suprafaţă Al Ferenczi, 1935; 3) Fragmente de chiupuri,
boluri, fructiere, ornamentate cu brâuri alveolate şi butoni (pl. VI/8-10,
VII:1-4); 4) dacic (sec. I a. Ch. - I. p. Ch); 5) IN. 2382-9 = p. 22480-7;
6) Al. Ferenczi, op. cit., p. 274, fig. 45 d, 46 a, 47, 48, 49; M. Roska, op.
cit., p. 60.
6 - Zetea; 1) Cetatea Zetea; 2) donaţie Duka Peter, 1922-1923, 1942;
3) Fragmente ceramice, cărămizii, roşii, cenuşii, pastă cu nisip şi rocă
pisată, ornamente cu brâuri şi butoni alveolaţi (pl. VI 1 1-7); 4) dacic
(sec. II-I a.Ch.); 5) IV. 2839-46, VI. 1376, = P. 24760-7, 24771; 6)
M. Roska, op. cit., p. 310.
VI. Postroman.
1 -- Cristuru Secuiesc; 1) Galambot, în hotarul localităţii; 2) donaţie
Kelemen Lajos, 1911; 3) Fragmente ceramice brune, brune-cenuşii, porose, pastă cu pietricele (pl. IX/7, 11); 4) sec. IV-VI; 5) II 5821, 5824 =
P. 27048, 45428; 6) Inedite.
2 - Eliseni, corn. Secuieni; 1) Ocsvere; 2) donaţie Borbely Samu,
1922-1923); 3) Fragmente ceramice; 4) postroman; 5) Inv. IV. 2531 OP. 24066; 6) Inedit~
3 - Porumbenii Mici, corn. Mugeni; 1) Dealul Galat (Gala.thteto);
2) sc)pătun1 Al Ferenczi, 1940, (secţiunea S I); 3) Fragmente ceramice,
brune, cărămizii, brun închise, urme de netezire; incizii orizontale pe
umăr (pl. IX/1-2, 4-5, 8); 4) sec. IV-VI; 5) IN. 2710, 2712, 2714 1
2717-8, 2726-8, 2732-3, 2735-7, 2776-9, 2781, 2789, 2793,, 2800 =
P. 29880, 29882, 29884, 29887-8, 29896-8, 29902-3, 29904-7, 29944-7,
29949, 29957, 29961, 29968; 6) Inedite.
4 - Zona Ciucului; 2) donaţie Balaj Jeno, 1912; 3) Fragmente ceramice, brune, cărămizii; pastă cu nisip şi pietricele (pl. IX/9-10); 4) postroman; 5) II. 8198, 8190-2, 8182 = P. P. 22272, 22280-2, 22288; 6) M.
Roska, op. cit., p. 60.
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VII. Medieval.
Zona Ciucului; 2) donaţie B::il.5.s Jeno, 1012; 3) Fragmente ceramice,
lucrate la roată, brune, cărămizii; 4) sec. XI-XII; 5) II. 8186 = P. 22276;
6) M. Roska, op. cit., p. 60.
Materialele arheologice cercetate provin din 20 de aşezări şi constau,
mai ales, din fragmente ceramice şi utilaj litic, prezentate în rândurile
de mai sus, restul materialelor, constând, în special, din piese de metal,
vor fi tratate într-o altă lucrare. Materialele existente în colecţiile Muzeului din Cluj provin, mai ales, din cercetări de suprafaţă, având importanţa semnalării unor str;'.'1vechi vetre de locuire şi a ariei de răspân
dire a unor culturi, dintre care unele au fost, în ultimele patru decenii,
Cl'rcetate prin sondaje sau săpături, în special, în cetăţile dacice. Aici
~rn fost descoperite şi alte materiale, datând din epoci mai vechi sau mai
noi 2.
Neoliticul mijlociu este atestat în zonă prin câteva mat~riale de tradiţie Starccvo-Criş, care păstrează amestecul de pleavă, resturi organice, mâl şi nisip în pastă, caracteristice sfârşitului m~oliticului timpuriu,
a\·ând însii aspect specific neoliticului mijlociu. ln muzeele din Miercurea Ciuc şi Sfântu Gheorghe se găsesc şi alte asemenea materiale3. Nu
întotdeauna materialele sunt suficient de clare pentru a fi atribuite vreunei culturi.
Harta răspândirii culturilor Ariu')d şi Petreşti se îmbogăţesc cu două
localit,iţi (Chedia Mică şi Mereşti). Prezenţa acestor materiaie ridică, din
~ Cristuru Secuic.~c: D. Popescu, în Dacia, N.S., XIV, 19î0, p. 452; Z. Szekely,
în Materiale, IX, l!-li0, p.312; idem, în Aluta, VIII-IX, 19i6-HJ77, p. 13. Ciceu:
Al. Ferenczi, în ACMIT, IV, 1938, p. 2658; z_ Szekely, în Materiale, III, 1957,
p. 158. Miercurea Ciuc - Jigodin: Al. Ferenczi, în AC,WIT, IV, 1938, p. 248, 260;
M. Macrea, în SCIV, II, 1, HJ51, p. 30i-308; Z. Szekely, în Materiale, III, 1957,
p. 152; idem, în Materiale, V, 1959, p. 243; idem, în Aluta, III, 1973, p. 126 şi
urm; J. Pal, în StComTgMureş, II, 1967, p. 46; P. Roman, V. Şoiom, C. Beldiman,
comunica,·e, Timişoara, 1987. Mereşti: B. Jungbert ,în ActaMN, XVI, 1979, p. 407408; Şt. Ferenczi, V. Şoiom, comunicare, Timişoara, 1987. Odorheiu Secuiesc;
M. l\facrca, în SCIV, II, 1, 1951, p. 306; I. şi G. Ferenczi, în Crisia, I, 19i2, p. 60;
Z. Szckcly, în Materiale, V, 1959, p. 242; D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii
Cucuteni din Romdnia, Iaşi, 1985, p. 125 (vezi şi bibliografia). Porumbenii Mici:
Z. Szekely, op. cit., p. 233-235; idem, în Materiale, VIII, 1962, p. 25: idem, în
Materiale, IX, 19i0, p. 299-304; M. Macrea, I. H. Cri1tan, în ActaMN, I, 1964,
p. 359; D. Popescu, în Dacia, N.S. X, 1966, p. 585, Porumbenii Mari; M. Macrea,
op. cit., p. 306; Z. Szekely în Materiale, VI, 1959, p. 194; idem, în Materiale, V, 1960,
p. 237; S. Morintz, în• Aluta, -I, 1969, p. 95; D. Popescu, în Dacia, N.S. XII, 1968,
p. 482; G. Ferenczi în ActaMN, XV, 1978, p. 91. Păuleni: Al. Ferenczi op .cit.,
p. 290; Z. Szekely, op. cit., p. 238; idem în Materiale, IX, 1970, p. 305; D. Popescu,
în scrv, XII, I. 1961, p. 136; P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 84;
D. l\Tonah, Şt .Cucoş. op. cit., p. 128 (vezi şi bibliografi.a). Racu: Al. Ferenczi,
op. cit., p. 2î,1; z_ Szekely, op. cit. p. 304. Zetea: Z. Szekely, Zetevdra, Sf. Gheorghe,
Hl49: G. şi I. Ferenczi, în Ar-taMN, XVII, 1980, p. 23 şi urm. Pentru aceste localităţi şi pentru altele vezi, DIVR; R. Florescu, H. Dilicoviciu, L. Roşu, Dicţionar
eneidopcJic de artei verhc a României, Bucureşti, 1980, s.v. ·Materialele rezultate
în urma cercetărilor, întreprinse de-a lungul anilor au ajuns in muzeele din Miercw·ca Ciuc, Sf. Ghecrghe Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, la Institutul de
Arh~olorie şi Istoria Artei din Cluj, etc.
·• :\Iulţumlm şi pc această calc d-lui Z. Szekely (Sf. Gheorghe), pentru sprijinul acordat în cercetarea materialelor din zonă.
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nou, problema contactelor Ariuşd - Petreşti, a momentului când au loc
acestea şi, mai ales, a sintezelor. Prezenţa materialului Petreşti în Peş
tera Ca.lului de la Mereşti ni se pare firească, purtătorii acestei culturi
ffind adesea întâlniţi în zone de chei 4 .
Cultura Coţofeni este reprezentată prin câteva materiale, care se datează în fazele I şi II, fiind, în general, încrustate cu alb, iar pasta de
foarte bună calitate.
Epoca bronzului din zonă are trăsături particulare, mai ales, pentru
perioada de început şi sfârşit, comportând un studiu aparte5 , Amintim
doar prezenţa unor materiale Schneckcnberg şi Wietenberg II-III şi a
unor fragmente ceramice greu de încadrat într-o cultură anume sau aspect cultural, din cauza puternicului proces de individualizare a unor
grupe locale ce nu au fost încă suficient studiate.
O altă categorie de materiale deosebit de interesante sunt cele dacice,
de tradiţie Latene, din care unele se datează înaintea constituirii statului condus de Burebista. Este necesară o cercetare amănunţită a tuturor
descoperirilor de acest gen din zonă, pentru a se putea stabili cronologia
tuturor cetăţilor dacice, alături de studierea „sistemului de fortificaţii"
din zona Ciucului. Ceramica dacică din sec. I a. Ch. - I p: Ch. de la
Racu are foarte bune analogii cu materialele de la Mereşti 6 . Pe unele
fragmente ceramice se constată clare influenţe romane, acestea constituind un nou „teren" de investigaţie arheologică şi istorică.
Perioada post-romană este ilustrată prin câteva materiale din sec.
IV-VI, două din aceste staţiuni având şi urme dacice. Aceste semnalări sumare au ca scop şi îndemnul la cercetarea atentă a tuturor zonelor, mai ales, acum când marile lucrări de construcţii şi îmbunătţiri
funciare nesupravegheate ar pUJtea să distrugă vestigii deosebit de însemnate pentru cercetarea trecutului patriei noastre.
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Cheile Turzii, săpături N. Vlassa (materiale inedite) şi Cheile Turului,
Gh. Lazarovici, Z. Kalmar (în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986).
Gh. Lazarovici, comunicare, Miercurea Ciuc, 1987.
Viorica Şoiom, comunicare, Zalău, 1987.
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AHCHAOLOGISCHE MATERIALIEN AUS DEM KREIS HARGHITA
IM GESCHICHTSMUSEUM SIEBENBURGENS (I)
(Zusammenfassung)

Vorliegende Arbeit beschreibt in chronologische Reihenfolge einen Teii cler
Materialien, die aus 20 Punkten aus den Kreis Harghita stammen und sich in cler Samndung des Museums aus Cluj-Napoca erfinden.
Das mittlere Neolithikum wird clurch Keramik der Starcevo-Criş-Tradition
belegt, die das Gemisch mit Spreu, organischen Resten, Schlamm und Sand in cier
Paste beibehălt, eine Erscheinung, die fi.ir das Ende des fri.ihen Neolithikums
charakteristisch ist, in einigen Zonen aber auch fi.ir des mittlere Neolithikum spezifisch ist. Im Museum aus Miercurea Ciuc und Sfântu Gheorghe befinden sich
auch andere se,lche untypische Materialien, die aber nich ausreichend klare charakteristische Merkmale haben, um sie einer Kultur zuschreiben zu kănnen.
Die Kulturen Ariuşd und Petreşti waren bei Chedia Mi61 und Mereşti. Das
gleichzeitige Vorhandensein dieser Materialien in dieser Zone wirft erneu:t die
Frage nach den Ariuşd-Petreşti-Konstanten auf, · sowie des Zeitpunktes zu dem
sie stattfinden und vor allem der Art der Synthesen, die sie hervorbringen. Das
Vorhandensein der Petreşti-kultur in der Hohle Peştera Calului bei Mere~ti ist
unserer Meinung nach logisch, denn; auf die Vertreter dieser Kultur siieB man
oft in der Năhe von Păssen: Cheile Turzii, Cheile Turului usw.
Die Coţofenikultur ist durch einige Materialien vertreten, die in die Phasen
I und II eigeordnet werden konnen. Charakteristisch ist dabei die geritzte Keramik aus einer sehr guten, oft grauen Paste.
Die Bronzezeit hat in dieser Gegend besondere Merkmale, var aliem fur den
Beginn und das Ende dieser Periode. Wir erwăhnen das Verhandensein einiger
Materialien vom Typ Schneckenberg und Weitenberg 11-111, sowie einige Keramikfragmente, die infolge des starken Individualisierungsprozesses einiger noch
nicht geni.igend erforschten lokalen Gruppen kulturell schwerer einzuordnen sind.
Die dakische Keramik aus dieser Gegend setzt die Latene-Tradition fort.
Einige Fragmente stammen aus der Zeit vor der Bildung des zentralisierten Staates
archăologischen
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unter der Fiihrung von Burebista, andere wiederum aus dem 1. Jh. v.Ch. mit
eindeutog romischen Einflussen. In der Gegend v-0n Ciuc gab es ein starkes System dakischer Festungen, die in Zukunft eingehend, systematisch und zwischenfachlich erforscht werden milssen.
Die Nachromische Perie.de wird durch einige Materialien aus dem 4.-5. und
G. Jh. veranschaulicht, wobei in zwei dieser Stationen einige dakische Elemente
weiterbestehen.
In der Sammlung des Museums aus Cluj-Napoca befinden sich auch noch
andere Materialien, die wir in einer anderen Arbeit untersuchen werden.

APLICA ORNAMENTALA A UNEI CAŞTI DE GLADIATOR
DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Funcţionalitatea multor piese metalice descoperite în Dacia romană
este încă insuficient preciza.tă, chiar dacă, de multe ori, este vorba
despre obiecte de multă vreme descoperite şi comentate în repetate rânduri. Imboldul de a relua discuţia privind utilitatea unora dintre ele, ni
l-a furnizat expoziţia „Capodopere de artă romană în Dacia", organizată
în februarie-marfie 1995 de către Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Nu intenţionăm să comentăm în acest context
această expoziţie. Vom face însă referire la unul dintre exponatele sale,
discutând în primul rând, aspectele funcţionale.
În ghidul expoziţiei, la nr. 112, figurează o piesă de bronz descoperită încă în secolul trecut la Ulpia Traiana şi păstrată în colecţiile Muzeului din Deva. Explicaţia dată de coordonatorii expoziţiei este „ornament de coif (?) sau ornament de mobilier". Cum paternitatea primeia
dintre cele două variante ce explică funcţionalitatea ne aparţine 1 , ne
simţim obligaţi să facem câteva precizări. Vom încerca aşadar să înlă
turăm semnul de întrebare, justificat de altfel, atâta timp cât această
interpretare se baza doar pe informaţii verbale.
ln bibliografia referitoare la această piesă (fig. 1), unică în Dacia, s-a
exprimat părerea că ar fi vorba despre un ornament de, mobilier2 . În
general, sub această etichetă sunt încadrate piesele figurative din bronz
a căror funcţionalitate nu este prea clară. N-a lipsit nici încercarea de
a considera obiectul drept o garnitură de car3 .
Piesa însă n-a fost niciodată suficient de amănunţit descrisă, ceea
ce a generat, în parte, şi inexactitatea identificării sale. Este un bronz
turnat, gol în interiorul corpului animalului şi la fel sub labele din spate
(fig. 1), cu dimensiunile de: L între cioc şi coadă = 15,1 cm; l = 5 cm;
h.max. = 9,8 cm; L între labele anterioare şi coadă = 12,4 cm, reprezentând un grifon cu corp de leu, aripi şi cap de pasăre răpitoare. Ca1 In 1991, am pregătit o comunicare cu titlul Somc Fantastical Animals Repre,,entation Jrom Roman Dacia. Functional and Chronological Aspccts, ce urma
să fie prezentată la Congresul bronzurilor romane de la Nijmel,!en, în 1992. Din

motive financiare
minată. In acea
este cuprinsă ~i
l-am redactat, în
încă nepublicat.
~ C. Pop, în

n-am putut participa la acest Congres, lucrarea rămânând neterce;municare, abordam problematica de faţă. De asemenea, ea
în studiul Spettaccoli anfiteatrali nclla Dacia romana. pe care
1992, pentru un volum omagial dedicat lui Dinu Adameşteanu,

Sargetia, IX, 1972, p. 71, fig. 9; D. Alicu, C. Pop. V. Wollmann.
Figured Monumcnts from Ulpia Traiana Sarmizcgctusa, RAR, Int. Ser., 55, Oxford,
1979, nr. 400; RomRum, p. 272, G 207; Civilta, p. 25!:J, G 15!:J .
.; R. Florescu, I. Miclea, Daco-romanii, I, Bucureşti, 1980, p. GB, nr. 38; o
aplică
luptă,

de bronz cu imaginea unui grifon, considerată piesă decorativă de car de
la V. M. Baumann, în Pontica, XXIV, 1991, p. 247-267, fig. l.
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litatea turnării nu este foarte bună, fiind vizibile o serie de defecte. Aripile şi coada sunt rupte. Grifonul este redat în poziţie culcată, pe; labele anteribare, cele din spate fiind adunate sub el. Labele din faţă sunt
distanţate (cu 1,4 cm). Partea inferioară a piesei are marginile nefinisate,
conturul corpului continuând cu o suprafaţă neregulată, în contrast cu
execuţia artistică de calitate mulţumitoare a părţii superioare, respectiv
a corpului animalului. Din acest motiv, este greu de acceptat ideea că
obiectul ar fi fost destinat ornamentării unei piese de mobilier sau de car.
Grifonul este un binecunoscut însoţitor al zeiţei Nemesis 4 . La Sarmizegetusa, templul lui Nemesis a fost identificat în apropierea porţii
de est a amfiteatrului. Deşi nu i se cunoaşte cu precizie locul de descoperire, întrucât face parte dintre piesele găsite la sfârşitul s·ec. XIX
la Sarmizegetusa, grifonul de bronz provine, probabil, din zona amfiteatrului şi a templului lui Nemesis, unde s-au făcut săpături în acea
vreme;;_ Datorit,i aspectului piesei este greu de crezut că reprezenta un
fragment dintr-o statuetă votivă dedicată în templu zeiţei Nemesis. Riim~ine, deci, mult mai probabilă descoperirea sa în amfiteatru.
O piesă similară, dar ele dimensiuni ceva mai mari şi cu alte detalii
stilistice a fost -descoperită în amfiteatrul coloniei Ulpia Traiana (Xanten).
Este un bronz aurit, ce redă grifonul în aceeaşi poziţie cu cel de la
Sarmizegetusa. Şi această descoperire a fost iniţial considerată tot un
ornament de mobilier 6 • Recent, mai multe protome de bronz reprezentând grifoni, descoprite pe limes-ul Germaniei, au fost interpretate ca ornamente ale unor căşti purtate de gladiatori7. Asemenea coifuri întregi au
fost descoperite la Pompei 8 şi sunt redate pe o gamă largă de monumente
figurativ:-. O variantă de coif deosebită poate fi văzută pe stela funerară
a lui M. Antonius Exochus, un thraex (fig. 2)9. Stela a fost găsită la
Roma şi datat;_i în sec. II p.Ch. 10 . 1n colţul din dreapta sus al monumentului este reprezentat coiful defunctului. Pe calota sa, este aşezat un
grifon. care cuprinde între labele din faţă viziera. Aşadar, nu este
vorba doar despre o protomă plasată în partea anterioară a cristei.
Această variantă de coif, ieşită din comun, trebuie să fi existat, deşi
nici un coif de acest tip n-a fost descoperit întreg. Grifonul de la Xanten11 poate să fi aparţinut unui asemenea tip. Piesa de la Xanten este
turnată, fiind goală în interior, unde are şi un cui de fixare. Poziţia labelor anterioare şi a celor din spate arată că ea era amplasată pe un
suport foarte bombat 12. Aceste detalii întăresc presupunerea că grifonul d:e la Xanten era o aplică, aşezată pe crista unui coif de gladiator
de tipul celui purtat de M. Antonius Exochus. La fel, aplica de la Sar1

H. Paribeni, în EAA, V, ss. Nemesis, p. 404-406.
" P. Kiraly, Dacia Provincia Augusti, II, Nagybecskerek, 1894, p. 109-129;
G. Szinte, în HTRTE;, VIII, 1897, p. 35-37; D. Alicu, în ActaMN, XV, 1978,
p. 173-177.
u H. Menzel, Riimische Bronzen. Ein Auswahl, Dnsseldorf, 1969, p. 50, nr. 33,
fig. 3:J.
7 J. Wahl, în Germania, 55, 19î7, 1-2, p. 109-122.
8 Idem, op. cit., p. 115-117, fig. 2, pi. 22; 23.
a Idem, op. cit., fig. 3.
10 CIL, VI. 10l!l4.
11 .T. Wahl, op. cit., p. 120, pi. 21/3.
12 Ibidem.
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mizegetusa, care şi ea pare să fi fost aşezată pe o suprafaţă bombată,
a avut, probabil, aceeaşi destinaţie. Existenţa unui sistem de fixare bazat pe o tijă aflată sub burta animalului, azi ruptă. ce avea secţiunea
dreptunghiulară (1,8 X 1,4 cm) şi marginile neprelucrate, ne fac să ne
gândim la un sistem de fixare pe coif, prin tija ce intra în crista şi prin
sudare s:iu lipire cu cositor, pe calotă a marginilor inferioare neprelucrat2.
Printre coifurile militare de paradă nu apar protome ornamentale
în formă de grifoni. Toate piesele şi analogiile lor pe monumente arată că
acele coifuri ornamentate cu grifoni erau purtate doar de gladiatori:13.
Analiza monumentelor ce permit o identificare certă a tipurilor de gladiatori, adică monumentele funerare cu inscripţii sau reprezentările de
perechi de gladiatori în luptă (care erau strict reglementate), indică
faptul că aceste coifuri, împodobite cu protome şi statuete de grifoni,
erau folosite doar de gladiatorul de tip thraex 14 • Acesta era înarmat cu o
galea cu vizieră, avînd borul lat şi o crista înaltă ornamentată, cu parma
rotundă sau dreptunghiulară, cu sica. Braţul, ce mânuia sica, era protejat de manica iar gambele de ocreae. Din echipamentul său nu lipseau un
balteus şi subligaculum. Picioarele erau îmbrăcate cu nişte pantaloni
mulaţi, uneori brodaţi1 5 . Aşadar, vestimentaţia şi armamentul unui gladiator thraex erau compuse aproape în întregime din elementele tradiţionale tracice. Foarte probabil, şi grifonul poate fi legat tot de lumea
tracică, mai precis de cultul lui Bendis-Artemis, ce a deschis calea lui
Nemesis spre panteonul trac16.
Legătura gladiatorilor cu Nemesis se baza mai mult pe teama lor
faţă de răzbunarea celei care supraveghea deznodământul jocurilor, decât pe predilecţia lor pentru această divinitate 17. Preferinţa tracilor
şi nu a tuturor gladiaforilor pentru grifonul însoţitor al lui Nemesis ar
trebui, deci, explicată, mai degrabă, ca o parte a vechilor culte tracice,
care, în acest caz putea fi utilizat pentru a asigura protecţia şi succesul
în luptă.
Existenţa unui asemenea coif de gladiator la Sarmizegetusa atestă,
pc lc'mgă alte tipuri clasice de gladiatori şi prezenţa tipului thraex. La
Sarmizegetusa, într-un desen pe o cărămidă, a fost deja identificat tipul
secutor sau oplomachus, văzut evident în amfiteatrul local de cel care îl
des-.:-nase 18 . Dacă desenul reprezintă un oplomachus, atunci prezenţa tipului
cit., p. 112--114.
op. cit., p. 119-120; numeroase exemple de gladiatori traci, pe difede monumente, toţi purtând cuifuri cu crista înaltă şi adusă înainte,
protome animaliere, la J.J. Storch de Gracia, în Spectacula T. Gladiatcur's et amphithcatres. Actes du Colloquc tenu a Toulouse et ci Lattcs 1987,
Lattes, 1990, p. 185-198.
n G. Lafaye, în DA, II, 2, 1587, 1597, s.v. gladiator; W. Reusch, în Germania,
25, l'J.U, p. 98-10-1, fig. 11, 12/3; H. Burger, Das Rămisch-Gcrmanisches Muscum
Kăln, Milnchen, 1977, fig. 299; S. von Schnurrbein, în Germanica, 57, Hl79,
p. 117-134.
1'; J. Wahl, op. cit., p. 121-122.
1'

Idem,
Idem,
rite categorii
terminată cu

op

H

F Ibidem.
rn Pentru alte categorii de monumente din Dacia reprezentând gladiatori traci

şi pentru celelalte tipuri, în general,
în A.ctaMN, XXI, 1984, p. 517-529.
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thraex, perechea sa, este cât se poate de firească. Ni se pare, aşadar,
evident faptul că în amfiteatrul Sarmizegetusei evoluau gladiatori de
profesie, ce aparţineau unei trupe stabile din categoria gladiatores fisca.lesI9_
CORIOLAN OPREANU

THE ORNAMENTAL FITTING OF A GLADIATOR HELMET
FROM ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
(Abstract)

I am debatini:: in this brief note the functional aspect of a bronze fitting
cliscovered in the last century at Ulpia Traiana Sarmizegetusa, the main Roman
town of Dacia.
It is a cast bronze image of a gryphon in a prone position, (fig. 1). with
the following dimensions: length from the beak to the tail = 15,1 cm; length
from the forepads to the tail = 12,4 cm; width = 5 cm; maximum height =
9,8 cm.
The item was, probably, discovered in the amphitheatre area where the
XIX- th century excavatie,ns were unfoldecl. The object was severa! times published ancl considered as a furniture fitting.
I have taken into consideration some details, as the system of fastening.
Under. the belly of the animal there is a little rectangular rod, having a section
of 1,8 X 1,4 cm, which is broken today. The lower part of the fitting is not at
all finished ancl it5 shape suggests the fitting wa!. placed on a curved surface.
The best analogy I know is a similar item fe,und in the amphitheatre of
Colonia Ulpia Traiana (Xanten). The bronze gryphon from Xanten was recently
considered together with other gryphon fittings from the German limes, as
helmet fittings belonging to gladiators' helmets. A lot of analogies Cin different
types of monuments show that only the gladiators of thrae:r category were armed
with this kind of helmet.
So, using the fitting from Xanten as analogy and the image of the helmet
frc,m a funerary monument of a thrae:r from Rome, M. Antonius Exochus (fig. 2),
I considered the bronze gryphon from Sarmizegetusa like being a gladiator helmet
fitting, which was placed on top of the helmet's crista. It attests the thrae:r category at Sarmizegetusa, his pair, the oplomachus being already known from a
graffiti drawing on a brick.
It seems that in the amphitheatre of Sarmizegetusa were fighting professional gladiatc,rs belonging to g;adiatores fiscales group.
Ul In vremea lui Commc,dus sunt atestaţi procuratores familiarum gladiatorium.
ce administrau şcolile imperiale de gladiatori din afara Italiei. Competenţa unui
asemenea procurator se exercita asupra unui grup mare de provincii. De exemplu,
in cariera lui L. Didius Marinus, expusă într-o inscripţie de la Ancyra (CIL. III,
!i753), el fusese la un moment dat procurator familiae gladiatorum per Ga/lias
Bretaniam Hispanias Germanias et Haetiam şi în alt moment, per Asiam B!thy-

niam Ga/atiam Cappadociam Lyciam Pamphyliam Ciliciam Cyprum Pontum Paflagoniam. Pentru un alt grup de provincii: Aemilia, Transpadana, Pannonii,

Dalmatia avem atestat în prima jumătate a secuiului III pe procuratorul C'aesius
Anthianus (I LS, 9014). Probabil că Dacia, Moesia, Tracia etc., trebuie să fi constituit şi ele o circumscripţie administrată de un asemenea procurator imperial. Termenul de gladiatores fiscales apare şi în secolul III, în texte literare (SHA, Vita
Gordiani, 38, _l).
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Fig . 2. Stela funerar r1 a lui M. Antonius Exochus de la Roma (desen ).

UNE Plf::CE PALEOCHRtTIENNE DACO-ROMAINE DECOUVERTE
A PALATCA ET LE PROBLEME DU CHRISTIANISME CHEZ LES
GOTHIS DE TRANSYL VANIE'
En 1942, il a ete decouvert par hasard a Pălatca (departement de
Cluj) une tombe gothique :1 inhumation datant de la seconde moitie du
IV-e siccle, ou - au aux dir2s du villageois qui l'a deocuvert2 -- on a
trouve, i:\ câte du squelcttc, dC', vascs cn terre glais2, une fibule cn argPnt ~1 semi-disquc et un pendentif demi-circulaire constitue c.l'une
mince plaquc cn bronze, ayant sur ses demo faces un ornement cruciforme, realise dans la tcchnique au repousse (fig. 11 2 a-2 b). Les deux
objets rl0 r~.0~al, qui constituent le~ elements de datation de la tombe,
p:1rticulicrcmrn t l;i fibule, ont ete remis au Musee d'histoire de Cluj.
Cette decouvcrl0 fortuite a determine l'inauguration, a l'automne 1948,
de fouilles archco!ogiques de verification, dirigees par M. Macrea assiste
par un petit groupe de specialistes de Cluj1.
Les fouilles de 1948, emplacecs sur l'endroit ou a ete trouvee la tombe
evoquee (note M 1 ), ont mis au jour huit autres tombes de la meme
epoque et du rrneme type (notees par M 2-M 9 ), qui s'encadrent dans un
cimetiere de proportions enoore imprecises. De toute fa<;on, toutes les
neuf tombes connues des lors dans le cimetiere de Pălatca sont i:\ inhumation. a orientation generale N- -S, la plupart incorporant des objets
<l'inventair2 specifique-s a la culture Sîntana de Mureş: vases de ceramique, pcignes en os au manche courbe, lames <le pc-tits ocuteaux en fer,
la fitu!c en argcnt mentionnee, une petite bo'-1cle d'oreille en fil simple
cJ'or ct, eventuclkment, le pendentif en bronze dont il a ete question 2 •
D"un2 importance toute particuliere dans ce contexte e~·t le fait et,1bli de faqon certaine par Ies fouilles de Hl48 -- que le cimctiere a
inhumation de la communaute gothique a ete installe parmi Ies muraill~s d\in bi'ttiment al,andonne datant d~ l'epoque romaine, probablemcnt unc villa rustica. On y a trouve des fragments de vases, des tuiles
romaines et, 1:\ proximite immediate, des tuyaux en argile fixes Ies uns
d,1ns Ies aut,cs (peut-etre provcnant d'un aqueduc romain) et des fragmcnts de jarrcs grises de facturo daco-romaine tardive. II a ete constate
que Ies neuf tombcs decouvertes ont transperce et derange les couches
contenant des dep6ts de l'epoque romaine et, de cette fac;on, des debris
de vascs, voire meme terra sigillata, des fragments de tuiles ct cl';rntres
mcnus objcts sont pc1rvenus, par clislocation, dans la tcrrc de rcmplis* Cnc' \'ariantc ele la µre~ente etucle a µaru en roumain dans Thra~·o-Dacica,
X, 1-2, Bucureşti, 1989, µ. 229-233.
1 M. Macrea, dans Studii, II, 1949, 1, p. 110-1 Hi.
2 Ibidem.
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sage des tombes a inhumation gothiques3. C'est egalement le cas de
l'objet paleochretien dont il sera question dans ce qui suit.
Les resultats des fouilles entreprises en 194~ a Pălatca - fouilles
qui n'cnt p:1s ete repriscs par la suiite - ont ete publies dans un bref
mais substanticl rapport preliminaire contenant des tentatives d'encadrement ethno-culturel, chronologique et stratigraphique des decouvertes4,
mais s311s quc le journal des fouillec; ct Ies materiaux archeologiques
aient beneficie d'une etude poussee et detaillee, le journal demeurant
dans Ies depâts du Musee de Cluj-Napoca.
C'cst a la chercheuse-museographc Ioana Hica-Câmpeanu (ClujNapoca), la seule a s'etre assigne la tâche de mettre en valeur de fa<;on
c•xhaustive <=t scientifique le mc1teriel archeologique, quc nous devans
d'avoir etudie a fond Ies trouvaillcs de Pălatca mises a jour par M. Macrea. L'etude minutieuse qu'ellc a publiee en 1976, enregistrant toutes
les donnecs necessaires - extraites minutieusement du journal des fouilles et du rapport preliminaire et confrontees attentivement avec le materie} archeologique - represente un apport important a la connaissance
aussi exacte que possible de la situation decouverte dans le cimetiere
de type de Sântana ele Mureş dont il est question 5• De cette etude, accompagnee d'unc richc illustration (dessins, photographies, plan de sit uation), resuite claircment un fait tr:::-s important et extremement utile,
c.i'aprec:, nous, pour l'cnrichissement du repertoire qui atteste la diffusion du christianisme dans la population daco-romaine de Transylvanie
au IV-e siecle. Et vaiei de far:on concrete a quoi nous nous rapportons.
Dans la tombe no. 3 (M3), tel qu'il ressort des notes de M. Macrea
et que le comigne Ioana Hica-Câmpeanu, ,,a câte de la jambe gauche
(du defunt), i1 20 cm au-dessus du squelette, a ete decouvert un sceau
en tern, glaisc ... ". Confectionne a la main de glaise fine de couleur
brique, il a approximativemcnt ln forme d'un tronc de câne (haut de
3,1 cm), portant sur la base (face) ronde (diametre 3,2 cm) deux cercles
concentriques a l'interieur desquels se trouve un ornement en forme de
croix (fig. 1,·1 a-1 b). Quant au squelette, on note qu'il etait enfoui a
une profondeur de quelques 1 m par rapport au niveau antique (1,72 m,
par rapport a la surface actuelle du terrain), qu'il etait oriente NNE
12°
SOU 192°, sa longueur et2nt de 1.72 m, les mains etendues le
long du corps et qu'il etait en bon etat de conservution, a part le fait
qu'il lui manquait Ies doigts de la main droiteG. C'cst egalement dans
1\1 3 qu'ont ete decouverte des fragments de ceramique romaine et de tuiles
romaines. M. Macrca ne son~e guerc au caractere chretien de l'obiet
ct dit que „ce moule ressemble a ceux qui se retrouvent dans Ies tombes „s0pthiques" c t qu'i1 .. n':ippartient pa,s C:1 la tombe" comme la
c2ramiquc ct Ies morccaux de tuiles romaines. Par consequent, M 3 apparaît san'i inventaire propre7 . Teles sont Ies donnees enregistrees quant a
la to111b~• ct Ies conditions dans lesquelles a ete decouvert l'objct conCC'rne.
:: Jf,:Jc;7!.
•1

!/J!'.:cm .

.-, Jo,;na !Iica-Câmpeanu, d,ms Dacia, N.S., XX, 1976, p. 23-36.
li //Jidrm.
1
M. Macrea, op cit., p. 112-113.
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Cc qui interesse de fa(.'on directe dans ce cas c'est si le sceau en
terrc cuite - qui comporte un caractere chretien incontestable puisqu'il
s~rt a imprimer le pain lithurgique - appartient au defunt goth de M3
ou si, en realite, i1 est etranger a la tombe.
Ioana Hica-Câmpeanu discute la position stratigraphique du secau,
en supposant aussi qu'il aurait pu etre incorpore a la tombe en meme
temps quc la terre de rcmplissage de la fosse sepulcrale, tout comme
lcs autres objcts romains: tessons de vases, fragments de tuiles, os d'animaux. debris de charbon. Mais, au terme d'une legere hesitation, elle
opte categoriqucment pour l'appartenance de cette piece a Ia tombe, Ia
considerant „objet de culte paleochretien dans la culture Sântana de
Mureş". ,,Dans ce cas affirme l'auteur - son importance historique
est rernarquable, parce qu'il represente le premier indice archeologique
de l'existence du christianisme chez Ies Goths de Transylvanie" (,,der
er.sk• archaologische Him,-eis auf die Existenz des Christentums bei den
Goten in Sicbenbi.irgen'-)N. Egalcmcnt chretien et objet d'inventaire dans
M3 est considere aussi le pendentif en bronze it ornement cruciforme,
cbjct qui lui aussi est mis „en rapport avec la diffusion du christiani-c;me chez Ies Goths en Dacic postromaine" (,.in Verbindung mit der
\'erbreitung des Christentums bei den Goten im nachromischen Dakil·n")9. C'est de lit que partent aussi Ies considerations concernant le
christianisme des Goths de Moldavie et de Valachie, la predication
en ces lieux d.e la nouvelle religion par Ulfilas, etc. L'auteur conclut
ai:nsi quc Ies Goths des regions de la Dacie extracarpatique ainsi que
ceux de Transylvanie etaient chretiens dans la seconde moitie du IVe
sic•ck-. quand est date Ic cimctiere de Pălatca.
Quelques annees aprcs, dans un ouvrage paru en 1982, K. Horedt
rc_prend h.-s constatations et Ies conolusion~ fornnulees ci-dessu<, en
affit-mant que „der Brotstempel aus Pălatca stammt aus einem Grab
der Sântana de Mureş-Kultur und muss deswegen eher gotischcn. als
romanischen Christen zugesprochen \Verden. Er ist als der glaubhafte
lfrnveis zu wertcn, dass in der zweiten Helfte des 4. Jhs. in Siebenbiin•l'n auch christliche Gokn lcbten ... Funde in den Grăbcrn dcr Sinde Murcş-Kultur aus Pălatca belegen aber, ebenso wie die beigabi._•'.1loscn west-ostlichen Grăbe-r im namengcbenden Grăberfeld, die beginndende Verbreitung des Christentums auch unter den Goten•• 10.
Ainsi, Ies dcux auteurs, en parfait consensus, attribuent Ic sceau
puur Ic pain benit et le pendentif de PiHatca,, i1 la culture Sântana de
Mureş et, fondes sur ce fait, formulcnt des conclusions quant a l'exisLnce (sclon K. Horedt, seulemcnt en phase de debut) du christianisme
dv__.z· Ies Golhs de Transylvanie dans la secondc moitie du IV-a sie-ele,
c:1~ rnettant cn parallcle li1 situation locale avec celle des Goths extrac·.qJatiques.

t.wt

11

Ioana Hica-Câmpeanu, oJJ. cil., p. 34.
Idem, p. 35.
K. Huredt, Siebcnl1u1·gen in spătromisdier Zeit,
et l95-Hl6.
!•
1"

Bucureşti,

1982, p.

165
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En ce qui nous concerne, tel que nous l'avons avance ailleurs•Il
nous estimons que le sceau pour le pain benit de Pălatca est reellemdnf
chretien, mais qu'il n'appartient pas a ia tombe ou il a ete trouve, y
etant en position secondaire, entraîne dans la fosse sepulcrale de la
couche romaine, tel que l'affirme a juste titre M. Macrea. Pour le fait
que la piece en question est etrangere â la tombe plaident les constatations de certitude suivantes:
1. Le sceau se trouvait a 20 cm au-dessus du squelette, dans la
terre de remplissage de la fosse sepulcrale, la tombe ne contenant pas
d'autres objets d'inventaire.
2. La tombe no. 3, comme toutes les autres qui ont ete investiguees, a l'orientation pa'ienne, le defunt (probablement, un hornmc) ay,.rnt
ete place sur le dos ia tete vers le N et les jambes orientees vers le S,
Ies mains abandonnees i1 câte du corps. Or, si le defunt avait ete chretien et que le sceau eut ete place expres pour marquer cette qualite, il
etait normal qu'il ait · beneficie de l'orientation chretienne, c'est-;'1-clir_e
la tete vers l'O et Ies pieds vers l'E.
3. Les tombes de ce cimetiere se trouvent entre Ies murs d'une
construction romaine tombee en ruines, d'ou l'objet a abouti dans la
terre deposee dans la fosse mortuaire.
4. Dans aucune autrc tombe ou aucun autre cimcticre des Goths
du IV-c siecle en Dacic, gui ne se trouve pas emplace par-:-de~sus des vestiges daco-romains plus anicens, il n'a ete decouvert des objet.<; paleochretiens12.
5. Par contre, le secau a une excellente analogie a Jabi'ir (departement de Timiş), dans un etablissement daco-romain (fig. 3) 13 .
En ce gui concerne le pendentif en bronze, prevu de petitcs plaques
rhombiques et de l'ornement cruciforme (fig. 1_'2 a-2 b), il n'est gucre
certain qu'il appartenait 1:1 M 3, etant donnees sa decouverte fortuite en
1942 et son acquisition â l'epoque pour le Musee de Cluj. Totalcment
incertain demeure aussi son caractere chretien, la figuration entiere pouvant avoir un sens purement ornemental. Au cas oi:1 l'on adrnettrait cependant que le pendentif est chretien, il ne pourrait s'agir cl'un objet
d'inventaire dans M 3, mais bien d'un objet appartenant a la couche
romaine qui aurait ete entraîne dans la tombe, tout comme le .sceau
â croix pour le pain benit.
Etant donne la constatation indubitable que sur l'cmplacement ele
ce cimetiere de typc S,întana de Mureş, datable dans la seconde moltle
du IV-e siecle, se trouvent Ies fondations d'un bâtimcnt en pierrc au
toit de tuiles et riche el) vestiges romains (lle-Jne siecles), on doit y
n „Despre creştinism la autohtoni şi migratori în Transi!Y,mia", comnrnnication (non imprimee) presentee ,1 la session scientifique du Mu~ee d'Histoire de
la Transylvanie, Cluj-Napoca, Ies 27-28 mai 1983 (Program, p. 6).
Jl Voir, par exemple, pour la Transyivanie, Ies cimetieres de Sântnna ele
Mureş et Târgu Mureş (I. Kov(1cs, dans Dolg. III, 1912, p. 250-:167: VI, 1915.
p. 278-2!)7) et pour Ies regiom extracarpatiques Ies cimetieres de Vaiachie (B.
Mitrea, C. Preda, Necropole clin secolul al IV-lc>a c.n. în Muntenia, Bucure~ti, 106/i).
1·3 I. Stratan, dans Noi tracii, VII, 1980, 73 (nc,Yembre), p. 10-14; i\!:.r!a
Moroz-Pop, dans Banatica, VII, 1983, p. 473-474.
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a.dmettre l'existence d'unc villa rustica, dont Ies ouvriers ont continue
;:~_ vivre dans l'ancien etablissement, refusant de partir avec l'ancien proprietaire de la villa et l'appareil d'Etat romain qui se sont retin~s au
s.•J:J du Danube lors de la retraite officielle sous Aurelien. Des cas anaic;5ue sont connus en Dacie dans d'autres villae rusticae 14 •
Le fait qu'a la periodc postromainc s'est maintenue la continuite
d-e vie et cl'activite sociale-economique sur l'emplacement de la villa
et autour d'elle, jusqu'au IV-c siccle, est atleste aussi par le materie!
ceramiquc de facture romaine tardive. Le fait a ete remarque, il y a
qeatre decennies, meme par M. Macrea 15 et resulte incontestablement de
la nature de la poterie de Pălatca, publiee en detail par Ioana HicaCârnpeanuIG_ On sait d'ailleurs, et le fait est nettement prouve, que
nombre de formes de vases romains, surtout divers types de cruches et
de:- terrines, sans parler des jarres grises, se maintiennent en usage et
continuent meme „i etrc confectionnes m{·me au IV-e siecle17 .
Quant a la datation du sceau, la situation stratigraphique generale
clt.:·montre que le cimetiere gothique de la seconde moitie du IV-e siecle
forme un terminus ante quem pour l'emploi courant de l'objet. Mais
peut-on placer au III-e siecle, cn pleine epoque romaine, l'utilisation
de- celte piece paleochretiennc par un groupe de chretiens appartenant
i.i. !'habitat de la villa? Au fond, cela n'aurait pas ete impossible, etant
donne que l'ont sait que lcs (crypto) chretiens ne faisaient pas defaut
en DacieIH_ Encorc est-ii que la facture de ce sceau, son analogie a Jabăr
et d'autres pieces paleochretiennes nous amenent a une datation plus
t-.rdive, a savoir dans la premiere, moitie du IV-e siecle. Hormis le cimetiere gothique, qui s'avere &tre une precieusc date ante quem, nous
dvons en vue pour l'encadrement chronologique, a part le sceau des
IV•-Ve siccles decouvert -dans l'habitat daco-romain de Jabăr 19 , pres
de Lugoj (fig. 1.13), une piecc similaire appartcnant au Musee du Caire20 ,
:l:itee (peut-[•tre trop tard) aux Vie-Vile siecles (fig. 1 ,14).
H D. Prota<,e, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numisr,v,ticii, Bucureşti, Hl66, p. 134-135, ou il est question des villae rusticae de
Iernut (departement de Mureş) et Hăhău (departement d'Alba). A ces dernieres on
peul ajouter a present la vil/a rustica de Chinteni, ;1 IO km environ de la Napoca
romaine, ou, grâce aux fouilles archec;logiques de 1988 et des annees suivantes,
Dtirin Alicu du Musee d'Histoire de la Transylvanie (Cluj-Napoca) a constate que
l'un des bâtiments a continue i1 etre habite par des autochtones au IV-e siecle
,:t.:,,i. Henseignements personnels fournis par l'auteur des fouilles. Voir aussi,
dans Făclia (Cluj-Napoca), 12 novembre 1988, p. 2 et dans Adevărul de Cluj,
1t aout 1993, p. 2.
J:i Studii, II, 1949, 1, p. 115.
Hi Dacia, N.S., XX, l!Jî6, p. 25 et 26.
li D. Prota~e. op. cit., p. 136-13î (avec une bibliographie).
w Voir, V. Pârvan. Contribuţii cpigrafice la istoria creştinismului daco-roman,
E'.Acureşti, HJI l, passim; C. Daicoviciu, dans A/SC, II, 1936, p. 192-209; D. Prota,ic', op. cit., p. 141-142; J. Harnea, Les monumcnts paleochretiens de Roumanie,
n,•na. lflîî, passim; M Hu~u. clan, AllA, XXVT, Hl83-l!l84, p. 35-84; N. Gu-dea. I.
G:,,urco, Din i8toria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea, 1988,
p. (Jl)-110.
11 1 Plus haut, ne.te 13.
~o Pour cette piece, voir Ioan:, Hica~Câmpeanu, op. cit., p. 34 et fig. 9/3

(d:-.,,in).
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Par conseguent, la conclusion gui se degage de soi-m{•me est gue le
sceau pour le pain benit de Pălatca ne saurait etre mis en rapport avec
le cimetiere des Goths, parce gu'il apparteint en fait, a la communaute
de population chretienne daco-romaine gui continuait a y vivre, a commencer de l'epoque romaine jusqu'a la fin de la premiere moitie du IV--c
siecle, et meme un peu plus taro quand elle a ete disloquee par lcs Goths
nouvellement arrives.
Il est important de souligner gue, au IV-e siecle, on ne conn.iit
jusgu'a cette heure aucun monument ou objet chretien appartenant aux
Goths de Tranyslvanie, tout comme a ceux des regions extracarpatiqucs
de la Dade, ce qui prouve qu'ils se sont maintenus sur ces terres u leur
ancienne foi pa1enne2 1. La tendance de soutenir, pour le IV-e siecle, Jt>
christianisme des Goths de Dacie en vertu des tombes it inhu::nation s;ins
inventaire et ocientees O-E22 est non seulement loin de constituer
une certitude, mais se place integralement dans la sphere des hypotheses non confirmees. Tout comme par le passe, le fait ne cesse de se
confirmcr a la lumiere des connaissances actuelles, quc Ies tcntativcs
d'evangelisation d'Ulfilas n'ont debouche quc sur des resultats mincurs
chez Ies Goths etablis au nord du Bas-Danube. On sait gu'Ulfilas s'est
refugie en 348 en Mesie avec ses Goths chretiens, a cause de la persecution d'Athanaric. D'ailleurs, des traces chretiennes, tant soit peu saisissable, font defaut meme chez les Goths de la zone du Bas-Danube.
Rien qu'avec l'absence de l'inventaire funeraire et uni(Juement avec
l'orientation O-E de quelques tombes a inhumation, sans d'autres elements concluants, on ne saurait operer efficacement a l'etablissemcnt dn
christianisme des defunts. F.n principe, l'existence d'elements sporadigues d'ordre culturel de caractere chretien, ainsi gu'un debut d'evangeIisation avec peu d'adeptes ne sauraient {•tre contestes chez Ies tribus
des Golhs de Valachie, avant ou meme apres gu'Ulfilas ait ete chasse
au sud du Danube. Neanmoins, Ies preuves materielles certaines font
en attendant defaut. L;i christianisation generale de ces Goths (ayant
adhere au rite arien) s'est produite seulement aprl'S leur passage au sud
du fleuve, dans l'Empire romain-byzantin 23 .
La premiere population germanique chretienne de Transylvanie, ct
cela sculement ve:r,; la fin de la seconde moitie du V-e siecle et au VI-e
siecle sont Ies Gepides dont le christianisme, aux câtes du christianisme.
daco-~main, est atteste 'avec certitude non seulement par des mentions
n M. Macrea, dans Dacia, XI-XII, 1948, p. 289.
?L K. Horeclt, op. cit., p. Hl5-196. Voir aussi, B. Mitrea, C. Preda, op. cit.,
p. 124, 128 (avec une bibliographie concernant Ies decouvertes faites en Ukraine).
lJ A
propos du christianic .ne chez Ies Goths, voir, J. Mansion, Aruzleda
Bollandiana, 23, HJ14, p. 5-30; J. Zeiller, Les origines chretiennes dans les prodnces danubiennes de l'empire romain, Paris, Hll8, p. 408-4(i4; idem, dans i\-le-;
langes offerts ci M. Gustave S,·hlumberger, Paris, I!J24; C. Pat<;ch, Bdtriige :::w·
Vi.ilkerkunde von Sud-ost-Europa, III, Wien, 1928, p. 23-28 et 56-68; C. C. Diculescu, Die \Vanclalcn und clic Gothcn in Ungani tmd Rumănicn, Leipzig, l!l23,
p. 32 et 35-39; L. Schmidt, Gcsdtichte der clcutschen Stămc. Dic Ostgerm<men,
MUnchen, IB34, p. 233; E. A. Thompson, The Visigoths in thc iime of lilfilo,
Oxford, J9oli; R. Vulpe I. R,:rnea, Din istori(l Dobrogei, II, Bucure'i!i, 1%8,
p. 391-392, 399.
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Utteraires antiq~s mais aussi par de nombreus.es decouvertes a:rcheologiques et des elements de culturc materielle et spirituelle24 •
En consequence, les vestiges chretiens du IV-e siecles et de la premiere nwitie du V-e, dans l'espace dacique - dont le chiffre ne cessc
de s'accroître a mcsure qu'avancent les recherches - s'averent appartenir non pas aux migrateurs mais exclusivemcnt aux autochtones daco-romains25.
DUMlTJW PROTASE

11
Pour le chri,;tianisme des Gepides, voir C. C. Diculescu, op. cit., p. 35737n; TransAn(l, p. 255-25fi et la note 1; H. Sevin, Dic Gepiden, Mi.inchen, 1955,
p. 99-107; K. Horedt - D. Prota-;c, dans Germania, 48, 1970, 1-2, p. !15-98; 50,
1, 1972, p. 174-220.
2
" A propos du christianhme daco-romain. hormis la bibliogr,;phie citee ,i la
note 18 ci-deo.;sus, nous renvoyons aussi ;1 l'etude de .N. Dănilă, dans BO/?, 100,
7--8, Hl82, p. 7:.11-742-

t
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DOVEZI PRIVIND PRELUCRAREA METALELOR
LA REMETEA MARE (JUD. TIMIŞ) 1N SECOLELE VIII-X

I. Intre anii 1973-Hl76, în cadrul cercetărilor arheologice de la
Remct0a Mare, punctul „Gomila lui Pituţ", au apărut elemente atestâmJ, în această zonă, urme de locuire aparţinând secolelor VIII-X 1.
Locuinţa nr. 4 (2/1975) reprezintă un atelier 2, în care se prelucrau
şi se turnau obiecte de metal. Locuinţa (bordei) este de formă dreptunghiulară, cu colţurile puternic rotunjite, aproape circularii, cu dimensiunilP de 1,60 X 2,50 m. Ea este adâncit[1 în pământ până la 1 m fdţ(i
de nivelul de călcare actual. ln colţul nord-vestic se aWi vatra,_ supraînttlţată faţci de podeaua locuinţei şi amenajată special, având dimens!llnile de 0,90 X 1 m. Pe latura de nord-est se află, de asemenea, o zon:i
uşor supraînălţată, asemenea unui prici, cu dimensiunile de 0,80 X
1,20 m. Intensa folosire a locuinţei este doveditei şi de grosimea stratului
de cultură de pe podea, strat gros de 0,25 m. În imediata veciniitate ,l
locuinţei nr. 4, la 2-3 m sud de aceasta, a fost descoperit[t o mme vatr:i
pe care s-au găsit resturile unei vetre portabile. La 1 m nord LIP vatra
mare s-a degajat un grup compact de ceramică, printre fragmente fiit'd
şi două creuzete de lut, de mici dimensiuni, puternic arse secundar, prE:'cum şi un tipar de lut fragmentar, cu ajutorul cc.'trora se puteau turna
lingouri mici de patru dimensiuni diferite. Nu s-a surprins conturul locuinţei spre est şi sud de vatr,1, iar, la nord şi vest de această zonă, locuinţa a fost distrus[1 de o mure groap[1 s[tpată în mijlocul „gornilei''
(Fig. I).
Cele două creuzete mici sunt ambele puternic vitrificate. Cnul
este de 3,4 cm înălţime şi :1 cm diametrul exterior, adânc de 2,5 cm
şi cu diametrul interior de 2,3 cm, având gura uşor trilob_at,i (defonwită
de căldură); al doilea, de aceeaşi înălţime, puţin mai gros inJ diametru
(3,4-3,5 cm}, are pereţii mai groşi decât primul şi
gura ova],i
1

(Fig. II c--b).

Fragmentul cl0 tipar recuperat arc lungimea ele :J,5 cm, lc'iţimca de
3,7 cm, grosimea de 2,7 cm. Barele, care se puteau turna pc cele p?tr~1
1 Cu privire ln descoperirile prefeudale ele ln Remeten Mare, a. ~e ve:lea:
A. Bejan, în SIB, V-VI, 1981, p. 105-115; idem, în SCIVA, 34, 4, p. :Jl6-3-.0;
idem. în SlB, X, 1984 p. 5-llJ: id,c'm. în '.l'ibiscum, VI, HJHri. p. 259-269; idem, în
ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1!)86, p. 223-238.
2 Idem, în SIH, X. p. G-î si pl. I ~i IlI-lV. Regretăm confuzia creiat..l cu
privire la această descoperire prin nota 12i, la FI. Medeleţ, în Sf R, XlII, 1987,
p. lî-18. In ce ne pri\'eşte, ne păstrăm com·ingerea justeţei ooiniei non~tre
ştiinţifice, privind datarea ateliernlui de la Hemetea Mare ,.Gomiln lui Pituţ"
in secolele VIII-IX. Considerăm nota respectivă cn fiind elaborată sub impulsul
unor factori subiectivi ulteriori desfăşurării ~antierului arheulogic, motiv care îi
explică subiectivismul.
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laturi, fără a le putea aprecia lungimea, ar avea dimensiunile de O,R cm
grosime şi respectiv 2 cm; l,:î cm; 0,9-1 cm; 0,6-0,7 cm lt1ţime
(Fig. III).
De asemenea, s-au găsit două m1c1 fragmente cie cute, mult subţiate
la mijloc, dovadă a îndelungatei lor folosiri. Tot în cadrul atelierului s-au
găsit fragmentele unei vetre portabile, de formă dreptunghiulară, cu
marginile rotunjite. Trei fragmente reconstituie una din laturile scurte
ale vetrei, de forma unei tipsii cu marginile supraînălţate.
La bază, vatra are o bordură, care iese cu mult în afara pereţilor.
Dimensiuni: grosimea fundului 1-3 cm, înălţimea 15 cm, lungimea laturii între pereţi 60 cm, iar baza - 66-68 cm.
II. In partea de sud-vest a fostei Dacii Traiane (Banat) 3, dovezile
privind prelucrarea metalelor în perioada secolelor IV-XII sunt:
1. Dovezi privind reducerea minereurilor (cuptoare de redus minereuri sau zguri metalifere, descoperite în zona aşezărilor rurale).
2. Ateliere de prelucrat metalul (ateliere de bijutier sau de fierar).
3. Obiecte de metal (urn:-lte, arme, podoabe), din bronz sau fier, mai
rar metale preţioase.
Cele mai numeroase urme de ateliere în care se efectua reducerea
minereurilor de fier s-au descoperit în aşeziiri aparţiniind secolelor II-IV:
cuptoare la Bocşa Rom[mă4, Fizeş", Gherteniş 6 şi Soşdeaî; turte de zgurii
întregi sau fragmentare la Bocşa Română 8 , Dezeşti 9 , Duleu 10 , Fizeş41,
Gherteniş 1 :!, Gârbovaţl:.l, Hodoni14, ParţaL\ Şoşdeal6, Timişoara-Cioreni 17 .
Din perioadele ulterioare secolului IV, urmele, care atestă reducprea
minereurilor, sunt mai puţin numeroase, particularizându-se, înde()S('bi,
zona llidia 18 , unde s-au descoperit cuptoare de redus minereu din secolele XI-XII.
Cercetări minerologice, metalografice şi petrografice s-au efectuat
asupra materialelor recoltate de pe valea Bârzavei (localităţile Soşdea şi
Gherteniş) şi de la Ilidia. Extinderea investigaţiilor asupra unor probe

„ Deşi 11tunci când ne referim la Banat avem în ,·edere spaţiul cuprins
între Dunăre, Mureş, Tisa şi Munţii Car11aţi, cunoscut sub acest nume incă
din secolul XVIII, precizăm că nu '>Untem încă în posesia unui repertoriu al desco1:>eririlor perioadei de pe teritoriul Banatului iugoslav (sârbesc), având până in
prezent acce<, doar la cercetările mai vechi, ale Sucietăţii de istorie şi Arheologie
(lH72-HJl8) şi la descoperirile publicate in revi<;tele de largă circulaţie ele la
Rel~rnd, Novi Sad, Vâr~eţ şi Pancevo.
• E. Jaro.sla\·schi, Gh. Lazarodci, în ActnMN, XV, ]9î8, p. 25î.
" K Iarc,slavschi, H. Petro\·szky. în Tibiseum, III, 19i4, p. 14î-155, E. Iaroslav.,chi, Gh. Lazarovici, O/J. cit., p. 25î.
t: I. Albu. în Bmwtica, V, 197!1, p. 25î.
' E. Iaro,la\·.,chi, în Acta.l\1N, XII, 1975, p. 231-237.
,; K Jaroslanchi, Gh. Lazarovici. olJ. cit., p. 25î.
:, Ibidem.
1''

D. nenea. A. Rej;m, în ActaMN, XXVI.
E. Jaro,-,la\·schi, i~. Petro,·..,zky, op. cit.. p. 147-165.
1'.! I. Alb11, op. cit., p. 547.
i.; n. Hozu, C. Săcărin, în Hanaticn. V. 19î!l, p. 55.
11 A. Bejan, D. Renea, in Hanatica. VIII. l!lH5, p. I8î-201.
'" A. Hejan, în AnB. htorie, S.N., I. Timişc,ara, Hl81. p. 24.
1" r'.: T:tro'<lm·..,chi, Gh. l,azarovici. op. cit., p. 257.
1, D. Henea. A. Rejan, M. !\'lare, în STR, XI, p. 142-15~.
rn E. Stoicovici, în Ranali<-a, \·r, 1981, p. 17î-l89.
11
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din zece ateliere, databile în intervalul secolelor IV -XII, au permis
constat.1ri 19:
a) Minereurile de fier proveneau din zăcămintele locale. La cuptoarele de la Soşdea şi Gherteniş (secolul IV) acestea au forme sferice, de
diferite mărimi, luate de viiturile de ape ale Bârzavei şi transportate de
aluviuni în lungul văii; la Ilidia (cuptoare din secolele XI-XII) minereul provine, probabil, din zăcământul de sulfuri polimetalice de la Ciclova. La Sasca, Moldova Nouă şi Dognecea apar, de asemenea, formaţiuni similare, atât la Ciclova, cât şi la Dognecea, descoperindu-se urme
de exploatare mineră în antichitate.
b) Prin tehnologia aplicată în aceste ateliere, fierul obţinut era un
aliaj de fier-carbon. Procedeul metalurgic de reducere-zgurificare' şi obţinerea fierului metalic a rămas neschimbat în spaţiul rom{mesc din anlichitate şi până în secolul XII, reflectând continuitatea practicilor mt'falurgice pe meleagurile carpato-danubiano-pontice. Metoda s-a aplicat şi
la reducerea minereurilor neferoase de cupru, zinc şi staniu, cu diferenţe
ţinând de tehnica de construcţie a cuptoarelor.
c) Pentru construcţia cuptoarelor se folosesc granitul şi micaşistul
cu granulaţii, roci existente în zorn'i. Din fierul brut obţinut se executau
apoi diferite piese solicitate în cele trei domenii fundamentale: casnic,
agricol-pastoral şi militar.
III. Fără a se atesta la Remetea Mare „Gomila lui Pituţ" cuptoare
de n•dus minereul, prezenţa aici a resturilor unui atl'lier în care se executau obiecte mărunte (de podoabă sau de port) 20 , descoperirea unei fier[1rii la Tudor Vladimirescu (Arad) 21 şi a tiparelor atelierului de la Felnac (Arad)2 2, constituie indicii c,'i în această zonă au putut exista cup.:.
toare pentru redus minereul, obţiniindu-sc metalul care se prelucra ir.
atelierele menţionate. La Remetea Mare - ,,Gomila lui Pituţ" - atelierul consta dintr-o construcţie de suprafaţ,-1, aflalc'i în imediata vecinc'.itate a locuinţei meşterului.
Fierării (ateliere) cu elemente, ca cele de la Remetea Mare (creuzete), tipare pentru turnat metale, lingouri pentru prelucrat, precum şi
numeroase vetre portabile fragmentare) s-au descoperit în numeroase alte
puncte de pe teritoriul romfrnesc23.
IV. O problemă aparte, derivând din prezenţa atelierelor metalurgice pe teritoriul românesc (inclusiv în Banat), o constituie aceea a obiectelor descoperite în acest teritoriu. Acestc.'a pot fi grupate în trei categorii:
a) piese romane şi bizantine;
b) produse de factură romano-bizantină lucrate în atelierele locale;
c) piese provenind din descoperiri aparţinând populaţiilor migratoare
şi considerate ca elemente tipice pentru aceste etnii.
următoarf."le

111

Irkm. in FWnaticc1, VII, 1983, p. ~3!1-2C:.D.
~"' :\. Bejan, în SIR, X, 1981, p. 5-10.
" 1 :1\I. Barbu, E. J\·,mof. în Stuclii privind istoria Armlnllli, Bucure~li. Hl8'J,
p. 68-8:: L. _\lărghitan, Banatul în lumina arheologici, III, Timi~mm1, 1985,
p. 100--10:l.
12 L. :'viăr~hitan. op. cit., p. 43-Gl.
"" A ~e \edea bibliografia descoperirilor la A. Bejan, în SIB, X, 1984, p. 5-10
(notele).
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a) Piese romane !;ii bizantine. Majoritatea uneltelor <le fier provin
din a~ezări romane din secolele II-IV şi sunt tipuri de unelte romane:
undte agricolQ (seceri, briizdare de plug, sape, cosor de vie), topoare,
fo:;rfeci, c.L·1tţi, cuţite etc., tipuri larg răspândite în Imperiul roman 24 .
Cbiectl'le de port şi podoabă se găsesc, îndeosebi, în zona Dunc'trii, atât
în Imperiu, cât şi în afara graniţelor sale. Majoritatea acestor piese sunt
inedite. neexistând încă un repertoriu al lor 2'i. Cele mai multe sunt descoperiri fortuite, existând însă şi piese apc'trute prin cercetCtri sistematice în aşezc'tri sau necropole 26_
Pentru perioada secolelor IV--VI (începutul secolului VII}, piesele
de· port şi podoabă sunt importuri provenite din ateliere romano-bizantine din Imperiu, sau din ateliere de la nordul Dunării. Se particularizează piesele atelierului de la Drobeta-Turnu Severin27 , în care s-au gă
sit piese de bronz nefinisate, turnate în tipare pentru fibule, catarame
şi chei. Au aparţinut unui ateler metalurgic de tradiţie romano-bizantinCi, asemeni atelierelor care au existat, probabil, în majoritatea aglomerărilor urbane mai mari ale Imperiului, obiectele executate aici cunosdmd
o largC1 rc'tsp,îndire în zonele înconjurătoare. in ceea ce priveşte modul
de organizare, se pare c[t există o diversificare a operaţiilor de lucru
în cadrul atelierului, pe grupuri de piese turnate. Execuţia calitativ superioară, dovedind cunoştinţe tehnice deosebite, faptul că se executau
piese de largă circulaţie, turnate în serii mari, precum şi prelucrarea
concomitentfr a unor tipuri diverse, indică un atelier în care se putea
executa întregul proces tehnologic, de la reducerea şi prelucrarea minereului la piesele finite.
Este deosebit de interesant de urmărit răspândirea fibulelor executate în acest atelier (şi altele asemănătoare). Această circulaţie reflectă
prezenţa populaţiei romanice la nordul Dunării 28 .
Obiectele de podoab,1 din bronz şi, mai rar, argint (cercei, brăţări,
inele) sau de port (fibule, catarame, aplici) sunt: larg răsp{indite, circulând p1· trasee devenite tradiţionale încă în epoca romană şi perpetuate
în perioada postromană şi medieval timpurie. Nu includem în această
categorie tezaurul de la Sânnicolau Mare ale cărui obiecte (ca şi a altor
mari tezaure ale epocii) se leagă mai puţin de realităţile economice şi
etnice din spaţiul de descoperire şi mai mult de aspectul politic al relaţiilor dintre Bizanţ şi conducerea politică a grupurilor migratoare 29 •
ObiPctele de cult bizantine (cruciuliţele, îndeosebi), foarte răspân
dite în Imperiul bizantin şi în zonele de influenţă ale acestuia, există
pe o perioad,·1 de timp din secolele VII-XIV în numeroase variante, clasate în câteva categorii distincte, în funcţie de tehnica de execuţie şi
decoraţie. Se particularizează, în cadrul descoperirilor de pe teritoriul
21

D. Benea, A. Bejan, în ActaMN, XXIV-XXV, 198î-1988, p. 24î-260.
Exemplu: numeroasele fibule cu „capete de ceapă" din sudul Banatului,
. păstrate în cc,'lecţia Muzeului Banatului din Timişoara.
2 Cercetările: Timişoara-Cioreni, Hodoni, Moldova Veche, Satchinez, Biled,
Iecea Mică, cf. repertoriul descoperirilor la D. Benea, A. Bejan, în Acta~N
26-30, I. 1989-1993.
27 A. Bejan, în ActaMN, XIII, 1976, p. 25î-2î8.
28 Ibidem: D. C. Teodor, în ArhMold, XII, 1988, p. 197-222.
29 M. Rw,u, în ActaMN, XXI, 1985, p. 18-l şi notele 4 şi 5.
25
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Banatului, crucea 2ngolpion de la Moldova Veche „Ogaşul cu spin·";o şi
crucile duble relL.:var, p:1strate în ·Muzeul din Timişoara şi provenii1d de
pe .ambele maluri ale Dunării, din sudul Banatului31 . Sunt forme aparţic:.
nând tipului de cruce latină, având reprezentarea clasică a lui Cristos
răsţignit. Cămaşa (collolium larg) are marginile puternic accentuate, c,1zând în falduri. Pe dosul pieselor este reprezentată Maica Domnului în
atitudine de orantă, cu un veşmânt ce o acoperă complet (maphorion).
Piesele, păstrate la Muzeul din Timişoara, se integrează în categoria
foarte răspândită a pieselor de tipul „locurilor sfinte" 32 . Existenţa . în
sudul Banatului a unui numitr relativ mare de asemenea piese constituie
dovada existenţei unui coridor comercial la sfârşitul mileniului I.d.Ch. şi
primele secole ale mileniului II; dinspre Balcani spre centrul Europei,
trecând ·prin centrele de cultun-1 de pe teritoriul de azi al Banatului.
b) Produse de factură· romană şi bizcmtină executate în ateliere locale., Principalul lot diri această categorie îl constituie uneltele. Deşi clup,-,
secolul IV sunt puţine unelte descoperite pe teritoriul bănăţean, este de
presupus existenţa şi aici a uneltelor agricole, asemănătoare celor descoperite în restul spaţiului nord-dunărean 33 . De altfel, asemenea unelte au
fost descoperite în Banat pentru perioada romană 34 .
O altă categorie importantă de obiecte este aceea a pieselor de port
şi podoabă, majoritatea imitaţii după originalul bizantin, executate în
ateliere locale sau de către meşterii itineranţi.
-c) Majoritatea. descoperirilor atribuite populaţiilor alogene at[1t pc
teritoriul Banatului, cât şi în alte zone în care s-a semnalat prezenţa lor,
conţin în inventar obiecte de metal, de regulă arme, piese la harnaşa
ment, obiecte de podoabă, accesorii vestimentare, vase (mai rar, de regulă găsindu-se căldăruşe de lemn cu cercuri de metal), monede romane
şi bizantine (de obicei, câte una, din argint sau aur). O discuţie aparte
comportă acele piese care, prin tehnică, decor şi utilitate pot fi atribuite
unor anumite etnii (tipuri de arme, piese de harnaşament, acea parte din
accesoriile de veşmânt şi piese de podoabă, care nu au un facies romanobizantin. Nu intră însă în discuţia noastră categoriile de piese avare timpurii, executate într-o tehnică superioară şi provenind din spaţii asiatice, cu care lumea avară şi-a pierdut apoi contactele35.
Fără a dezvolta o temă tratată deja în literatura de specialitate, o
analiză a obiectelor de metal atribuite migratorilor, execuatate, în atelierele locale, dar şi a tiparelor în care acestea se executau, obligă la
următoarele precizări:

-

piesele care. se executau cu aceste tipare nu sunt exclusiv ale

populaţiilor migratoare, ci constituiau o modă a timpului 36 ;

D. Ţeicu, O. Bozu, în ActaMN, XIX, 1982, p. 393-395.
A. Bejan, P. Rogozea, în StComC, IV, 1982, p. 213-225 .
.u Piesele de cult, de tipul „leicurilor sfinte", s-au răspândit spre centrul Europei, odată cu întoarcerea cavalerilor apuseni din cruciade pe căile de uscat,
a. Z. Lovay, în FolArch, XXII, 1971, p. 156.
~ Şt. Olteanu, Societatea româneascc1 la cumpănă ele milenii (sec. VIII-XI),
Bucure~ti, 1983, p. 61-62 şi bibliografia.
J4 D. Benea, A. Bejan, în ActaMN XXIV-XXV, 1987-1988, p. 256.
:;,, M. Rusu, în Banatica, IV, 1977, p. 169-213.
3li Idem, în Relation betwccn thc autochthonus population and the migratory
populations on the territory of Romania, Bucureşti, 19Î5, p. 123-154.
JI!
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- miezurile de bronz turnate în tiparul de la Drobeta-Turnu ~ev-crin dovedesc execuţia în cadrul aceluiaşi atelier atât a pieselor conţi
nând elemente de decor romano-bizantine, cât şi a celor considerate ca
aparţinând populaţiilor migratoare:
- în zona de provenienţă a atelierului de la Felnac s-a descoperit o
întinsă aşezare româncasci'.i, de care, probabil, acest atelier uparţinea.
Deci, atelierul populaţiei sedentare lucra pentru lumea barbară (executa
piesele aşa-numitei „arte avare"), profilându-şi producţia în funcţie de
necesităţile şi preferinţele consumatorului;
- vasele mai simple din tezaurul de la Sînnicolau Marc ~r a indica
şi ele o execuţie locală, imitând forma vaselor bogat deicorate37.
V. Concluzii. O analiză succintă a principalelor caracteristici privind
evoluţia meşteşugului şi prelucrării metalelor în sud-vestul fostei provincii romane, în secolele IV-XII, relevă prezenţa pe acest teritoriu a
atelierelor în care minereul local era redus, metalul obţinut prelucrându-se conform necesităţilor. Produsele acestor ateliere sunt destinate atât
localnicilor, c,H şi alogenilor, alături de piese de import romane şi bizantine şi, mai rar, de obiecte aduse de migratori.
ADRIAN BF.JA.N

PHEUVES ATTESTANT L'USINAGE DES METAUX
/\ IU:l\n:n:A MAHE (DEP. DE TIMIŞ) AUX 8°--10~ SH:cu:s
(Tiesume)

En 1975, pendant Ies recherches archeologiques de nemetea Mare - .,Gomi la lui Pituţ", c,n a decouvert, dans !'habitat de VJIIe-xe siecles, un atelier -ou
on minait des metaux. La presentation de !'atelier permet la prise en discussion
de.'> aspects concernant l'usinage des metaux dans le Sud-Ouest de la Houmanie
dans la periode post-romaine et de debut du feodalisme. Les preuves concernant
ce melier. decouvertes sussi sur la territoire du Banat sont:
=··
I. des preuves concernant la reduction des minerais;
2. des ateliers pour l'usinage du metal;
:1. des objets en metal exccutes dans ces ateliers.
L'i!nalyse de l'evolutic,n du metier de l'usinage des metaux dans le SudOuest de la Houmanie dans Ies periodes auxquelles nous faisons reference, J.1Ş~ve
Ia presance sur ce territoire des ateliers dans lesquels le minerai local etaH 'reci uit en obtenant la matiere premiere qui etai~ ensuite usinee conformement
aux neccs.,ites - ainsi que des produits de ces ,ateliers destines sux gens du
pay.s ainsi qu'aux migrateurs, a câte de pieces d'importation romaines et byzantines et, plus rarement, des objets apportes pendant la migration par Ies populatic;ns avec lesqueles Ies habitants daco-romains et ensuite romains du Banat
sont venus en contact.

37

XI e.n.,

D. C. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile. VIaşi, 1988, p. 65-GS.
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NOTIŢE

ARHEOLOGICE CLUJENE
(I)

începând cu anul 1990, perimetrul istoric al Clujului a fost afecta t
de numeroase lucrări edilitare, care au necesitat săpături de salvare. Cu
acest prilej au fost puse în evid enţă numeroase urme de locuire anti că
şi m edievală 1 .

1n scurta notiţă de faţă
factură medievală. ln anul
ş i Petroşani, în dreptul casei

ne vom opri asupra a două descoperiri de
1992, la in tersecţia străzilor Matei Corvh1
Matei Corvin, lucrările de canalizare, efectuate până la o adâncime de 2 m faţă de nivelul actual al carosabilului
(fig. 1/1), au distrus un mormânt, datând din sec. XII~. Mormâ ntul de
inhumaţie, aparţinând unui ad ult, era orie ntat E- V, singurul obiect
de inventar: fiind un inel de tâmplă, cu capete în formă de „S" (fig. 2).
ASfflllenea descoperiri a u mai fost semnalate la Clu j în jurul bisericii
Sf. Mihail3. In stadiul actual al cercetărilor , n u putem atribui cu certitudine acest mormânt unui cimitir, ci credem că este vorba de o înmormân tare izol ată.
In prim ăvara anului 1994, lucrările de extindere a sediului central al
Bă ncii „Dacia Felix", din strada Memorandumului, au necesitat cercetări arheologice cu caracter de salvare (fig . 112). Astfel, a fost pus în
evidenţă, în acest loc, zidul vesti c al incintei
medievael din sec. XV. Dat orită ce rinţelor impuse de constructori, investig aţi a arheologică
s-a desfă şurat, în paralel, cu cons trucţia clădirii.
Zidul medieval a fost surprins pe o lungime de
6,45 m, având lăţimea de 2,80 m, orientat N-S
(fig . 3). Spre V, pe o lungime de 8 m , s-a put ut
observa şanţul aferent. Zidul era construit din
blocuri masive de calcar , fasonate pe o singură
parte, cu diametrul de 80 X 60 X 40, cm . Între
cei doi paramenţi , emplect onuţ era. realizat di n O
1
2cm
piatră, păm â nt, morfar etc. Spaţiul de cercetare,
deosebit de îngust, n u a permis efectuar ea cercetă rilor în profunzime decâ t până la - -1 ,5 0 m,
F ig. 2. foc i ele tâmplă.

~

•

1
Tn Piaţa Muzeului (clădire romană şi m edievală) cercetări : M. Bă dău
Wittem berger, V. Popa; î n strada Victor Deleu (con strucţii ro1112ne şi medie vale)
cercetări: S. Coci , V. Voişia n , Adela Paki; B-dul Eroilor (locuire preistorică,
construcţii romane, drum medieval) cercetări: S . Cociş. V. Voiş ian, Viorica RusuBoli ndeţ; Acade mia de Muzică (material roman şi medi eval) cercetări: Gh. P etrov.
2 Semnalare ele cir. Rad u Arclevan.
3 I. Meri, 1n A Magyar Nemzet i Muzeum Adattaranalc Kozlemenye i, 1, B:.idapest, 1980, p. 25- 30; RepCluj, p. 130.
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astfel înc{1t nu putem preciza dacii zidul medieval respectă, ca ŞI m cazul
cercetiirilor mai vechi de pe latura de nord şi vest~ (fig. Jf3-4), traiectul
zidului roman. Ţinând cont de numeroasele construcţii, care se ridică în
perimetrul istoric al Clujului, se impune un. control şi o permanentă su:praveghere a acestora, ca fiind singurul mijloc de a obţine noi informaţii
privind istoricul acestei urbe.
SORIN COCJ,5 -

VALENTIN

VOIŞIAN

NOn:s ACHEOLOGIQUES DE CLUJ (I)

(Resume)

A partk de 1990, le perimetre historique de la viile de Cluj a ete affecte
,, p;,r ele nombreaux travoux t•dilitaires qui ont necessite l'intervention des archeolog,ues qui ont commence des fouilles de sauvetage.
Les auteurs signalent la pre.~encce d'une fouille qui a menc a la decouverte
d"un tombeau du XIJe siecle, ayant comme inventaire un anneaux de chevaux
(fig. 2) et ele la murai!le de l'ouest de la viile medievale (fig. 1/4 et fig. 3) .

•

4

RepCluj, p. 130.
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ACTIVITATEA ARHEOLOGICA A LUI IOAN

ŢIGARA

In luna noiembrie 1993 Muzeul de istorie Turda îşi aniversa 50 de
ani de la înfiinţare, prilej cu care am încercat evocarea unuia dintre
fondatorii săi, prof. Ioan Ţigăra. Considerăm că anii pc care i-a petr:.:-cut în accast:1 instituţie şi aportul său substanţial la dezvoltarea şi,
ne îndreptc'i.ţcsc s,-1-l considerăm ca fondator, primul care îşi va dcsfă
~ura, de fapt, activitatea sub emblema instituţiei nou înfiinţate şi care
de atunci poartă numele de Muzeul de istorie Turda.
In anii tulburi ai războiului şi nicidecum mai liniştiţi ai perioadei
unn:1toare, Ioan Ţigăra va desff1şura activitatea de achiziţionare a obiectelor de interes · istoric din Turda şi zona Turzii contribuind, alături
de colecţia existentă la Casa culturalii, la înjghebarea muzeului turdean.
D:- abia, începând cu Hl51, el îşi va putea desfăşura activitatea cu adew~.rat în clădirea care îi fusese destinată şi anume „Casa princiară" sau
,.Palatul voievodal", cum este cunoscută în literatura de 3pecialitate.
·C. : Ioan Ţig:ira începe, de fapt, cercetarea arheologică a Turzii, cu plusedle şi minusurile ei, de unele din acestea lovindu-ne şi azi. Lipsa
pnbabiW a fondurilor şi a unui personal suficient a făcut imposibilă
·D cercetare sistematică şi detaliaUi a punctelor arheologice. Probabil, că
c .,_ c1 determinat prezentarea mai succintă, uneori, a descoperirilor din
7Jn·.1 Turzii. Dar şi în aceste cazuri prezentarea exact:, a zonei şi a mat:.:~rialului ne ajută şi azi la încadrarea cronologică şi tipologică a diferi te lor descoperiri.
Răsfoind registrul de inventar al muzeului, întâlnim însemnări de
genul „cc>rcetări pe teren I. Ţigăra", ,,depistat şi achiziţionat I. Ţigăra",
,,c'Jlcctat de pe teren I. Ţigăra". Aceasta era activitatea de bază într-un
muzeu atunci şi în acelaşi timp sursa principală pentru creşterea colecţittor muzeului. Ei îi va consacra I. Ţigăra cei 14 ani de activitate în
Muzeul turdean.
Aşa se va începe cercetarea într-unul din obiectivele importante
din Dacia romană - cimitirul dacic de epocă romană de la Soporu de
C:1:npie. FC:ir:1 să bănuiască importanţa extraordinară a viitoarelor desc.:qeriri Ioan Ţigăra nota „Muzeul raional din Turda a intrat în cursul
.:inului Hl5!1 în posesiunea a două urne cu inventarul lor. .. descoperite
la inceputul lunii iulie, cu ocazia săpării unui şanţ" 1 .
Comentând această descoperire, el încheia astfel: ,,ar trebui organiZJ.t~ sondaje mai cuprinzătoare la Soporu de Câmpie". În vara anului
1%6 se vor efectua asemenea sondaje, săpăturile fiind conduse de Dumitru Frotase şi Ioan Ţigăra. Cercetările au urmărit „să aducă precizări
în legătură cu încadrarea cronologică a acestui cimitir punându-se im1

I.

Ţig:.'ira,

în ActMuz, 1955, p. 107.
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plicit şi problema atribuirii sale c1.nicc" 2. Ele vor continua ş1 m 1957,
Ioan Ţigăra semnând, împreună cu Dumitru Protase, raportul preliminar, ce descrie cele 26 de morminte cercetate de această dată 3 . Cu excepţia anului 1959 I. Ţigăra a făcut parte din colectivul şantierului în
cursul celor şase campanii arheologice destinate descoperirii il1tegrale n
cimitirului, aduci'mdu-şi contribuţia la urmărirea continuităţii de viaţii
a populaţiei dacice în noua provincie creeată la nordul Dun,1rii 4 .
Urmare a acestei colabor,1ri, în muzeul nostru există, azi ilustrat,
ritul incineraţiei, ahituri de cel al înhumaţiei, practicat în necropolele
Potai-'>sei. Este doar un aspect al importanţei de5COperirilor de la Sopor-u
de Câmpie, acestea fiind, în primul rând, dovezi de necontestat ale continuităţii de locuire în perioada romană şi postromană.
Valorificarea ştiinţifică a patrimoniului muzeului o găsim materializată în două articole publicate în revista de profil Studii şi cercetări
numismatice. 1n 1957 muzeul intra în posesia unui număr de nouă monede antice. descoperite întâmplător la Bicaz. Ele vor forma obiectul
primului articol 5.
Tn cel de-al doilea articol, apărut tot în revista amintită, dar in
1960 şi intitulat, Descoperiri monetare de pe teritoriul oraşului Turda6,
autorul prezintă căile prin care a luat fiinţă colecţia de monede a muzeului. Este vorba de achiziţionarea prin cumpărare, donaţii şi cercetarea
de teren făcută de personalul muzeului. El precizează: ,,aceste cercetări
îmbracă forma unor permanente supravegheri a săpi'1turilor ocazionale,
cu caracter edilitar. Atentia noastră s-a concentrat în mod firesc asupra zonelor indicate de literatura arheologică şi istorică drept aşezări
certe pe locul cărora şi în trecut se făcuseră numeroase descoperiri'''.
Ne sunt prezentate succesiv punctele din care provin descoperirile
monetare. Pentru început, se opreşte la „castrul Potaissei", aşa îl numeşte I. Ţigăra şi face referire la lucrările edilitare, din anii 19511952, efectuate pentru construirea bazinelor de apă, pe care le califică „lucrări edilitare mărunt~ faţă de întinderea substrucţiilor castrului
dar care necesitau săpături mai adânci". Atunci, alături de diferite
,,obiecte muzeale", s-au găsit 19 monede romane. Propunerile sale privitoare la castru se vor concretiza IO ani după dispariţia sa, prin începutul cercetării sistematice a castrului legiunii V Macedonica.
In apropierea castrului, în via lui Malay Ştefan, nota tot atunci,
cu ocazia plantării viţei de vie, în anii 1951-1952, a apărut un bogat
material arheologic, materiale de construcţii (cărămizi, ţigle, olane, blocuri de piatră), fus de coloană 1 un capitel corintic, vase romane şi, bineînţeles, 7 monede pe care le prezintă.
Urmi'ltorul punct îl constituie P-ţa Ecaterina Varga, (astăzi Piaţa
Romană), referirea fiind făcută la săpăturile din 1952. Obiectul atenţiei erau, de această dată, cele 30 de monede, în care sunt incluse 2 des~
J D. Frotase, I. Ţigăra. în Materiale, V, 1959. p. 425 .
.; Tdem, op. cit., p. 425-430; idem, în Materiale, VI, 1960, p. 383-389.
4 D. Frotase, Un cimitir dacic de epocă romană la Soporu de Câmpie, B,1ct:reşti, 1976, p. 15.
;; I. Ţigăra, în SCN, IJ, 1958, p. 468-469.
6 Idem, în SCN, III, 1960, p. 547-553.
7 Idem, p. 547.
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c;:iperitc in anii 1953--1954, în timpul trasării unui şanţ pentru con::iucta de apă, pe slr. Romană, din vecinătate.
Articolul se încheie cu prezentarea unor monede descoperite în
1%G ,,cu ocazia unei săp[1turi de salvare executată de muzeu" pe Râtul
.S-anmihăienilor, în apropierea necropolei,
descoperită în 1936-1937.
Acestor puncte li se adaugă descoperirile de la Cariera de piatră, Cimitfrul eroilor, ..str. Morii şi str. Dragalina 47. Se impune o precizare, şi
:.,.nume, c,i au fost prezentate monL·d(._• ,.cu locuri certe de descoperire".
:o:m Ţigi'ira nu se mlirgincşte numai la prezentarea determinărilor pe
::,~re le făcuse Cabinetul numismatic al Institutului de Istorie al Acac.::_:miei din Cluj, ci face şi un comentariu istoric asupra leg,Hurii dintre
::f.ezvoltarca Potaissci dup[1 167 şi frecvenţa monedelor din această perioad,-1. Observaţiile sale asupra monedelor postaureliene, coroborate .cu
c;~•!elalte descoperiri postrornane t!L- la Potaissa, au rămas perfect vaL,bilc.
Numărul mare de monede descoperite, spunea I. Ţig,ira „ne dă convingerea c[1 o s.:'ipătură de mari proporţii pe teritoriul castrului şi a împ1·ejurimilor sale ar putea scoate la iveală pe lâng,1 alte materiale arheologice de valoare, destule documente numismatice care ar contribui
la cunoaşterea vieţii din acest oraş important al Daciei"R . .castrul de la
Potaissa fiind singurul care putea fi cercetat, .c{1ci nu era afectat de
construcţii.

Dorinţa de îmbogăţire a numărului colecţiilor, completată .cu pasiunea pentru cunoaşterea zonei Turzii, vor sta la baza cercetărilor de
t~ren din împrejurimi, de la „Lacurile sărate", din 1954, Şuia, 1956 şi
1937, 1Kisbirtok, din anii 1953-1954. Din zona „Lacurilor sărate" a
adunat 30 de silexuri, o daliei mică de piatră şi fragmente ceramice,
p~ care ie public-;1 în 19569.
Descoperirilor sporadice din zona P-ţei Ecaterina Varga, semnalate în secolul trecut de Orbi"m Balasz şi Teglas Istvan, li se vor adăuga
materialele ieşite la ivcal[1 în timpul construirii Şcolii generale nr. 3,
în. anul Hl32. Prezent pe şantier. Ioan Ţigăra va nota cu o deosebW""t
.1tenţie situaţia stratigrafică a acestei zone şi plasarea tuturor descoperirilor în contextul arheologic. Dar nu numai atât, el va desena şi
va fotografia construcţia romană, descoperite."\ cu această ocazie. f'otow·a fiile fi'tcute, de cea mai bună calitate, vor întregi comentariul pertinent al descoperirilor. Nu este puţin lucru, dacă ne gândim comparativ
la fotografiile de care „beneficiem" azi în revistele de specialitate din
ţat•;.;_

I n încheierea acestei prezentări, Ioan Ţigăra spunea: ,,oricât de sun~:u·c ar fi. datC'le mai vechi adăugate la observaţiile mai recente ale
muzeului nostru, constituie clemente utile pentru stabilirea configuraţiei
~1.::-estei părţi a vechi.ului oraş roman şi o ctap[I în străduinţa de cunoaş
t::-rc- c[1t mai amplă a vieţii din accasti'i străveche aşezare 10 . Aceste des:::;qc•riri vor contura încet perimetrul oraşului roman Potaissa.
0

Idem. p. 553.

r, 1. TiE:iira, in ActlHu::, Hl5fi,
10

Idem. p. 98.

:J.
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Consideraţiile asupra necropolelor de la Potaissa îi sunt prilej1.,ite
de apariţia unor morminte în timpul efectuării unor lucrări edilitare,
în anul 1956, în „Râtul" Sânmihăienilor", unde se află una din necropolele oraşului. Este momentul de a prezenta şi mormintele apărute, între
anii 1951-1957, pe Dealul Şuia şi câteva din obiectele găsite aici şi achiziţionate de la K. Kovrig. Prezentarea tuturor locurilor, în care s-au
făcut descoperiri de morminte şi monumente funerare de-a lungul timpului, îi permite gruparea acestor puncte în jurul celor două necropole
principale - cea de la „Cazărmi" şi cea de pe Dealul Şuia - Dealul
Zânelor.
·
Putem presupune prezenţa lui Ioan Ţigăra şi pe şantierul ele la
Moldoveneşti, din consemnarea lui K. Horedt, care spune că aici s-âu
făcut sondaje, în 1951 şi ele au fost continuate în 1954 „în colaborare cu
Muzeul raional Turda"ll.
·
Din cele prezentate, reiese că activitatea arheologicc'i a lui Jo;m
Ţigăra, constând în cercetări pe teren şi achiziţionarea pieselor arJ-JeDlogice, a fost valorificată nu numai din punct de vedere muzeistic prin
îmbogăţirea colecţiilor muzeului turdean, ci şi ştiinţific, prin artice]e
publicate în revistele ele specialitate. Bogatele şi multiplele cunoştinţe
lingvistice îi vor fi de un real folos în munca de slujitor al muzeului,
în general, şi al arheologiei, în special. Ioan Ţigăra s-a dovedit un observator atent şi riguros nu numai în ceea ce priveşte piesele arheologlre,
ci şi celelalte obiecte istorice sau etnografice, la achiziţionarea cărora Vâ
participa.
Ii datorăm prof. Ioan Ţigăra respectul şi mulţumirile noastre :;::.e:'1tru cee~ ce a adunat, donat, notat şi publicat pentru instituţia în c2re
şi-a desfăşurat ultimii ani de muncă rodnică şi, implicit, pentru isl:cria
acestei străvechi aşezări. Prin activitatea sa arheologice:\, Ioan Ţigtira:
a adăugat o părticică la ceea ce a stat la baza înfiinţc':irii muzeu1ui turdean, colecţiile unor pasionaţi iubitori ai istoriei oraşului nostru. A.şa
cum dovezile arheologice sunt documente ale dăinuirii noastre peste
veact1ri, obiectele di1itr-un muzeu sunt şi expresia activitc1ţii slujit-=ri~
lor lui.

ANA

CALNAŞ,

I .'.'\CTI\·n::: . \ ncm~or .OGIQl:E DE IOA:\' ŢIGARA

(Resumc)

D,.ns le cadre clcs fe~tivites qui ont eu lieu, le 12-13 noYE'more 1993, pom·
celebre:· unc moitie des ~ic,cle cle1Juis la cre,1tion clu Mu~ee d'Hhtoire de Turda,
on a evoque la figure ele !'un ele· scs fonclateurs, le professeur Ioan Tigăra. L'article se refere ii l'activite archeologique que celui-ci a deploye au musee turdenois, tant par ses rechcrches dans le perimetre, que par les ncquisitions de mc1te· 11

K Horedt, in Al't.Uuc:, ID:53, p. llî.
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r-ictux archeulogiques. C'est lui qui a eu une Ct'ntributionl meritoire a l'enrichisse1rcnt des collections de la nouvelle institution m 11seale.
C'est toujours lui celui qui a pris part a la· recherche de l'un de plus im[Y•,·tante cimmetieres ele la Dacie romaine. i1 Soporu de Câmpie. une partie de
ce, materiaux existants dans le musee turdenois pour illustrer le rite d'incineration. Par ses articles publiee dans Ies revues de specialite, il valorise de ma1fr~,-e scintifique une partie de la collection de monnaies exhtante dans le musee.
L:11 lllL;me t-emps, en 1952, il prend part ii la surveillance des foui!les dans la
PLce Ecaterina Varga (actuellement La Place Romaine), d'c,u provient un materiei
,H·.:h(·ologique riche et varie qu'on va presenter ,i câte des photos prises sur le
cl1antier.
La collection des materiaux ă caractere funeraire decouverts au fiJ des
ann~es lui permet de Ies grouper et d'etablir la deuxieme necropole principale,
celle de „Cazărmi" et celle de la „Dealul Şuia - Dealul Zânelor". On doit au
JJl·:Aesseur Ioan Ţigăra notre consideratiun et gratitude pour ce qu'il avaif collectionne et pour la donation faite, pour avoir note et publie toutes ces donnees
-en faveur de l'institution ott ii a deploye ses demieres annees de travail fructu.eux et ,implicitement, pour l'histoire de Pc,tais~a.

MUZEE Ş-:: ;,'iuNUMENTE BRITANICE.
IMPRESII DE CĂLĂTORIE

ln toamna anului 1994, timp de o lună de zile, am avut şansa să beneficiez de o deosebit de amabilă si st.''i.ruitoare invitatie 1 în a ef-ectua o
călătorie în Marea Britanie. Deşi această vizită se dor~a a fi de curtoazi~ şi odihnă, am încercat - şi sper că am reuşit! - s-o „transformi!
într~o ciUătorie de temeinică documentare a numeroase muzee (cu tematici diferite) şi monumente artistico-istorice engleze, mai ales, că oblig_aţiile profesionale nu mă „presau". Iniţial, am hotărât să mă limitez
doar la cercetarea obiectivclor londoneze, dar programul zilnic, din ce
în ce mai îndircat şi bunăvoinţa gazdelor ospitaliere de a mă „plimbc1•'
c[1t- mai mult cu putinţ,i, a fii.cut ca această vizită să se extindă şi în
alte numeroase localităţi din superba „Insulă a bătrânului Albion".
Desigur, volumul de impresii acumulat este considerabil şi el nu
ooate fi aşternut în totalitate într-un num,1r limitat de pagini. Din aces1
TTiotiv, voi încerca o selecţie din cele văzute şi învăţate, selecţia care va
aborda problematici referitoare la organizarea muzeelor din Anglia (nu
am }ost în Scoţia şi Ţara Galilor; şi acest timp pe care l-am avut la dis-.
poiiţie s-a dovedit a fi insuficient!), tipul categorial (de care, în mare
măsură, depinde finanţarea), tematica lor, cu trecerea în revistă (exempl~f,j.cată) a stilurilor arhitectonice engleze, serviciile de instrucţie-edu
caţie, sectorul de publicitate şi relaţii cu vizitatorii (,,Public Relations")
şi, _în sfârşit, descrierea, pe scurt, a unor instituţii muzeale (istoric şi
patrimoniu) şi punerea în valoare a anumitor monumente cu statut inc.le-,
pendent. Nu voi vorbi însă despre prezentarea exponatelor, deoarece n-aş
vre~. să denigrez sistemul lor de expunere în unele muzee din Rom.inia
(s-ar- cere o comparaţie!).
fie municipalităţii diferitelor
1 Muzeele din Marea Britanie aparţin
oraşe, a unor societăţi, asociaţii şi colecţii particulare, fie fundaţii cclezia~tjce (pendinte, deci, de instituţii bisericeşti, ele însele valoroase monumente de arhitectur,1 şi istorice), celebre universităţi, colegii liceale de
tip superior sau casc memoriale. Mai fiinţează numeroase g'.alerii şi simeze-, care găzduiesc variate expoziţii temporare. Monumentele, în special, istorice (clin cakgoria acestora ff16rnd parte castele medievale, dar
şi palate moderne) sunt puse sub egida a~a-numitci Comisii „English
Heritage" (,,Moştenirea engleză").
In funcţie de tipul categorial al instituţiei care le patroneaz,'i, muzee-le
din. ,,Insulă" au preţul de intrare diferit pentn1 publicul larg vizitator.
1 Imi exprim to:1tă gratitudinea faţă de familiile Jleana-John TaYoulari~-Troiano,
Pepita-Radu Tilea, Francoi~e-Hichard Carden, Cathe,·in-Ian \Vilii,;, care mi-au ofrrrr
acc<;t plăcut si ino;tructiv ,cjour în Anr,Iia ~i pentru efortul lor de a-mi fi fo-.t
folositori in•;oţitori în Yizitarea obiectiYelor propu-.e.
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Unele .sunt gratuite (,,British Museum", ,,National Gallery", ,,Tate Gallery",
,,Museum ai Mankind'', toate
londoneze,
,,Ashmolean Museum"
Oxford etc., mare surpriz,·1 pentru mine, av{mdu-se în vedere tezaurele instimabile de valori pe care îl deţin şi îl expun!), la altele (marea
lor majoritate, apoi casc memoriale, monumente ş.a.) costul biletelor este
:noclic (aproximativ între 3-10 lire sterline, sumi'1 acceptabilă chiar şi
unui buget familial auster). La expoziţiile temporare găzduite fie de
muzee, fie de diferite galerii, se percepe o tax,i specială (exemplu: la
expoziţia „Grcel< Gold -- Je\\"cllery of thc Classical World" ,,Aurul
gn:ccsc - Bijuterii ale lumii clasice" (pl. 1/1), deschisă în incinta lui
,.Bi-itish, Museum", muzeu la care, - cum am ar,-1tat - , intrarea este
libcr(1, se percepe totuşi un bilet de 3,50 lire sterline). În cadrul muzeelor
ecleziastice vizitarea este gratuitt1, dar cxist,i şi cazuri c[md trebuie achitat un tichet, pc baza c(1ruia se pot vedea cele mai importante vestigii
clin tezaurul bisericesc respectiv (de pildă, la „\Vcstminster Abbey", cel.cbra abaţie-catedrală londoncz,i, loc de încoronare şi înmormântare a
membrilor Casei domnitoare engleze, există o astfel de „interdicţie": ,,Capela Regah-1", unde se plătesc 4 lire sterline). O categoric specială o constituie instituţiile muzeale aparţinând „Coroanei Regale" britanice (,,Royal Windsor Castle", ,,Hampton Court Palacc", ,,Royal Kensington Pabce", ,,Kew Palace", ,,The Tower of London'' - ,.Turnul Londrei", ,,The
Queen's Gallery - ,,Galeria Reginei"' din Palatul „Buckingham" etc.).
Aici, biletul de intrare este mai „piperat", ajungând la 20-25 de lire
sterline (probabil, lucrurile se vor „îmbuniităţi". starea de fapt actuală
fiind temporară; veniturile băneşti încasate sunt folosite la restaurarea
unei imense aripi a castelului \Vindsor, distrusă, în anul 1992, de un
devastator incendiu).
Muzeele britanice, - ca, de altfel, în toate ţările lumii - , prezintă
un larg şi variat evantai de preocupări. Fiecare localitate, oricât de m{1ru11tă ar fi ea, se mândreşte cu un: muzeu propriu, o biserică istorică
sau un monument artistic de valoare. Repartizarea tematică a reţelei muzeografice engleze (ordinea este arbitrară şi exemplificările doar parţial
punctate) este următoarea: istorie (muzeele londoneze: ,,British Museum"
- preistorie şi istorie antic,\ universalei, ,,Museum of London", ,.The
Tower of London" - istorie locală etc., ,,Ashmolean Museum" - Oxford - mapamond, Muzeul „Băilor romane" ~~ Bath, ,,Medieval Merchant's House" - ,,Casa medievală a negustorului" - Southampton ş.a.):
artei univcrsaW dccorativ,·1 şi aplicată (.,Victoria and Albert Mus.cum" Londra): pinacoteci (,,National Gallery" - artă universală, ,,National Portrait Gallery" şi „Tate Gallery'' - artă naţională, toate în capitală); tematic,i eclectică (Londra: ,.Florence Nightingale Museum", .,Geffrye Musemn" şi „Sir John Soane's Museum", ,,Fitzwilliam Museum" - Cambridge etc.); etnografie (,,Museum of Mankind" - Muzeul Omului" Londra prezintă civilizaţii de pe globul pământesc, Muzeul „Ţărilor din
Cornmomvealth", ,,Preston Hall Museum of Social History" - Stocktonon-Te~·s, de fapt un muzeu istorico-social, cu unele ocupaţii astăzi dispJmte ori în decădere ale poporului englez, ,,Stott Park Bobbin Hill" \Vindcrmere, ,,manufactur{1" de mosoare şi suveici, din lemn!); istoric
n:1turalc"1 (,,Natural History Museum" din Londra şi Portsmouth): istoria
tehnicii şi ştiinţei (,,Science Museum" - .,Muzeul Ştiinţei" - Londra,

MUZEE SI MO:--:UMENTE BRITANICE

asemănător

79Q

ca structurii cu Muzeul tehnic „Ing. Dimitrie Leonida" din
antropologie {,,Jewish Museum" - ,,Muzeul Evreiesc" - Londra, ,,American Museum•' - Bath, ,,Percival David Foundation of Chinese Art" - Londra); astronomie (,,Planetarium" Londra, vechiul
„Observator" de la „National Maritime Museum" - Greemvich); istorie
militară (generale: ,,Imperial \Var Museum" ,,Muzeul Imperial al R[1zboiului", ,,National Army", ,,Muzeul Gărzii Regale", toate metropolitane; aviaţie: ,,Royal Air Force Museum" Graham Park Way şi
,,Flying Army" - Middle Wallop, Hampshire; blindate: ,,Tank Museum''
- Bovington Carnp; navale: ,,Royal Naval Museum" - Portsmouth, ,,National Maritime Museum" - Greenwich, precum şi fostele vapoare „Belfast", ,,President", ,,Wellington", actualmente „muzee plutitoare", ancorate pe „Victoria Embankment" - ,,Cheiul Victoria" din Londra).
Fiinţeazc'i apoi, o serie de lăcaşe de cultură cu tematică fie foarte
limitatc'i (Londra: muzeele care prezintă istoria transporturilor, a poştei
şi timbrelor, telecomunicaţiilor, radiofoniei, instalaţiilor, a „imaginilor
mişcătoare", deci, cinematografiei, a instrumentelor muzicale, a tipăritu
rilor, juc,'iriilor şi păpu'?ilor - ,,London Toy and Doll Museum", costumelor (secţie din „Victoria and Albert Muscum"), cel al fastuoasei garderobe regale (în „Kcnsington Palace''), scenografiei (,,Sheldonian Theatrc'' ---- Oxford, Muzeul „Operei Regale Covcnt Garden•'. cel al tea-trului londonez elisabetan, reconstituit, ,,Globc'', al „marelui \Vill") s:m
sportive (tenis în incinta celebrelor „Courts"-uri de la .,All Engl:rncl
Club" - Wimbledon şi fotbal, din .,templul'' acestui joc .,Stadionul Regai' \Vembley"), apoi „Muzeul automobilului" (,,National Motor l'du-:
seum" - Palatu1 .,Bcaulieu" - Beaulieu), al costumelor - Bath, :!\Iuzeul „copilăriei" din Bethnal Green, cel al păpuşilor (departament în
,,Windsor Castle" ş.a.), fie neobişnuit,) (celebrul muzeu londonez al „fi_gurilor de ceară" - ,,Madame Tussaud's", .. House of Detention" - ,,C:,sa
detenţiei", din subsolul fostei închisori Clerken~·ell din Londra, muzeul
personajului fictiv ,.Detectivul Sherlock Holmes", ba chiar şi a istoriei
superbelor gn'idini englezeşti!).
Un rol de seamă în reţeaua muzeografică a „Insulei Albionului" rcvi"ne vestitelor colegii universitare (Oxford, Cambridge, Durham ş a.) o;::m
liceale superioare (Eton, Winchester, HarrO\v), ale căror edificii constituie ele însele lăcaşuri de cultură şi muzeelor de natur,'i ec:Ieziastică (mi.'i
refer, în special, la tezaurele inestimabile din pat!"imoniul diferitelor catedrale, abatii, biserici, capele: .. Wcstminster Abbey", .. St. Paul's Cathcdral", ,,St. Martin-in-the-Fields", ,.The Temple" - biserica „Ordinului
Templierilor", Muzeul „Ordinului Sf. Ioan", toate din Londra, apoi, cc1tedralele din Salisbury, Canterbury, Gloucestcr, Durham, Winchester, Yor;.::,
bisericile „Bath Abbey" - Bath, ,,Holly Trinity Church" - Stratforclupon-Avon, unde este înmormântat William Shakespeare etc.).
De il'>emenea. exi5tă numeroase colecţii (.,Wallace Collection''. ,.\Vellington Collection" - aparţine de „Victoria and Albert", ,,Galeria Reginei" din Palatul „Buckingham", toate din Londra) şi galerii ori simeze
(,,Courtauld Institute Gallerics", .,Earl's Court Exhibition Halt'' . . ,Burlington Arcade", ,,Zamana Gallery", ,,Hayward Gallery", ,,Heinz Gc1llerry",
„Broadcasting Gallery", galeria din „Royal Academy of Arts", ,,Thon:as
Coram Foundation Art Gallery"'), care „împ.înzesc" metropola la tot p;.Bucureşti);
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sul, expun[ind valoroase expoziţii de picturii, artă decorativă şi aplicată, vestimentaţie, bijuterii, armament etc.
Sunt deschise spre vizitare şi siturile arheologice 2 din aer liber. În
majoritatea cazurilor, acestea intră sub jurisdicţia amintitei comisii „English Hcritage" şi a „Royal Commission of thc Ancient and Historical
l\fonuments of England, \Valcs am! Scotland". IaUi c[1tcva vestigii selectate pc perioade istorice: Paleolitic: descoperirile, printre care şi o
sculptur[1 antropomorffi, de la Chec.Ic.Iar Gorje şi Cresswell; Mezolitic:
Grime's Graves; Neolitic: Windmill Hill şi faza timpurie a vestitului complex megalitic de la Stonehenw•; Perioada bronzului: complexul de cult
megalitic de la Stonehenge, Cornish Dolmen, Stone Circle, Dartmoor;
Vitrsta fierului: aşezărie fortificate de la Hill Fort, Maiden Castle, Dorset;
Epoca romană (pentru informarea vizitatorilor s-a tipărit, recent, o 'cxcepţiona 1[1 hart[1-ghid 3 , pl. 1. 2 --. in care localităţile actuale, din cele
„trei provincii istorice" ale Marii Britanii, Anglia, Ţara Galilor şi
Scoţia - , sunt ordonate după criteriul funcţional al descoperirilor (colonic.c, alte oraşe, aşezări rurale şi centre tribale, staţiuni termale, castre
legionare stabile şi de vexilaţii, castre temporare, fortificaţii pe limes,
t•illae, necropole, tumuli şi monumente funerare importante, temple,
teatre, amfiteatre, alte edificii, drumuri, apeducte, milliaria, cuptoare şi
centre de prelucrarea ceramicii, exploatări miniere şi cariere, puncte cu
descoperiri de tezaure ş.a., nefiind omise nici siturile preistorice şi zonele
aferente sau sub influenţa triburilor celticl', ale picţilor, scoţilor etc.):
castre şi mari centre urbane romane, ca: Londinium Augusta - Londra,
Camulodimum - Colchester, Verulanium - - St. Albans, Eburacum York, Lîndum - Lincoln, Glevum - Gloucester, Durovernum Ca,ntiacorum - Canterbury, Sarum - Salisbury, Deva - Chester (există, deci,
şi acolo o „Devă''). Virconium \Vroxeter, Corinium Dobunnorum Cirencester etc.; fortificaţiile de pe limes: ,.Hadrian's Wall", ,,Valul lui
Hadrian" şi „The Antonine Wall", ,,Valul antoninian"; staţiunile termale:
Aquac Sulis -- Bath şi Aquae Arnemetiae - Buxton; luxoasele villae:
Bignor, Fishbourne, Lullingstone, Woo<lchester (săpat,t înc[1 din anul
179Ci!, pl. 2 1), Silchester, Chedworlh, Rockbourne, Low Ham Somerset
ş.a.; temple şi sanctuare: cel al Minervei S11lis Bath, mithraeum-ul din
Londra, Lydney Park, Scargill Moor; tcntre şi amfiteatre: St. Albans,
Canterbury. Colchester, Caerleon • pl. 2 /2; dL•scoperiri de tezaure: Mild~nhnll, Troprain Law ş.a.
Un rol deosebit în activitatea cultural-educativii a Marii Britanii îl
au edificiile declarate monumente istorice, fiecare cu muzeul şi colecţia
proprie. Ele se înmănunchează într-o reţea deasă de castele, palate medievale şi reşedinţe moderne (secolele XVII---XIX): ,,\Varwick Castle" -~
cepţie.

llecent, în Marca Britanie ~-a ~emnalat o descoperire arheologică de exCu ocazia construirii unei şosele la Monckton (comitatul Kent) s-a dt>scopedt, pentru prima oar,:\, o întin ....ă aşezare rurali\ romană, cu peste 40 de locuinţe
şi mult material documf>ntar. Săpăturile ele specialitate sunt coordonate de „Canterbury /\rchaelogical Trust" .-\;;a clupă cum declară Paul Bennett, directorul ace'>tei
in~titu\ii. în curând Yor fi puse în valoare şi alte vestigii descoperite în perimetru
(epuca neolitică, a bronzului şi ulterioare, anglo-saxone).
3
Roman Britain. Historical Map and Guide, sub patronajul „Commission on
the l\ncient and Hhtorical Monumenls of England. Wales, Scotlnnd", Ordnance
Sun·ey, Southampton, 1991.
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Wi:lrwick, ,,Kenihvorth Castle" -- Kenilworth, ,,Rbyal Windsor Castle" \Vindsor, ,,Hampton Court Palace" - Richmond, ,,Mompesson Housse"
- Salishury, ,,Osborne llouse", din insula Wight, ,,Castle Ashby" Nordhampton, ,,Claverton Manor - Bath, ,,Blenhaim Paiace" - \Voodstock, .,Bcaulieu Palacc" - Beaulieu, ,,Castle Howard" - Malton, ,,Kew
Palace" - Richmond, ,,Harewood House" - Hare\vood, ,,Chatworth" Baslmv, .,Broadlands" - Romsey, ,,Woburn Abbey - Woburn etc., toate
în provincie şi ,,Royal Kensington Palace", ,,Lambeth Palace", ,,Spencer
House;·, .,Apsley House", ,.Chiswick House", ş.a., din metropolă (exemplele
pot continua). După cum am afirmat, unele sunt pendinte de Comisia
,,Enghsh Heritage" ori constituie proprietatea Coroanei. Chiar şi clădiri,
ast:.zi sedii ale unor instituţii oficiale, clădiri îns[t cu trecut istoric, sunt
invl•ntariate pe lista edificiilor de valoare. Mă gândesc, în special, la cele
rndropolitane: ,,Mansion House" (reşedinţa primarului general londonez),
,.B:mqueting Hall" (aripă a fostului palat „Whitehall"), ,,Palatul Amiraliti,ţii", ,,Somerset House", ,,County Hall" (primăria comitatului), ,,GuildlLill" (primăria cartierului „City", cu sala de festivittiţi), ,,Wesley's House",
cLidirca „Parlamentului", ,,Seymour Hall", ,,Marlborough House", ,,Clarence House", ,,Lancaster House", ,,St. James's Palace" (altă reşedinţă
din .capital[, a reginei Elisabeta II), ba chiar şi locuinţa primului mi~
nistru, de ~ ,,Downing Street", nr. 10 (!), la care accesul publicului este
pero:iis în anumite zile şi ore.
Un puternic impact asupra vizitatorilor îl au şi bibliotecile-muzee,
care expun preţioase rarităţi bibliofile: cea din „British Museum" (de
fapt. .,Biblioteca Naţională) sau ,,Bodleian Library", ,,Radcliffe Camera"
şi secţiunea din „Ashmolean Museum", toate din vechiul şi pitorescul
ons universitar Oxford.
· Casele memoriale cinstesc amintirea unor personalităţi de seamă,
cat·e s-au născut sau au locuit şi creat acolo (scriitorii William ShakesJ)c:"ctt°L' Stratford-upon-Avon, Charles Dickens - Portsmouth şi Londra,
J:mc Austen - Winchester, John Milton - Forest Hill, compozitorul
Eduard Elgar - Worcester ş.a. Nu trebuie uitate nici memorialele închinate unor oameni celebri ori evenimente istorice (multe în Londra, majcritalea dedicate eroilor din cele două războaie mondiale, printre care
ce-l mai cunoscut răm,îne „Cenotaful" de pe ,,\Vhitehall", dar cel mai
impresionant fiind însă „Air Force Memorial", construit pe dealul „Coof~d·s Hill" din RunnymeJe; apoi, metropolitanele: ,,Albert Memorial",
pentru prinţul consort al reginei Victoria I, ,,The 'Monument", în amintir::a incendiului din anul 11366, c[1nd Londra a ars aproape în întregime,
,,Queen Victoria Memorial" (statuie aurit..'i, în faţa Palatului „Bucking!um"). ,,Arcul lui Wellington", gloriosul învingător al lui Napoleon BonaparLC', ş.a. Memorialul „Martirilor" - Oxford, al reginei „Eleanor" N orthampton, soţia regelui Eduard I etc. Nu trebuie neglijate nici statuile reprezentând persoane ilustre, eroi mitologici ori de basm, monumc·nle tridimensionale de cert[1 valoare artistică: în metropolă: ,,Burghezii din Calais", opera celebrului sculptor francez Auguste Rodin, column,_<;__• ,1miralului „Nelson'' şi a „Ducelui de York'', ,,The Cleopatra's
Nl',_.dle" (,,Acul Cleopatrei", de fapt, un obelisc de la Heliopolis, din perio:1da Egiptului faraonic), plasat pe „Victoria Embankment", ,,Arcul
A,~1iraliE'tţii" şi ,,Marble Arch'' (.,Arcul de Marmură), statuile lui „Ri-
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Inimă de Leu", ,,Oliver Cromwell'', a reginei „Boadicca" (suverană celtică a etniei icenilor, duşmană de temut a romanilor), a drăgi'ila
şului spiriduş „Peter Pan'' (în „Kensington Gardens"), a eroului „Achile''
(în „Hyde Park"), ale lui „Churchill", şi „Roosevelt", al nu mai puţin

chard

cunoscutului „Eros" din „Piccadilly Circus", statuile ecvestre reprezentând pe regii „Charles I" şi „George IV" ori monumentul unificatorului
stătuleţelor anglo-saxone „Alfred cel Mare" Winchester.
Mai rămân de amintit grădinile „istorice", ,,născute" în diferite epoci
şi care, deşi cu trecerea timpului, sunt şi astăzi la fel de proaspete şi
bine îngrijite (cele de la „Hampton Court Palace", unde se păstreaz;; o
viţă de vie, plantată în secolul al XVIII-iea, cu rod şi în zilele noastre (!),
,,Kew Palace" (aici există „coliba-cabană'' de vară a reginei Charlottc,
consoarta lui George III şi o pagodă chinezească, înaltă de 10 etaje),
,,Greenwich Park" (unde se înalţă falnic stejarul reginei Elisabeta I),
„Richmond Park" (locul de vânătoare predilect a lui Henry VIII), griidina
amenajată în „stil elisabetan" de la „Kenilworth Palace", cca „georgeană" din Bath, etc.
În încheierea trecerii în revistă a câtorva impresionante mof1unwnte
istorice şi artistice din Marea Britanie, trebuie să mă refer şi la respec1ul
deosebit al englezilor faţă de trecutul glorios al ţării. Unele edificii, considerate -capodopere arhitectonice, deşi actualmente sunt locuite, Pic n-.iu
suferit degradări, restaurarea permanentă a lor fiind o datorie de ononre
a proprietarilor4 . Astfel, se pot urmări evoluţia în timp a caselor din
epoca „Tudor-Elisabeta I" (Lavenham, Winchester, Stratford-upon-Avon),
secolul XV-XVII (Oxford, Etan, Bath). veacul XVIII (cvartalul, în
formă de arcadă, ,,Roya! Crescent" din Bath) ş.a.
Pentru a înţelege mai temeinic periodizarea stilurilor arhitecturale
din Anglia, uneori deosebite faţă de cele întâlnite pe „bătrânul" coniinent şi greu sesizabile pentru neiniţiaţi (în special,. ,,goticul englez'' eu
variantele sale şi pentru mine dificil să-l fi perceput). găsesc de cuviinţii
să fac scurte referiri la epocile istoriei acestei ţ,iri (care dl'seori St' supr;ipun peste cele artistice), punct{mdu-le, totodată, cu exemplificări. b1,i
această departajare stabilită de specialiştii din „Insulă" 5 :
Preistorie: paleolitic 300.000-8.000 î.Chr., nwzolitic A.OOO -- circa
3.250-3.000 î.Chr., neolitic :3.2:'i0 (3.000) - 1.800 î.Chr., perionda brc•nzului 1.800 - aproximativ :'i;i0 î.Chr., v:ir-;t:1 fierului circa :'i00- 4:3 î.Ctr.
(Hallstatt şi latcne nu exist,i !).
Epoca ronwnă: 4:3 î.Chr.-410 d.Chr (nu am recurs la exemple peniru
preistorie şi perioada cucc>ririi romane, ele• fiind date cu ocazia trecerii
în revist,'i a tematicilor muzeelor din Marea Britanie).
' Exemplu concludent: ca.sa (numită ,,Chapel Barn") a familiei Catherir, ti
Ian Willis, din localitatea Gooclworth Clatforcl, Andover (comitatul Hamp~h.,.e),
declarată monument i,toric din veacul XVIII (ali\turi, în curte, e-.;istă un h,1m,:nr,
mai vechi cu un ,ecol 1) este excepţional conser\"at[1. Familia respectivă îmi m.',rturisea că t.>ste foarte mândră ele a locui într-un a,tfel rle edificiu si c,1re, in c, nsecinţă, trebuie bine şi mereu înti·cţinut{1. Fără comentarii!
·
:, Cf. Trecrsill'<'., o( lir.'tai11 frnd of Jrelancl (,ub coordon.irc;i 1-::-r!;icLun;1J/, ,1
Ducelui ele Norfolk;. London. 1%2, p. 9-48 ~i (J4!)-(iri4 (epoci is,torire ~i d?;):;r;ijarea ,tilurilor arhitectonice), p. -l!l-504 (monumentele caractcristicP rli:e.-;tcior ,-,,,•rioade), p. 505-535 (artişti şi oameni de cultur,i).
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Istoria anglo-saxonă: circa 410 - începutul secolului XI (biserica
„All Hallows by-the-Tower" - Londra, substrucţiile catedralelor St. Paul
- Londra, Winchestcr, Cantcrbury, ,,Oxford Cathedral", reedificate de
1:ormanzi, fortăreaţa „The Mound" din incinta castelului „Warwick", bis~•t·icile „SL. Clement Danes" - Londra şi „St. Michael at-the-Nordgate"
- Oxford ş.a.).
Evul 1\1ediu: începutul veacului XI-1558, împărţit după stiluri, după
cum urmeaz:1:
Stilul normand (sau „romanesque" dup[1 denumirea engleză, ,,romani~··• c.i.1µ;:"1 ceCJ continentalC:-1 european,-,): lOuu---1189 (răstimpul domniilor
lui William I .,Cuceritorul" - Henry II). Are o mare importanţă pentru
arhitectura A1igliei, majoritatea cl[1dirilor medievale păstrează substrucţi'. s:iu porţiuni edificate în aceast[i perioadă: ,,White Tower" ,,Turnul
Alb•• din complexul muzL•islic „Turnul Londrei", ,,Westminster Abbey"
--- Londra, bisl'rica „St. Bartholomew the Great" - Londra, ,,Windsor
Castle" (subscripţii), catedralele din Durham, Gloucester, Worcester,
\Vinchester.
Stilul gotic timpuriu (,,Early English"): 1189-1307 (Richard „Inim{1
de Leu" - Edward I): catedrala din Salisbury (cel mai „pur" monument
în stil gotic, păstrat din Marea Britanie), ,,Merton College" - Oxford,
,,Cniversity Colk•ge" - Oxford ş.a.
Goticul dezvoltat (.,Decorated" - ,,Decorat"): 1307---1327 (domnia
re~elui Edi.vard II): ,,Oriel College", ,,The Queen's College", ,,St. Mary's
Church". toate în Oxford.
Stilul gotic târziu (,,Perpendiculare" - ,,Perpendicular" - ,,flambwi:rn t"): 1327-1485 (perioada între Edn:ard III - Richard III): ,,New
Colleg,~" -- Oxford, ,,Magdalcn College" - Oxford, ,,Lincoln Collegc" Oxford, .,Guildhall" - - Londra.
Perioada de tranziţie de la stilul gotic la Renaştere:
Stilul „Tudor" timpuriu (,,Early Tudor"): 1485-1509 (domnia lui
H.:·nry VII): ,.Lambeth Palace" - Londra, spitalul „St. Bartholomew the
Great" - Londra, difcrik• colegii din Eton şi Winchester, ,,Poarta Sf
Ion'i -- Londra.
Stilul „Tudor'•: 1509-1558 (Henry VIII - regina Mary I): ,.Hampto Count Palace" - Richmond, .,Whitehall" - Londra, ,,Somerset House"
- - Londra. ,.St. James's Palace'' - Londra, edificiile din Oxford: ,.RrasL·nosc Collcgc", .,Trinity Collegc", ,,Christ Church".
Rena.~terea (considcratri o epoc{1 istorică de sine stătătoare): l ;i;j81G2:i, diviz,1t[1 în:
Stilul „elisabetan": 1fi:J8-Hi03 (domnia reginei Elisabeta I): ,,Globe
Tlv:-:ttre'' --- Londra (astăzi refăcut), diferite case din \Vinchester, Lavc1~ham, Stratford-upon-Avon, Long Crandon etc.
Stilul „iacobean'· şi „Stuart timpuriu" (.,Jacobean - Early Stuart"):
1no:3 - rn25 (vremea regelui James I): .,Banqucting House" - Londra,
,,P:..mbroke Collegc" - Oxford, .,Charlton House" - Greenwich.
Epocu. modernă: Hi2."i -HIIO (perioada domniilor Charles I Ed\1/c!.rli VII), împărţită în stilurile:
Clcsicism: stilul „Stuart": Hi25-- -1714 (Charles I
regina Anne):
,,Buckingham Palace" şi ,,Kensington Palace", ambele în Londra „Shel-
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donian Theatre'' - Oxford, ,,Malborough Housc - Londra, ,,Carfax Tower" - Oxford, ,,Colegiul Naval Regal" -- Greenwich, spitalul „Che~sea'' - Londra.
Neoclasicism: stilurile „georgean" şi „Recency": 1714-18:30 (George I
- George IV): biserica „All.Soul's", ,,National Gallery", ,,Apsley House'',
,,Palatul Amiralităţii", ,,Horse Guards" (clădirea „Gărzii regale ecvestre"),
,,Royal Academy of Arts", toate edificii metropolitane, ,,Pulteney Bridge"
- Bath (peste râul Avon), ,,Royal Crescent" -- Bath; ,,Burlington Arcade" - Londra, biserica „St. Martin-in-the-Fields" - Londra, muzeele
„British" - - Londra şi cel din Bath, ,.Mansion House'', o a1ip[1 c•in
,,Hampton Court Palace" - Richmond etc.
Neogotic: stilul „victorian": 1830-1901 (perioada regilor William iV
- regina Victoria I): reconstruirea clc"idirii Parlamentului londonez (în
forma actuală), cunoscutul orologiu „Big Ben" (de pe malul Tamisei),
„Victoria and Albert Museum", ,,Westminster Cathedral" - Londra (cea
mai spaţioasă catedrală ortodoxă din Marea Britanie), ,,Tate Gallery",
,,Royal Albert Hall" (grandioasă sală de concerte), ,,Albert Memorial",
„Royal Exchange", ,,Marble Arch", ,,Tower Bridge" (pitorescul pod de peste
Tamisa, care îşi ridică partea carosabilă în cazul trecerii pe fluviu a unor
dmbarcaţiuni cu gabarit înalt!), ,,The Law Courts" (,,Tribunalul Suprem",
roarte încărcat eclectic, care „deranjează" majoritatea londonezilor), staţiile de căi ferate „Paddington", ,,Euston", ,,Cannon Street" (adev:trate
bijuterii de artă), toate edificii spectaculoase din capitală.
Stilul victorian târziu - edwardian: 1901-1910 (domnia regelui Edward VII): Londra: ,,Southwark Cathedral", ,,Arcul Amiralit._iţii'', prea
elegantul hotel „Ritz", supermagazinele celebre „Harrods" şi „Selfridges" etc.
Contemporaneitate: HllO - actual (George V - Elisabeta II), împ{1rţită arbitrar în două perioade:
Prima jumătate - mijlocul secolului XX (George V - George VI):
„County Hall" - Londra, ,,Australia" şi „Canada House'', ,,Warwick
Shire University", ,,Leicester University" ş.a.
Perioada, postbelică a celui de al doilea război mondial (George VI
- Elisabeta II): clădirile londoneze: ,,Nat \Vest Tower", ,,Lloyd's Bui]dings" (faimoasa „Companie de asigurări"), .,Point Centre", cartierul
,,Barbican" cu „Museum of London", ,,New Zealand" şi „India Housc".
apoi „Sussex University", noua catedrală din oraşul Coventry (cea veche,
din secolele XIII-XIV a fost complet distrusă de nimicitorul bombardament german, din noaptea de 14 noiembrie 1940) etc.
Este necesar a aminti cii fiecare muzeu britanic are un serviciu de
instrucţie-educaţie şi publicitate-relaţii cu publicul foarte bine organizat.
Publicitatea se face sub diferite forme, încep[1nd de la standurile plas;;te
în holurile clădirilor, standuri foarte bine dotate cu ghiduri cuprinzr1toare (pl. 3,/1) şi pliante, editate în 61teva limbi de larg:1 circulaţie in1ernaţionalc'i şi care se refeni la expoziţiile de baz{i, cele tt,mporare (pl. 3./;; ),
ilustrate de bună calitate, în special, color, albume de arUi, replici ,)le
unor piese de rezistenţă clin patrimoniul muzeal respectiv, afişe rcaliz;,te
intr-un closign de bun gust, atr,1g,1tor, programele expoziţiilor tl'mpor;;re
(pe câteva luni sau pe un an, pl. 4/1), ale conFcrinţC'1or, fit' cu caracter de
iniţiere, fie cele care se adresează unui auditoriu mai elevat, spccializ;it,
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apoi filme documentare cu tematică precisă. Nu şi în ultimul rând trebuie
amintit rolul de popularizare jucat de radio, televiziune şi diverse c;itidiene. Aproape săptămânal, dacă nu zilnic, în jurnalele din Marea Britanie şi în cadrul mijloacelor mass-media apar articole, reclame, aspecte
de la vernisaje, interviuri cu specialişti sau simpli vizitatori, care îşi exprimă mai mult sau mai puţin obiectiv opiniile privind manifestarea culturală respectivă.
·
Jn marea lor majoritate, pliantele (gratuite ori mai accesibile ca preţ.)
unui muzeu englez au urmfl1oarele rubrici bine stabilite: adresa instituţil'i, programul de vizitare, zilele festive sau religioase când expoziţiile
sunt închise, scurt istoric al colecţiilor, enumerarea departamentelor muzeului cu prezentarea succintr1 a exponatelor principale (însoţite câteodată de ilustraţii), planul s:dilor cu circuitul de vizitare, uneori lista expoziţiilor temporare, costul biletului de intrare (unde este cazul), date
despre activitatec1 oficiului .ue instruire şi educaţie, a cercului „Prieknii
Muzeului" (poart{1 diferite uenumiri), sălile de studiu, conferinţe• şi filme
documentare, locul în spaţiu a standului publicitar, regimul invalizilor
(nw<lalităţilc ele parcurgere a scrnlor din expoziţie cu ajutorul scaunuLii
cu rotile), plasarea lifturilor, numerele de telefon ale instituţiei, a'_icz1:irca
în incinta clădirilor a bufetului, garderobei şi a instalaţiilor sanitare, sistemul de evacuare în caz de incendii, mijloacele de transport (autobuze,
metrouri) locurile de parcare, instrucţiuni privind regimul de fotografiere,
alte informaţii utile, şi, în încheiere, o mică hartc'i stradalii, indicând zona
in care este plasat muzeul.
· ln cadrul sistemului educaţional se remarcă numeroasele c•xpoziţii
temporare, cu o tematicii precisă ori eclectică, C:'Xpoziţii organizate de c11lrc
un muzeu cu pondere şi planificare pe o perioadă de 1-2 ani. Mă m:irginesc a enumera câteva titluri pentru a ne ua seama, de exemplu, cc
au (sau vor) putut viziona iubitorii de artă şi frumos, în decursul anilor
1994-19!)5. La „British Museum" (cercetat mai amănunţit, Jiind un
muzeu de spc>cialitate): în ordine cronolgic11: ,,Ceramica chinczeasc;'i'' din
Colecţia Meiyintang", ~,Frumuseţe şi bancnote: imaginea femeii pc banii
de h{irtite", ,,Aurul grecesc: Bijuterii ale lumii clasice" (la carr- m-am
referit), ,,Meşteşugul imperial japonez: ,,Arta Meiji în Colf'cţia Khalili",
,.Monetele sub microscop: aplicaţii în ştiinţa numismaticii". ,.Picturile
pre-rafaelite (curent artistic încep,înd de la mijlocul veacului trc,cut
nota mea) în British Museum", ,.Umbre în pi'1dure: picturi ale Şcolii din
Barbizon", ,,Porţelanuri chinezeşti din secolul XVI din colecţiile British
Museum şi Societatea oriPntală de ceramicii•'. ,,Bizanţ: tezaun' de art,i
biz,antină", ,,Arme şi armuri chi1wzcşti", ,,Bancnote sc-otiene'' ş.a. La
„Ashmolcan Museum" -~ Oxforu: .,Opc>rc de artă din secolul XX n'cent
achiziţionat(•", ,,Picturile din Mughal, India", ,,Porţelanul târziu chinezesc
albastru şi alb" etc.
în continuare, încerc o analiz,i a Serviciului de instrucţir--educaţic
(,,Department", cum îl numesc englezii) al unui muzeu luat la înt:1mplare
(cJe au o organizare asemăniltoarc). Acesta după cum se observ,) şi din
titulatur,1, are rolul ue a „lucrn" cu publicul, sarcina sa primordialii
fiind de a atrage un num11r sporit de vizitatori (de piluii, m-a impresionat în mod deosebit mulţimea de· vizit:=itori dP la „British Museum",
,,National Gallery" sau „Victoria and Albert Museum"), de a le plani-
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fica timpul afectat vizioniirii muzeului într-un mod cât mai util şi plă
cut. Pe lângă asigurarea unor îndrumi"iri competente ale grupurilor numeroase de cetăţeni (unele la cerere, dar niciodată sub forma ghidajelor
totale), se caută să se organizeze conferinţe tematice (6tteodată cu plată),
discuţii şi colocvii în galerii asupa unor sau a unuia dintre exponate cu
valoare inestimabilă, s;) se dea relaţii privitoare la obiectele din colecţiile muzeului (în anumite 9re şi zile), dar fără a se face evaluarea bunurilor, s[1 se proiecteze filme documentare, s,~1 se alci"tluiască un program
adecvat al expoziţiilor temporare, care s[1 fie anunţate din timp, ş.a .. toate
aceste activităţi fiind cuprinse în prospecte atractive, gratuite (tip[irite pe
zile, ore, cu indicarea siililor unde se va desfăşura acţiunea, numele, şi
calitatea conferenţiarului).
O laturii importantă a activităţilor serviciului de instrucţie-informa
ţie o constituie expcrtizek' ce se fac asupra operelor de artă, aduse de
cet[tţeni, consultaţii fixate în anumite zile, care însă nu se pronunţă asu:...
pra evaluării în bani a obiectelor cercetate.
. .
Referindu-mii la conferinţele sau filmele video programate în cadrul
unor muzee, iatJ câteva titluri (în ordine cronologică) de la mereu amintilul „British Museum" (perioada septembrie-octombrie 1994): Suc Blo·ndL'll (numele conferenţiarului), ,,Parthenonul: Atena şi templele sale'';
G(•orge Hart, ,,Unificarea Egiptului": Carol Andre,vs, ,,Amulete ale Egiptului antic": Patsy Vanags, ,,Bijuterii greceşti: mituri în aur" şi „Arta
timpurie creştină": Lucy Adams, ,,Arta medieval[! timpurie" şi „Biblia ".i,n
arta medievală"; Louis Schofield, ,,Homer şi micenienii": Lesley Fitton,
„Cicladele în epoca bronzului": Barbara Brend, ,,Arhitectura safanidă în
Iran"; Hilary Wiliams, ,,Di.irer în Italia"; Mavis Pilbeam, ,,Cultura japo1wz11 în era Meiji (1868-1912)": Christopher Walker, ,,Istoric şi tradiţie
în Mesopotamia" şi „Arhive şi biblioteci în Mesopotamia"; Jessica H<Jrrison-Hall, .. Ceramica chinezeasc[t din secolul XVI"; Arrne Farrer, .,Picturi
populare chinezeşti"; Barbara Brend, ,,Animalele în arta islamică": Ni~Qle
Douek, .. Cosm•,'tica în Egiptul antic" şi ,.Podoabele Egiptului antic; Simon James, .,Viaţa cotidiană în Roma antică": Susan Woodford, ,,Cum
îşi ilustrau grecii miturile" şi „Războiul troian în arta greceascii": Simon
.famcs. Pompei un oraş roman şi populaţia sa" şi ,,Arheologia celţilor din
Brit,111ia''; Ann'-' Pearson .. ,Privire asupra sculpturii greceşti": Rowcy1:J
Lovcr:111cc. ,.Arta cruchţilor'•; Pat Barylski .. .Imagini ale lui Boudha din
India"; R:::n,·Lna Loverance, .,Mozaicurile bizantine în Sic-ilia": Hillary
Williams ... Piranesi: grc1v11ri în 13ritish Muscum" şi „Goethl' şi Angeli~a
Kauffmann: cillătoric în Italia": George Hart, ,,Enigma reginei Hatshepsut•': StC'phen White, .,Afişul rusesc în anii riizboiului civil": Catherine
Cooke, .,Arhitectura de avangard,1 ruseasc,-1" (!) etc. După cum lesne se
po,,t,_, otsc>rva un program clL•oscbi,t dl' atractiv. abord,înd diverse teme
(nu numai de arheologie) gJzduit de un muzeu de istorie antică!
In dorin\a de a mitri numărul vizitatorilor (şi aşa mai mult decât
suficient;, rnu?.L'clc engleze au creat câteva instituţii, importante organisme. cu ramificaţii în toată ţara. Este vorba de asociaţiile (cercurile)
,,Pril·knii Muzeului" (le-am remarcat la „Victoria and Albert Museum"
şi „Tatl' G;ilk:ry''). Pentru informarea celor interesaţi, prezint mai jos,
parţial, în traducere --, prospl'ctul cercului de la Muzeul „Victoria şi
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Albert"• cel al pinacotecii „Tate" fiind

asemănător

în ceea ce

priveşte

conţinutul:

,,PRIETENII LUI „V & A". ,,V & A"
lui muzeu londonez de art:1 decorativ[i şi

set:nnifică iniţialele
aplicată

-

cunoscutunota mea).

DORINŢE:

In scopul promoviirii activitiiţii şi a muncii de calitate, dcsfiişurate l;1
,,Victoria and Albert Muscum", cu speciarn privire la următoarele cerinţe,
dorim:
1. Popularizarea şi întărirea fondului de achiziţii, a donaţiilor operelor de artă, îndeosebi a celor de importanţă naţională.
2. Menţinerea unui program expoziţional interesant, la un înalt nivel
de apreciere.
3. Atractivitatea etalării în vitrine a obiectelor, atractivitate datorat,i
unui design modern şi a unui concept multilateral de creativitate.
4. Lărgirea sferei activităţilor de instruire şi pregătirea unor proiecte
variate de cercetare.
PRIVILEGII:
1. Intrarea gratuită şi imediat,i a membrilor cercului la
ale muzeului. Aceştia pot fi întov[trăşiţi de în61
(,,oaspete").
plată

expoziţiile

o

cu
persoan.'1

2. Reduceri substanţiale la publicaţiile şi duplicatele puse in vimzare la standul publicitar al muzeului.
3. Vizitarea ghidat,i a secţiilor aferente .,Muzeului Victoria şi Albert" (,,Apsley House" -- ,,\Vellington Colkction", ,,Osterley Park House",
,,Muzeul copilăriei" din Bethnal Grecn).
4. Organizarea vizitării edificiilor şi a monumentelor de interes istoric din ţară şi reducere de cost la cele în stniin:1tate.
5. Audierea de conferinţe speciale şi vizionarea unor exponate foarte
ce nu sunt prezentate publicului targ.
li. lntâlnirea şi conectarea unor Pt'rsonalitc'"iţi cu diferite oc;izii (vernisaje, conferinţe, ,,mese rotunde").
preţioase,

7. Pc baza legitimaţiei ele membru se .:icordci o reducere ele l5D/0 la
restaurantului muzeului, peste o .:inumită sumc'i".
In continu.:ire, se Jiscut:1 despre calitatea ele membru .,Pril't.l'n al
Muzeului V & A", căruia i se eliberează o legitimaţie pe care• o plilteşte.
O legitimaţie de membru specială se acordcî unor pensionari şi tuturor
celor ce lucrează în muzeele din Marea Britanie (foarte interesant. nu?).
Această legitimaţie specialei conferă aeelea~i drepturi ca a membrilor
de rând. Permisul se elibereaz:1 dup{1 completarea unei cereri de tip formular şi dupct achitarea sumei cotizante. Ea va fi reînnoită anual de la
data emiterii acestei legitimaţii. Urmcaz,-1 o serie ele detalii referitoare J;i
numele, adresa şi semM1tura solicit:111tului. Cc1 o curiozitaw. tn·buie spus
c:1 suma str,insJ clin cotizaţii şi donaţiile membrilor acestor cercuri ~e
preţul
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ridic[t la cifre considerabile (din păcate nu am aflat c[it, ele fiind secrete),
ce vor fi folosite la activităţi muzeografice ulterioare.
In încheiere, voi prezenta câteva interesante colecţii muzeale şi monumente istorico-artistice, vizitate în Anglia.

LONDRA

Muzee

şi colecţii:

„British Museum", faimoas[1 instituţie, considcrat,-t între primele
cinci locuri ale genului din urne. A fost fondat, în anul 1753, printr-:-µ11
,,Act" al parlamentului, lu[md naştere din colecţiile naturalistului şi fizicianului Hans Sloane. Clhdirea actuală (imitând un templu grecesc) a fost
edifical[t dup[t planurile arhitectului Robert Smirke, între anii 18231847. Patrimoniul său conţine exponate (de valoarea inestimabilă) atribuite diferitelor culturi occidentale europene din preistorie, apoi cea
minoici"'t, microasiatică, civilizaţia celtic[1 - - mumia „omului din Lindqvv"
iace o dcosebit,-1 impresie, Britania roma11c1 ş.a., secţiile de istoric clasică
;:intic,i univC;•rsală (egiptologic - ,,piatra de la Rosctta", statui de faraoni,
numeroase mumii, asiriani"'t - ,,reliefurile de la Ninive, Nimroud'~ etc.,
grecească printre care .,frizele Parthenonului" şi „Cariatida" atenian[t,
,.monumentul nereidelor de la Xantos", ,,vestigiile mausoleului din H(l.licarnas", romani"'t -- superbul „vas Portland", cameea augustani"'t „Blac·as",
diferite• civilizaţii orientale (islamică, indiană, extrem oriental[t), cultura
Evului Mediu apusean, galerii cu picturi din epoca Renaşterii pcînă în
secolul nostru, un bogat cabinet de manete şi medalii şi departamentul
,.British Library" (,,Biblioteca Britanici.i.'', de fapt,· cea naţională), care
expune rarităţi bibliofile şi documente istorice (manuscrise, printre care
celebra ,.Magnal Carta Libertatum" a regelui Ioan „Fărli de Ţară" 12Ei, incunabule, hărţi medievale, stampe şi gravuri). Acest grandios
muzeu coordonează şi activitatea „Muzeului Omului" (,,Museum of Mankind"), cu profil etnografic (civilizaţiile popoarelor, mai puţin europene,
dar mai mult de pe alte continente, în special, africane, din Oceania,
Exlremul Orient, central şi sudarnericană, precum şi trecutele vestigii ale
imperiilor Ashanti şi Benin, mayaş[t, azteci"'t şi inc::tşi"'t), a Muzeului dP
,.Istorie Naturahi" (.,Natural History Museum"), întemeiat tot în anul
17:'i:l, ~[tzduit de o maiestuoasii cl{tdire, elaboratii de arhitectul Alfred
Watc,rhouse
1860 (amintind de o catedraW în stil romanic) şi deschis{t
publicului din anul 1881 (acest muzeu, încep[tnd cu 1977 are o anexă la
,,Hali of Human Biology)".
„Victoria and Albert Museum", considNat unul dintre cele mai mari
muz(_•c de arU-1 decorativ{i şi aplicat,'t din lume. Această instituţie îşi are
iniţial originea în exponatele marii „Expoziţii Internaţionale", g,1zduitt1
cit.• Londra, în anul 18;il. Materializarea planurilor arhitectului Aston
Webb s-a realizat în anul 19ml, când gak•riile sunt deschise publicului.
Instituţia poartă numek• suveranilor Marii Britanii din acea perioad{t,
şi anurnl', regina Victoria şi prinţul consort Albert, monarhi care au sprijinit construirea, achiziţionarea fondului şi activitatea acestui muzeu.
El arc.· dow"\ secţii distincte: Colecţiile primare (ba:,;:i lor o constituie cele
~
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provenite de la „Marlborough House"), clasate pe stiluri, perioade şi
speciale, alcătuite din opere de artC:-1 de pe mapamond (sculpturi,
picturi, printre care şapte pânze de Rafael, orfevrărie, feronerie, toreuticC:-1,
tezaure, mobilier, sticlărie şi porţelanuri, piese unicate paleocreştine, bizantine şi medievale, o splendidă colecţie de costume şi furnituri). De
acest muzeu aparţin alte patru instituţii de profil mai mici, două situate
în afara Londrei, alte două în metropolă. Primele sunt „Muzeul copilC:-1rici" (!) din Bethnal Green, construit de James Wild, cu acces spre vizitare din anul 1872 (cuprinde numeroase obiecte ce fac referiri la lumea
celor mici şi a basmelor, precum şi o anexă: colecţie de costume şi arme
japoneze, antă decorativ,î european{1 din secolul XIX, printre care şi
câteva sculpturi ale lui Auguste Rodin) şi „Osterley Park House'', creaţie remarcabilă a lui Robert Adam (veacul XVIII), un palat-conac construit pe un mai vechi edificiu (datat în 1577). Ultimele două sunt „Wcllingtori Collection" (în „Apsley House", ridicată între anii 1771-1778 de
acelaşi faimos arhitect, amintit mai sus: edificiul devine, din 1817, proprietatea învingătorului lui Napoleon şi aici se poate admira preţioasa
colecţie a „Ducelui de Fier", alcătuită din tablouri, argintărie, porţelanuri,
ceramici:1, arme şi armuri orientale ş.a.) şi „Muzeul Teatrului" (muzeu de
profil, al cărui vernisaj a avut loc în 1980), găzduit în clădirea mult prea
cunoscutei opere regale „Covent Garden".
,,National Gallery", ale cărei începuturi sunt marcate în anul 1824,
cu un fond de aproximativ 3.500-4.000 (!) de tablouri, prezintă renumite pânze ale maeştrilor penelului european, începând de la ,,primitivi" până la cei contemporani (se remarcă picturile lui Masaccio, Rafael,
Botticelli, Michelangelo, El Greco, Tizian, Veronese, Velasquez, Rubens,
Rembrandt, Goya, Corot, Van Gogh, Cezanne, Picasso etc.).
„National Portrait Gallery", construită în 1856, cuprinde circa 4.500
de portrete ale unor personalităţi engleze (b,irbaţi şi femei), între veacurile XVI-XX.
„Tate Gallery", fundaţia lordului Henry Tate, cu o clădire în genul
unui templu ionic, şi-a deschis porţile începând din anul 1897. Dacă în
faza iniţială acest cunoscut lăcaş de artă avea doar două sculpturi şi 65
de picturi, acum el posedă peste 4.000 de piese şi este considerat muzeul
ce expune capodoperele artiştilor englezi (Hilliard, Hogarth, Blake, Turner, Gainsborough, Reynolds, Constable etc.), având însă şi mărturii ale
unor şcoli de pe continent (Cezanne, Gaugain, Rodin, Van Gogh, Picasso)
sau lucrări moderne (Hamilton, Kitaj, Moore). Şi ţara noastră este reprezentată la „Tate Gallery" prin trei valoroase sculpturi ale marelui Constantin Brâncuşi, şi anume, două variante ale lucrărilor „Domnişoara
Pogany" şi „Măiastra" (pl. 4/2).
,,The Tower of London" (,,Turnul Londrei"), de tristă amintire fortăreaţă (pl. 5/1) de pe malul stâng al Tamisei, a fost timp îndelungat
înspăimântătoare închisoare şi Ioc de execuţie medieval, a cărui faimă se
împleteşte, de nenumărate ori, cu evenimentele unor epoci sângeroase
engleze. Acest complex muzeal. proprietatea Coroanei britanice, prezintă
multe construcţii, fiecare cu istoria ei: ,.The White '110,ver" (,,Turnul
Alb"), palat-fortăreaţă a lui Wilhelm I Cuceritorul" (1078), terminat în
vremea urmaşului său \Villiam II „Rufus"-,,cel Roşu" (1097), o clădire
centrală in complex, unde se poate contempla capela „Sf. Ioan Evanghecolecţiile
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listul", care,
dupii cum glăsuieşte legenda - , ,,c1 fost îniilţată din
materialele corăbiilor cu care normanzii clin Franţa au trecut Canalul
1\fanecii, c:md au atacat Anglia" (lOfiG). Ast.'izi, ,,Turnul Alb, adăposteşte
o bogată expoziţie de arm0 şi armuri medievale (multe de paradă sau
ele' campanii războinice au aµarţinut lui Henry VIII), iar ali'1turi de aceste,
există o expoziţie de flinte şi arhcbuze: apoi, ,,Capela regală St. Peter ad
Vincula", fondată, probabil, în timpul domniei lui Henry I (1100-- 1135),
în care îşi au locul de veci ilustre personaje cc şi-au pierdut viaţa, fie ca
prizonieri, fie pe eşafodul fioroasei fortăreţe; ,,Bloody Tower" (,,Turnul
sângeros"), aici; în anul 148:J, au fost ucişi din porunca unchiului lor,
viitorul rege Richard III, doi copii dinastici, prinţul regent Eduard şi
fratele s,'iu, ducele de York, oasele lor gi'1sindu-se sub scara turnului, în
secolul XVII, cu ocazia unor reparaţii; în „Queen's House" a fost închisă
cca de a doua soţie a lui Ifrnry VIII, Anne Boleyn (mama faimoasei regine Elisabeta I), iar în „Devereaux Towcr" a fost ţinut prizonier Robert
Devereaux (se cunosc numele a multor persoane de vază, care au fost
încarcerate în „Turnul Londrei": do, pildă, Sir Walter Raleight, faimos
:uniral şi corsar, ba chiar şi viitoarea regină Elisabeta I, pc vremea când
era doar prinţesă); ,,Byward To\ver", înălţat în anul 1280: ,,King Henry's
III Watergate" (,.Poarta Apei a regelui Henry III", deci, intrarea spre promenada favoriU1 a suveranului de pe malul Tamisei); cutremurător este
„Site of Scaffold" (,.Platoul de decapitare"), a cărui inscripţie moclerni't
aminteşte, ci't, între 1536-lG0l, au fost executaţi aici 6 condamnaţi (Anne
Bolcyn şi Katherine Howard, a doua şi, respectiv, a cincea soţie a regelui
Henry VIII, Margaret, contesă de Salisbury şi ultima prinţesă Plantagenct, Jane, vicecontesă de Rocheford, cumnata victimei Anne Boleyn, lady
Jane Grey şi amintitul Robert Devereaux, prinţ de Essex, favoritul Elisabetei I, -- se presupune încă o decapitare anterioară, în 1483, a lordului Hastings); ,.The Jewel Housc" (,,Casa Bijuteriei") răm{me însă punctul fort,! de vizitare al acestui complex muzeal: aici este expus celebl1.ll
tezaur de podoabe (pl. 5/2) a Casei domnitoare britanice (peste 3.000 de
piese din aur, argint, platină, pietre preţioase, printre care mult râvnitele diamante celebre, ,.Steaua Sudului" şi „Koh-Noor"). În încheiere,
un cuvânt de plăcută amintire referitor la garda „Turnului Londra.i'\
acei „Yeoman Warders" (în acelaşi timp paznici şi ghizi), înveşmântaţi
în pitoreşti costume din vremea lui Henry VIII.
,,Museum of London", instituţie relativ recentă, cu importanta exponate ce „vorbesc" de trecutul metropolei ţării (din foarte îndepărtatul
paleolitic, epoca stăpânirii romane, evul de mijloc, perioada „elisabetană",
revoluţia lui Oliver Cromwell, era „victoriană", timpurile moderne),
principalele evenimente fiind bine punctate.
,,Wallace Collection", găzduită de un palat (al lui Sir Richard Wallace), din secolul XVIII (1776), prezintă vizitatorilor valoroase pânze
franceze, spanio:e, italiene, flamande, olandeze, fine miniaturi, sculpturi,
aurărie, arme şi armuri orientale.
„The Queen's Gallery" (,,Galeria Reginei"), deschisă publicului din
anul 1962, într-o aripă a palatului londonez „Buckingham" (reşedinţa
oficială a „Coroanei"), cu fine şi preţioase exponate (îndeosebi tablouri)
ale reprezentanţilor diferitelor şcoli artistice.
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,,Scicnce Museum" (,,Muzeul Ştiinţei'', un fel de „Muzeu al tehnicii"), mai ·puţin spaţios, dar la fel de interesant, expune, printre altele,
locomotiva lui Stephenson, aparate de zbor ale pionieratului aviaţiei, felurite mostre de aplicaţii în tehnologie.
Cu tematici precise, militare, sunt „Imperial War Muscum" (,,Muzeul Imperial al Războiului"), ,,National Army Museum" (,,Muzeul Naţional Militar"), din cartierul londonez Chelsea şi cel al „Royal Air Force"
(aviaţiei), care oferă vizitatorilor imagini despre viaţa osU1şească pc timp
de pace şi război, felurite armamente, echipamente, într-un cuv1:înt tot ce
este legat de activitatea cazonă. Inedit este „crucişătorul Belfast" ancorat pe cheiul Tamisei, cu vechi state de serviciu în marina de război britanică (din anul 1938), astăzi „muzeu plutitor".
După cum afirmam, curioase ca tematică, dar deosebit de atractive,
mi s-au părut: ,,Madame Tussaud's", datând din anul 1802, care încearcă să prezinte (cu mare succes la public, în special, la copii) figurile în cear,i, în mărime natural;i, ale unor marcante personalităţi din Î<;toria universală şi a Angliei (c1:îteodată sistemul de expunere este amuzant, de pildă, ,,Regele Henry VIII înconjurat de „haremul" de soţii•'!).
O reuşită galerie din acest muzeu, cu mare afluenţă de vizitatori, este
sala închinată „Bătăliei navale do la Trafalgar", ce impresionează prin
mulţimea personajelor în mişcare (datorită unor mecanisme ingenios
censtruite), ba chiar şi olfactive (miros de praf de puşcă, fum) ori auditive (zgomot progresiv, comenzi de abordare, urale etc.). ,,Casa detectivului Sherlock Holmes" (abil personaj dl' ficţiune din ro:~anele poliţiste
ale lui Conan Doyle), de pe „Baker Street" nr. 221 B (număr care, de
fapt, aievea, nu există, prezintă piese din vestimentaţia celebrului detecti:v şi a asistentului acestuia, ,,dr. Watson", imagini din filmele cu acest
subiect, expunerea grafică a rezolvăriii „cazurilor celebre" etc. Mai rJmâne de amintit formidabila publicitate care se face în jurul acestui personaj: întreaga stradă „Baker" este „împi'111zită" cu felurite magazine, ce
poartă numele eroului (astfel, sunt cafenele şi cofetării, mici prăvălii cu
suveniruri de vânzare, ba chiar şi un hotel, toate purtând numele de
,,Sherlock Holmes"!). Apoi, ,,House of Detention" (,,Casa Detenţiei"),
amenajată în subsolurile fostei închisori de pe „Clerkenwell Road", cutremurătoare măturie a istoriei celor deţinuţi aici, între anii 1616-18!)0.

Catedrale

şi

biserici istorice:

„Westminster Abbey" (pl. 6/1), celebră abaţie-catedrală, recunoscut
loc de încoronare şi înmormântare a dinastiei engleze. A fost construită
în anul 1065, din porunca regelui anglo-saxon Eduard „Confesorul", probabil, peste fundaţiile unei mai vechi mănăstiri, închinată „Sf. Petru"
(secolul VII?). Lucrarea de edificare a ci est~! ilustrată pe cunoscuta tapi~
ţeric norma11c1,-,. provenit:: din localitatc:t rrancez,\ Bayeux. Astăzi, catedrala p,1strează planimetria şi arhitectura din timpul lui Henry III (secolul XIII), fiind considerat,-1 un reuşit exemplu al arhitecturii englezeşti
timpurii. In interior, se găsesc câteva monumente de excepţie, printre
care: memorialul „Eroului Necunoscut". statui de ilustre persoane, marea „Capelă Regală" (aici intrarea se phiteşte) şi unde se pot vizita „Ca-
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pela Sfântului Eduard „Confesorul" (amintitul rege, acum sanctificat),
mormântul Elisabetei I, colţul „poeţilor" (cu locul de veci al lui Geoffrey
Ch;_iucer), ,,Capela lui Henry VII", ,,Tronul de încoronare" (primul rege
,.urcat" pe el a fost Eduard I - 1272-1307, ultimul, actuala regirn"t Elisabeta II - l!J53).
„St. Paul 's Cathedral", cu grandioasa în,Uţime de 111 m, a cărei
fundaţie datează din anul u04. Arsă în incendiul londonez din 1666, a
fost reconstruită între 1675 -1710, de ec""1tre arhitectul Sir Christopher
\Vren. Puternice avarii va avea de suferit în urma bombardamentelor
germane din cel de-al doilea război mondial. Tezaurul catedralei este
foarte valoros, iar în interior îşi au mausoleele amiralul Nelson, eroul de
la Trafalgar şi ducele de Wellington, învingătorul de la Waterloo.
„Westminster Cathedral'', mai recentă (piatra de fundaţie a fost pusă
în anul 1893), în stil neobizantin, reprezintă cel mai grandios lăcaş de
cult ortodox din Marea Britanie. Adăposteşte o interesantă galerie de
obic•cte religioase.
„South,vark Cathcdral'', la început o biserică din timpul lui Henry I
(secolul XII), apoi abaţie augustiană, acum o construcţie maiestuoasă din
anul 1905, o mixtură (nu prea reuşită) a goticului francez cu cel englezesc. Posed,·1 o colecţie ecleziastică destul de bogată.
,,St. Clement Danes" este o biserică edificată, după tradiţie, pe locul
de debarcare al invaziei daneze din secolele întunecate de început ale
Evului Mediu. Substrucţiile sunt ale unei alte mănăstiri din secolul IX,
iar înfăţişarea actuală se datoreaz[1 aceluiaşi mare arhitect Christopher
Wren.
„St. Bartholomew the Great" este considerat cel mai vechi aşezământ
ecleziastic păstrat din Londra (1123), aspectul lui de astăzi datorându-se
restaurării din timpul dinastiei „Tudorilor". In vecinătate se găseşte spitalul cu acelaşi nume de sfânt, construit la porunca regelui Henry VIII.
,,Temple Church" constituie biserica „Ordinului Templierilor", datată în secolul XIV, iar în chiliile de odinioară, înconjurătoare, locuiau
studenţii bursieri ai acestui ordin ostăşesco-călugăresc.
„St. Martin-in-the-Fields" a fost construit, în 1726, de către James
Gibbs şi se doreşte a imita stilul aşezămintelor religioase americane din
New England. Interesantă galeria de artă, care poartă numele „patronului bisericii", ,,Sf. Martin".
„AU Soul's" (,,Biserica întregului suflet"), de formă circulară, este
opera lui John Nash (1824).

Ruine antice:
Din capitala provinciei romane Britannia, antica colonia Londinium
Augusta, în urma excavaţiilor edilitare au ieşit la iveală următoarele vestigii: zidul de incintă (ridicat pe la anul 200 d.Ch.), surprins lângă
„Turnul Londrei", cu ductul pe întreaga arteră de circulaţie „London
WaU" (,.Zidul londone-", un mic fort se păstrează pe „Noble Street"),
resturi de edificii pe „Gracechurch Street", apoi templul mithriac (nu mi
s-a părut însă a fi aşa ceva) din apropierea edificiului „Mansion House"
şi băile, în preajma clădirii „Somerset House". Tot din perioada stăpâ-
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n:t"ii Romei dateaz<-l şi „London Bridge" (,.Podul Londrei"), anul 43 d.Chr.,
lat de 4 m, a c[irui aspect exterior actual (după cc a „trecut" cu bine prin
,,f•_irtunilc•· evului de mijloc) nu lasă s,i se întrevadă acest lucru.

Edificii istorice:
Clădirea „Parlamentului" (pl. 6/2). La început a fost palatul regelui
anglo-saxon Eduard „Confesorul"'. forma sa ele astăzi (în stil neogotic),
Lcmiliar[i lumii întregi, se datorează reconstrucţiei sale, în urma incenciiului din anul 1834 (arhitecţii Barry şi Pugin). Aisi se păstrează, începi•.nd din 1400, actele emise de această instituţie guvernamentale.), iar
unele din cele peste I.OOO ele camere şi de 3 km de coridoare (!) sunt viziLtbile în anumite zile. Alături, se află cunoscutul „orologiu" londonez,
,,Big Ben" (şi el în stil neogotic, la sfârşitul secolului trecut).
„Buckingham Palace", reşedinţa oficială a încoronaţilor de pe tronul
Marii Britanii (începând din anul 1837), iniţial locuinţa ducelui de
,,Buckingham" (secolul XVIII), apoi modernizat de arhitectul John Nash
( 1820). Publicul poate parcurge aici amintita „Galerie a Reginei" şi admira, în „grajdurile regale", caii şi trăsurile Coroane[ Edificiul este
compus din circa 600 de camere, situate pe trei etaje.
„Lambeth Palace", iniţial o capelă din 1230, va fi făcut, în 1495, din
porunca episcopului Morton. Curând devine reşedinţa londoneză a arhiC\Jiscopului de Canterbury. În „LoHands Tower" se păstrează memorialul lui John Wycliffe, reformator religios (1378).
,,St. James's Palace", palat al „Tudorilor", construit între anii 15301536, unul dintre reşedinţele reginei Elisabeta II.
,,Kensington Palace", dat.:înd din anul 1689, are o impresionantă colecţie a vestimentaţiei regale, expusă publicului.
„Admiralty„ a fost reşedinţa „Lordului Amiral", iar din ·anul 1963
a Statului major al Marinei regale engleze. Clădirea ia naştere între
rl 722-1726, arhitectul ei fiind Thomas Ripley, iar coloanele, în stil toscan,
ale faţadei, sunt opera lui Robert Adam.
: · ,,Guildhall" (,,Casa breslei"), primăria cartierului londonez „City",
cu sala de banchete, datează din anul 1411 (aspectul exterior este din
1873). 1n holul spaţios al clădirii se află statuile a doi uriaşi legendari
britani (,,Magog" şi „Gog").
„St. John's Gate" (,,Poarta Sf. Ioan"), datează din anul 1504, iar în
încăperile superioare fiinţa comandamentul ordinului războinic-călugă
resc al „Sf. Ioan".
„Somerset House", construită în 154 7, după planurile arhitecţilor
Inigo Jones şi John Webb, în cinstea regentului „Protector Somerset",
viitorul rege Eduard II. Imaginea ei de astăzi se datorează lui William
Chambers.
,,Banqueting House" reprezintă actualmente singura porţiune ră
masă din palatul „Whitehall" al lui Henry VIII, unde îşi avea reşedinţa
şi celebrul cardinal Wolsey. Clădirea a fost completată, în anul 1622, de
arhitectul Inig~ Jones. Aici a fost executat regele Charles I de revoluţia
lui Cromwell (1649). In interior, se remarcă tavanul pictat de Rubens
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(1635), reprezentând „Apoteoza lui James I

şi

unirea regatelor Angliei

şi

Scoţiei".

,,Downing Street•' nr. 10, aşa este cunoscută în lumea întreagă ]ocuinţa prim-ministrului britanic (începând cu anul 1731 !). Poartă nume!e
după Sir George Downing, care a trăit aici (1684).
,,Marlborough House", edificată între 1709-1711, de către Christopher Wren, pentru Sarah, ducesă de „Marlborough". În 1817 devine
palat regal. ,,The Queen Chapel", creatc'i de Inigo Jones, poate fi vizitată.

„Mansion House", reşedinţa primarului general al capitalei (,,Lord
Mayor"), construită între anii 1739-1753.
„Spencer House", ridicată în perioada 175G-1766, pentru primul
conte Spencer, prezintă unele dintre cele mai superbe interioare de edificii istorice ale metropolei. Aşa-numitele „Palm Room" şi „Painted
Room", au coloanele de susţinere şi stucatura placate cu foiţe de aur.
„Royal Albert Hall'' (pl. 7/1) având iniţial destinaţia de a sluji artele
şi ştiinţele, a fost îM1lţată la sugestia prinţului Albert, consort al reginei
Victoria I, dar edificat după moartea acestuia (1861). Imensa clădire, cu
plan circular, este asU1zi folosită ca sală de concerte, ea putând adăposti
7.000 de auditori.
„Law Courts" (,,Tribunalul Suprem"), deschis în anul 1882, deşi
considerat edificiu cu tentă istorică, ,,deranjează" pe mulţi londonezi sau
turişti, prin arhitectura sa încărcată, eclecticei (totuşi predomină stilul
neogotic).
,,Tower Bridge" (,.Podul Turnului"), (pl. 8) din epoca „victoriană"
(1894), numit aşa dupii „Turnul Londrei", aflat în imediata apropiere pe
malul stâng al Tamisei. Farmecul său constă în ridicarea părţii carosabile în momentul trecerii pe fluviu a unor ambarcaţiuni înalte. Interesant este muzeul din interior, cu prezentarea unor exponate şi imagini
referitoare la construcţii hidraulice, fluviale, diferite mijloace de navigaţie etc.
„Harrods", cel mai spaţios supermagazin european (cu produse de
excepţională calitate, dar enorm de scumpe!) este considerat edificiu istoric, deşi a fost dat în folosinţă de abia la începutul veacului nostru
(aparţine stilului „victorian târziu-edwardian"). Are o înălţime de 76 m,
230 de departamente, iar escalatoarele au o lungime de 68,450 km (!), aici
avându-şi locul de muncă în jur de 5.000 de funcţionari.
Memoriale şi statui (capodopere artistice):

(Descrierea acestora se face după amplasamentul lor stradal).
,,Albert Memorial" (în „Keningston Gardens") dedicat memoriei prinţului Albert, soţul reginei Victoria I, opera sculptorului Sir George Gilbert Scott (pl. 712 ).
Tot în acest superb parc se află gingaşa statuie a lui „Peter Pan",
năstruşnic personaj de basm, mult îndrăgit de cei mici.
„Queen Victoria Memorial", statuie aurită a faimoasei regine, este
plasată în faţa palatului „Buckingham", pe „The Mall". Memorialul a fost
inaugurat în 1911_, de către regele George V.
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Pc acelaşi „Thc Mall'· se înalţă „Columna lui Frederick, duce de
York" (al doilea fiu al regelui George III), comandant suprem, de excepţie, al arn~<1t(•i cngl~zc intre 17!!:i -1809 şi 1811-1827.
In jurul sau în imediata apropiere a „Parlamentului" se află reuşi
tele statui ale lui „Richard Inimei de Leu", ,,Olivier Cromwell", ,,Winston
Churchill•· . . ,Boudicca" (.. Boudicca"), regina celtică din seminţia icenilor
(~t avut îndri:'1zneala c.k> a atuca şi incendia capitala romană Londinium
Augusta) sau celebrul grup statuar „Burghezii din Calais", a nu mai puţ:n celebrului artist francez Augusta Rodin. Este vorba de „surprinderea"
şi transpunerea în arti:'1 a unui eveniment real, peţrecut în timpul războ
iului de 100 de ani: şapte cetăţeni onorabili din Calais îşi pun chezăşie
libertatea regelui Eduard III, în timpul asediului oraşului de către armata
engleză (1347).
Pe „Victoria Embankmcnt" (,,Cheiul Victoria"), pe malul st.ing al
Tamisei, este „Cleopatra's Nc.•cdle" (,,Acul Cleopatrei"), denumire improprie, deoarece este vorba de.• un obelisc egiptean de la Heliopolis (din
timpul faraonului Tuthmes III, 1.500 î.Chr.), dăruit ca omagiu poporului
englez, de ci:'1tre viceregele Egiptului Mohamed Ali (1878).
ln mijlocul tumultuoasc.•i artere de circulaţie „Whitehall" se înalţă
,,Cenotaful" (sculptor Ed·win Lutyens), impresionant memorial, ce aminteşte de eroii cc1zuţi în conflagraţia primului război mondial (la Londra
~i în întreaga Marca Britanie sunt numeroase astfel de memoriale ale
gc-nului).
Celebra piaţă „Trafalgar Square" prezintă următoarele monumente
mai de seamă: ,,Arcul Amiralităţii" (autor Aston Webb, 1910), statuile
ecvestre ale regilor Charles I Stuart şi George IV, toată arhitectura ambientului fiind însă dominatc·1 de „Columna lui Nelson" (sculptor Edwin
Landseer) şi care celebreaz„'i zdrobitoarea victorie a amiralului asupra
flotei franceze în bi:'1tălia navală de la Trafalgar - 1805 (se cer a fi amintite câteva date tehnice: înălţimea personajului: 5 m, înălţimea fusului
coloanei: 51 m, leii de la baza monumentului confecţionaţi din bronzul de
la corăbiile franceze capturate).
Nu dc.'parte, în „Piccadilly Circus" surâde silueta şăgalnicului „Eros"
în dinamic;·1 mişcare, personaj interpretat de Alcert Gilbert ca simboliz[md ,,Caritatea creştină".
,.The Monument" (pe „King William Strect"), cu înălţimea de 62 m,
doreşte a pJstra pentru posteritate amintirea cumplitului incendiu din
L,nul lGGG, c,înd Londra a fost distrusă aproape în întregime. Este capodopera lui Christopher \Vrcn.
,,Marble Arch" (,,Arcul de Marmură"), la încrucişarea arterelor „Oxford Strcet'', ,.Baywater Road'• şi „Park Lane", este un triumfal, creaţia
1ui John Nash (1825-18.'36).
In sfîrşit, ,.Arcul lui Wellington" (în „Hyde Park Corner") proslă
yeşte pe ilustrul general glorios, învingătorul lui Napoleon Bonaparte.
ln continuare, mă voi referi la vizitarea unor muzee, colecţii şi monumente din alte localităţi 6 (in ordine alfabetică) din Anglia.
6 „Impresiile„ de călătorie se referă şi la localităţile vizitate fn anul
1980
(cu ocazia organizării expoziţiei de arheologie românească „The Dacians" - .,Dacii..
la Billingham-on-Tees).
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BATH
Renumita staţiune cu izvoare termale (în „Geografia" lui Ptolcmcu
apare sub denumirea de „Aquae Calidae"), este cunoscută încă din preisto. rie. în epoca roman,i se construieşte un castru (în jurul anului 44 d.Chr.),
localitatea numindu-se Aquae Sulis. Se edific[1 un stabiliment al bciilor
şi se înalţă un templu închinat zeiţei Minerva-Sulis. În Evul Mediu timpuriu Bath decade, fiind supus Ia distrugeri daneze şi anglo-saxone. Devine, apoi, un centru ecleziastic (mănăstire datorată lui John of Tours,
1088-1122) şi manufacturier (în special, de l{mă). În „epoca georgean[1",
a secolului XVIII, orăşelul renaşte, se dezvoltă prin edificarea unor frumoase palate (printre care şi noua clădire a bciilor, ridicată peste ruinele
. vechi ale celei din epoca romană).
Muzeul „Băilor romane", adăposteşte vestigiile din perioada clasică
antică: se păstrează câteva bazine, dintre care unul foarte spaţios (pl. 9if J ),
Instalaţii de hypocaustum, tuburile de apeduct din plumb, sala de recreere etc., resturile templului Minervei-Sulis (contaminare sincretist:i
. între atribuţiile zeiţei olimpiene şi o divinitate celtică, locală), numeroase
inscripţii şi monumente, fie votive, fie funerare, obiecte de uz casnic.
piese vestimentare, de podoabă, monete ş.a. În mod deosebit impresionează izvorul termal cu apă caldă (surprins in situ), care a fost captat,
amenajat de romani şi care curge şi astăzi, cu debit apreciabil, sfidând
trecerea timpului (pl. 9/2).
„Bath Abbey'' - biseric,i construit,i în anu] 1499, pe locul unei
abaţii saxone din 781 (unde a fost încoronat Edgar, primul rege al Angliei, 973). Demn de remarcat, tezaurul ecleziastic din muzeul bisericesc,
deosebit de bogat.
. ,,Victoria Art Gallery" expune pânze valoroase din veacurile

XVIII-XIX.
„Muzeul costumelor'', inedit prin tematica propusă: istoria de 400 de
ani a confecţiilor (patrimoniu: peste 200 de piese).
„Pulteney Bridge" peste râul Avan, construit de Robert Adam
(1771-1774), imită podurile medievale acoperite (a se vedea „Ponte
Vecchio" din Firenze).
,,Royal Crescent" (pl. 10/1), elegant cvartal de clădiri, semicircular,
opera arhitecţilor Elder (tatăl şi fiul, 1767-1775), astăzi locuinţe private
(dar admirabil îngrijite!).
,,American Museum", găzduit de „Claverton Manor" doreşte să ilustreze câteva aspecte etnografico-istorice ale uriaşei ţări de dincolo de
Ocean. Vizitatorul poate vedea un foişor din secolul XVII (asemănător
celui dintr-o casă din Wrentham, Massachusetts), o încăpere-,,capelă" a
sectei religioase a „shaker"-ilor, un dormitor identic cu cel al lui Joshua
La Salle, din Windham, Connecticut, 1830), broderii, arme, diverse ateaje (un car, ,,Conestoga Wagon", al indienilor Cheyenne), o galerie cu
pictură populară americană, podoabe, precum şi o bogată listă bibliogra-1
fică referitoare Ia diferite aspecte din viaţa cotidiană a Statelor Unite.
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CAMBRIDGE

Faimos oraş universitar, cu numeroase colegii renumite (am vtizut
doar „Jesus College", dat[111d din anul 1497) .
. ,,Fitzwilliam Museum" (intrarea este liberă), are un bogat patrimoniu
eclectic. In scllile de la parter sunt expuse mumii şi sarcofage egiptene,
artă greco-romană, ceramică şi sticlărie englezească, piese de valoare chinezeşti şi japoneze. Galeriile superioare prezintă capodopere ale pictorilor maeştri (Tizian, Veronese, Brueghel, Rubens, Van Dyck, Gainsborough, Monet, Cezanne, Renoir, Picasso etc.).
COVENTRY

Centrul industrial se mândrea cu o superbă catedrală, edificată în
secolele XIII-XIV, care, din păcate, a fost distrusă complet în urma
bombardamentului german, din noaptea de 14 noiembrie 1940. Ca un
„memento" ruinele acesteia (impresionante la vedere) au fost păstra:c
pentru a aminti tuturor de barbaria războiului. Alături, în imediata lor
apropiere, arhitectul Sir Basil Spencer, construieşte, în anul 1962, o nouf1
catedrală, monument artistic de valoare, de o linie arhitecturală deosebit
de îndr[1zneaţ[1.
ETON

' Vizita acestui faimos oraş „şcolăresc'', la 2-3 km de ,,\Vindsor Castle",
s-a limitat la admirarea faţadelor exterioare a unor colegii (în interior
pătrunderea a fost interzisă din cauza predării cursurilor, în vacanţe accesul este permis). Piatra de fundament a acestui oraş, cu licee de tip
superior, cel mai eficient din Marea Britanie (dar şi foarte costisitor, doar
băieţii din „high life" îşi pot permite să studieze aici) a fost pusă, în anul
1440, ele cătrP regele Henry VI. Interesantă este uniforma obligatorie a
elevilor: fracul!
GRl!.:ENWJCH
Oraşul „Meridianului O longitudine" la 5 mile mai JOS de „Podul
Londrei", aşezat pe Tamisa, se mândreşte cu un trecut istoric remarcabil.
,,National Maritime Museum" (clădire a arhitectului Inigo Jones)
prezintă istoria marinei britanice: de la cele mai vechi modele de ambarcaţiuni la cele mai moderne, instrumente de navigaţie, uniforme marinăreşti din felurite epoci, o galerie închinată amiralilor Cook şi Nelson,
tablouri cu tematică etc. In „Vechiul Observator Regal" sunt instrumente pentru măsurarea timpului, de la astrolab la ceasurile atomice.
,,Colegiul Naval Regal" este găzduit de un imens edificiu (1660), plasat pe locul unui fost palat (,,Greenwich Palace"). în care s-au născut
Henry VIII şi reginele F,lisabeta I şi Mary I.
„Cutty Sark", o ambarcaţiune „muzeu'' tip „clipper", ancorată pc
cheiul Tamisei. Este o „supravieţuitoare" de mai bine de un secol (a fost
construit,) în 1869), iar între anii 1883-1895 a transportat lână din
Australia (se cunoaşte şi numele unui căpitan al ei, ,,simpaticul", - dupc1
r.um arată documentele - , Richard Woodget).

CONSTi\NTIN

818

ror

KENIL\VORTH

„Kenilworth Castle" (pl. 10/2) a luat naştere nu cu mulţi ani după
b.,t:i!Li c.!l' b Hasting,;, din lO(iG. Atunci armatele normamle. conduse de
Wilhelm I „Cuceritorul", înfr:rng rezistenţa disperat;"1 a regelui Harold.
Fort[ireaţa este construită în anul 1122 de 61tre Geoffrey de Clinton, trezorierul lui Henry I, iar în secolul XVI devine reşedinţa lui Robert Dudley,
conte de Leiccster, favoritul reginei Elisabeta I. în urma confruntării
d~ la Edgehill (războiul civil, l!i44), Oliver Crom\\"ell arunc,'i acest castel
în aer, for[1 nici o justificare! De la acea datii şi până în zilele noastre,
ruinele de la Kenilworth înfruntă vitregia evenimentelor ulterioare.
Comisia „English Heritage" (sub jurisdicţia căreia se află fortificaţia) n-a
dorit sC1 restaureze monumentul pentru a da un exemplu concludent, peste veacuri - --, a ororilor acelor ani întunecaţi! Complexul muzeal al
cx,telului înm{111unchează un numiir de edificii, care se pot vizita: .,The
Kecp" (donjon normand din secolul XII), ,,Great Hall" (1392), ,,Sainlow:e
Towcr''. ,,Great Chamber", ,,Leicester's Stables" (grajdurile, veacul XVI,
acL:ipostesc muzeul complexului), ,,Leicester's Gatehouse" (apartamentele
contc:lui, singurul edificiu reconstruit, aici desfăşuriindu-se şedinţele Consiliului municipal al localităţii actuale), ,,Leicester's Buildings" (construit
special pentru vizita reginei Elisabeta I. 1575), splendida grădină în stil
,,Tudor" ş.a. Dar ruinele castelului din Kenihvorth au inspirat mulţi oameni de cultură, printre aceştia numărându-se şi celebrul scriitor Walter
Scott, care, influenţat de cele văzute aici (1815), va publica un cunoscut
roman istoric „Kenilworth" (1821).
LEAMINGTON SPA
Orăşel din centrul Angliei, cu băi terapeutice, se dezvoltă, în special, din secolul XVIII, construcţiile balneare fiind impulsionate de lordul
Aylesford (1813) şi de regina Victoria I, care poposeşte aici, în anul 1838,
pentru o cură medicală.
,,Art Gallery and Museum". adăposteşte într-un edificiu din secolul
trecut, valoroase tablouri (în special, peisagişti englezi), manete, arme,
porţelanuri, diferite furnituri ş.a.

NORTHAMPTON
Oraşul a fost întemeiat de normanzi. În perioada domniilor regilor
Henry I - Richard II (secolele XII-XIV) ia o mare dezvoltare.
„Central Museum and Art Gallery" are o colecţie de tablouri, fine
sculpturi şi ceramică, dar cele mai preţioase exponate se referă Ia pre~
istorica epocă a pietrei (vestigii numeroase în zona înconjurătoare) şi la
mostrele de pantofi şi cizme (oraşul a avut reputaţia de a fi fost primu]
centru de încălţăminte din „Insulă").
,,Abington Museum", din „Abington Manor" (secolul XV), ,,povesteşte" istoria socială a oraşului, incluzând şi o galerie a costumelor.
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„Church of lhc Holy Sepukhrc", biserică din anul 1100, ric.licati"i de
primul conte de Northampton, Simon de Senlis, pentru bucuria întoarcerii sale din cruciadă.
„St. Peters", aşcz,)mânt monahal din 1160, dar cu origine mai veche
saxonă. Este o biseric,) cu un interesant stil normand.
„Queen Elcanor Cross", memorial dedicat de regele Eduard I soţiei
sale (veacul XIII).
OXFORD

Celebru pe mapamond, oraşul Oxford (pl. 11/1), este un puternic
universitar, cu o tradiţie îndelungată în învăţământul superior european. Aici au luat naştere printre primele colegii de pe „bătrânul" continent. Oraşul a fost întemeiat de regele Alfred cel Mare (8î9). Wilhelm I
.,Cuceritorul" îl fortifică pentru a deveni un important punct stratl'gic
(1068). Din această perioadă' dateaz,1 una dintre cele mai vechi biserici,
,,St. Michael-at-the-Northgate" (1071).
Edificiile şi monumentele istorice sunt foarte numeroase, iar vizitarea tuturora, pe parcursul unei singure zile, este practic imposibilc'i.. Iată
trecerea în revistă a celor mai importante colegii, în ordinea cronologică a
înfiinţării lor: ,,University College" (fondat de William of Durham, 1249),
„Merton CoHege" (1264, cu cea mai veche bibliotecă din Anglia), ,,Balliol
College" şi „Worcester College'' (ambele înfiinţate în secolul XIII), ,,Oriei
College" (Adam de Brome, duhovnicul regelui Eduard II, 1326), ,,New
College" (William of Wykenham, episcop de Winchester, 1379; capela colegiului este una dintre cele mai frumoase din Oxford, pl. 11{2), ,,Exeter
College" (veacul XIV), ,,Queen's College" (secolul XIV), ,,Lincoln College"
(Richard Fleming, episcop de Lincoln, 1427), ,,Ali Souls College" (1438,
cu un pitoresc cadran solar), ,,Magdalen College" (William Waynflete,
1458, turnul siiu este punct de referinţă pentru oraş). ,.Brasenose College"
(1509), ,,Trinity College" (1555), ,,Hertford College" (veacul XVI, cu pasajul „Puntea suspinelor", copie a celebrului original veneţian), ,,Pembroke College" (1624), .,Wadham College" (secolul XVII) sau mai recente
(,,'Keble College", 1868, ,,Mansfield College", 1886).
Alte monumente remarcabile din Oxford: biserici: Catedrala „Christ
Church" (are vitraliile pictate de Reynolds), care deserveşte şi colegiul cu
acelaşi nume (unde se află frumosul „Tom Tower"), creată de episcopul
Wolsey (1525). Catedrala constituie fundaţia regelui Henry VIII (1546) pe
locul unei mănăstiri din anul 1002; ,,St. Mary's Church" (secolul XIII);
„St Michael-at-the-Northgate" (biserică normandă, 1071 despre care am
amintit). Edificii: ,.St. Edmund Hall" (inaugurat în secolul XIII, cu curtea
sa interioară, minusculii, una dintre cele mai frumoase locuri din oraş),
.,Turnul Carfax" (are un splendid orologiu medieval; aici a fost încoronat,
în anul 166.\ regele Charles II), bibliotecile „Bodleian Library" (secolul
XV) şi ,,Radcliffe Camera", ,.Sheidonian Theatre" (1669), ,,Memorialul
Martirilor", cc comemorează arderea pe rug a trei episcopi catolici, L<1timer, Cranmer şi Ridley, care n-au vrut să treac,1 la anglicanism (mijlocul secolului XVI), ,,Ashmolean Museum" (cel mai vechi muzeu din Anglia ,cu un inestimabil patrimoniu tematic eclectic şi o mult prea valo.,oraş

roasă bibliotecă).
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Importantul port al Canalului Mânecii are C:1leva muzee şi mărturii
istorice importante: ,,City Museum" (,,Muzeul Oraşului''), ce prezintă cei
BOO de ani de istorie ai oraşului; ,,Cumberland Housc''', adăposteşte „MuZNtl de Istoric' Naturah"i" (comparabil cu „Grigore Antipa" din Bucureşti);
,,Royal Naval Museum" cu anexele sale (dou{1 hale în care sunt expuse
corabia „l\lary Rose" a regelui Henry VIII, scufundată în b{ttălia de la
Solento ~- L"i4:i şi asliizi recuperată cu ajutorul arheologiei subacvatice
şi nava amiral „Victory" a lui Nelson); ,,Southsea Castle", construit din
porunca lui Henry VIII, între anii 1544-1545 şi „Casa memorială Charles
Dickens" (unde s-a· născut marele scriitor în 1812).
RICHMOND

Richmond, frumoasa şi nu prea îndepărtata suburbie londoneză, conserv{1 unul dintre cele mai briliante monumente istorico-artistice din
Marea Britanie şi anume: ,,Hampton Court Palace" (pl. 12/1). Palatul, a
fost edificat în cărămidă roşiatică, pe malul Tamisei, la începutul secolului XVI (1514-1520), de către cardinalul Wolsey (cel care: va deveni
primul ministru al lui Henry VIII), ajungând, în scurt timp, una dintre
r~edinţele preferate ale regelui (mai ales, dupc'i căsătoria sa cu Jane
Seymour). El va fi lărgit considerabil de perechea regală William III şi
Mary II (1689-1702). Circuitul de vizitare, deşi lung, este foarte atr{1g{1tor: ,,Apartamentele lui Henry VIII" (cu impunătorul „Great Hall",
,,Camera de Gardă" şi „Capela Regală); ,,Apartamentele Reginei Mary II";
,,Apartamentele Regelui" (este ·vorba de William III, care le-a construit şi
decorat); ,,Camerele Georgiene" (cu colecţia de cartoane a lui William III
,,Cartoon Gallery"); ,,Camerele cardinalului Wolsey" (cuprind şi galeria
de tablouri renascentiste, elisabetane etc., o deosebită impresie făcând
miniaturile lui Nicholas HiUiard, pictorul de curte al Elisabetei I şi măş
tile mortuare ale acestei regine şi Mariei Stuart, de o frumuseţe angelică),
pitoreasca şi spaţioasa bucătărie din timpul dinastiei „Tudorilor", ial' în
imensa curte a palatului „Terenul de tenis al lui Henry VIII" şi celebra
,,Grădină" (plantată în 1769 cu arbuşti, care formează un înc,îlcit labirint
şi exemplarul de viţă de vie, de la sfârşitul secolului XVIII, dând şi astăzi
roade!). infăţişarea actuală a palatului, în care, după legendă, bântuie
stafia Katherinei Howard (a cincea soţie a lui Henry VIII, decapitată în
,,Turnul Londrei"), se datorează arhitectului Christopher Wren (1689).
Alături, este întinsa pădurice (parc) ,,Richmond", favorit loc de vânătoare
a regelui Henry VIII.
RUNNYMEDl!.:

Pe colina „Coopers Hill" este situat cel mai remarcabil memorial din
,,Insula Albianului", dedicat memoriei aviatorilor căzuţi la datorie în cea
de-a doua conflagraţie mondială (pl. 12/2). Într-un impresionant mausoleu (cu numeroase aripi), loc de. pelerinaj, cu mereu proaspete coroane
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de flori şi lumânări, sunt înscrise numele a peste 4:i.000 de piloţi (numele,
es,:,idrila, gradul; anul decesului; sunt şi multe femei) din aviaţia britan::_·,, grupaţi după ţările Commonwealth-ului din care au ff1cuL parte.
SAdSBURY

Veche aşezare romană (Sanmt), apoi oraş în timpurile medievale,
S:,l:stury conserv[t o catedral[t edificat[1 în anul 1220. cu ad[1ugiri ulteri.o:ire la 13:34. Specialiştii de istoria artei consideră c,·1 ea este singura
ca;edralii din ţară care şi-a păstrat stilul gotic „pur şi clasic" fără a primi
ab~ influenţe de creaţie arhitecturale. Portalul ofer,·1 ochilor o gamă
lar~ă de reprezentări (pi. J.'l ), iar tezaurul catedralei, preţioase mărturii
i-;t::irice. DL· asemc•nc•a, prezint,·1 interes vizita la „Mc,:npesson House"', ridicată în 1701, pentru Charles Mompesson, etalând o neobişnuită colecţie
<le sticlărie (recipiente pentru băut), din secolul XVIII şi furnituri felurite şi „Sout Wiltshire Museum" (prezentare de vestigii preistorice, complexul de cult Stonehenge, romanii şi saxonii, istoria oraşului).
STRAT FORD-V PON-AVON
Orăşelul de
.,I,'ără de Ţarii"

pc râul Avon, centru de piaţ{1 pe timpul regelui Ioan
(1196), cu tradiţionalul târg de vite „Mop Fair" (12
octDmbrie), este legat pentru eternitate de numele ilustrului dramaturg
William Shakespeare, care s-a născut (1564) şi a fost înmormântat (Hil6)
in aceasU1 localitate. Aproape toate casele actualei aşez[1ri au un aspect
p,,.rticular, inc,intător, fiind construite în „stil elisabetan". Mulţimea turiştilor ia cu .,asalt" minunatele mărturii
arhitectonice, precum: ,.Casa
marelui Will" (pl. 1411); degajând un ambient de linişte şi oarecare
prosperitate, caracteristic vieţii intime a burgheziei, noua clasă ce se va
ri::lica în Evul Mediu (aici se vizitează c:;amera şi patul în care s-a născut
scriitorul, leagănul lui, camera de- oaspeţi, bucătăria ş.a.), ,,Mary Arden's
House" (c[1minul de fată al mamei dramaturgului"), ,,Anne Hathaway's
Cottage" (,,coliba" - numai aşa nu arată! -,- _soţiei ilustrului prozator)
şt „Holy Trinity Chruch" (,,Biserica Sfintei Treimi", 1540), unde se află
ilocul de veci al lui Shakespeare. (alături de cele ale soţiei şi câtorva
membri din familie). An de an „Royal Shakespeare Theatre" (modernă
şi. impunătoare clădîre din localitate) găzduieşte festivalul în care se
~oacă · piese ale dramaturgului (primul a avut loc în anul 1769, din iniţiativa marelui actor David Garrick!).
STOCKTON-ON-TEES
Primăria municipală· a acestui orăşel, în nord-estul Angliei, nu departe de „graniţa" scoţiană şi Marea Nordului, patronează un grandios
complex muzeal, alcătuit din „Preston Hali Museum of Social History",
,,Darlington Railway Museum" (cel al „Căilor ferate", situat în zona primei linii a lui Stephenson), ,,Preston Park Eaglescliffe", ,,Green Dragon
Vard Art Gallery" (o simeză) şi „Billingham Art Gallery" (aici a fost găz-
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în anul 1980, reuşita expoziţia de arheologie a Rom[mici, .::~he
Dacians" - ,,Dacii''). Poate cea mai completă instituţie r.'1m,ine .,Prcs:cn
Hall Museu:n of Social History•' (cl;'idi:ea a fost edificat[1 in anul 1H25,
iar din 1953 expoziţia poate fi vizitată). După cum ii aratC1 şi numc:e,
acest muzeu este al „Istoriei sociale" (are şi o puternic[1 tentC1 etnografică,
fiind destul de întins ca suprafaţ;'i), unele sunt înfflţişate, într-o expunere,
deosebit ele plăcută, interioare oră~eneşti şi ţărăneşti din difrrite epol'i şi
stiluri (abundă cele .,victoriene") din istoria Angliei. precum şi o SLTie
de ocupaţii şi meşteşuguri, astăzi dispărute. O piesă de rezistcnţc'i din
patrimoniul acestui muzeu este tabloul „The Diceplayers" (,,Judtorii Je
zaruri") al pictorului francez Georges de la Taur (1593--1652).
duită,

WARWJCK

Originile orăşelului, aşezat pe râul .-\von. şi a castelului. cu acenume, se pierd în negura timpurilor .mglo-saxone, când Ethelfleda.
fiica regelui Alfred cel Mare, fortifică Warwick-ul împotriva invaziei daneze (914). Wilhelm I „Cuceritorul" ordonă construirea unei fortificaţii
(10Ci8). În secolul XIV, Nonnan de Wanvick reconstruieşte edificiul :n
piatrc'i, el urmând a deveni reşedinţa conţilor cu acest nume. în timpul
războaielor de „100 de ani'' şi a „celor două roze'' ea5telul este consickrat ca un punct strategic de primă importanţă. În secolele XVII şi XIX
i se aduc modificări şi restaurări, care prezintă aspectul actual al monumentului (pl. 14/2). Complexul de cli"idiri, (sub patronajul „Engli<;h Hcritagc"), înconjurat de o puternicr1 incintă. se compune din: ,,Ethc:fleda's Mound" (locul fortificaţiilor din anii 914 şi 1068), ,,Caesar's Tower" (1340), ,,The Gatehousa and Barbican" (1350, aici se află o expoziţie amintind de regele Richard III), temniţa şi camera de torturii (unde
au fost aduşi şi interogaţi prizonierii în urma bătăliei de la Poitiers, ,,războiul de 100 de ani", 1356), ,,Guy's Tower" (1395, aici a locuit temporar Richard III; din turn se deschide o splendidă panoramă a împr0jurimilor), ,,King!)1aker" (,,Făcătorul de regi", o secţiune a castelului,
închinată lui Richard Neville, conte de Warwick, care, în 1471, l-a „uns"
suveran pe Eduard IV, secţiune cu mare afluenţă de public, prezentând
aspecte din viaţa medievală a castelului, ,,însufleţite" cu păpuşi de ceară;
în mărime naturală, parcă aievea), ,,Clarence Tower" (1478), ,,Bear Tower" (,,Turnul Ursului"), ,,Ghost Tower" (cel al „fantomei") etc. ,,Great
Hall and State Rooms" (,,Marele hol şi apar.tamentele statale regale~
C'Xpun o inestimabilă colecţie de arme şi ;,rmuri, heraldică, int~rioare,
alte mărturii din evul· de mijloc, printre care ·şi masca mortuară a lui
Oliver Cromwell). In oraş se mai află „Church of St. Mary" (.,Biserica
Sf. Maria"), de origine normandă, reedificată în secolul XIV, starea
actuală datând din anii 1698-1704.
laşi

WINCHESTER

Centru roman, din care, după o perioadă de timp, regele Alfred cel
Mare (o frumoasă statuie a sa împodobeşte artera principală a localitriţii)
face capitala primului regat vest-saxon (secolul IX). Episcopul William
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c~

Wykcnham (cancelar al Angliei sub regii Eduard III şi Richard II)
îondeaz[1 celebrul colegiu superior liceal, în anul 1382 (al doilea ca
pondere in ţară după Eton; cel de a treilea este Colegiul din Herrow,
b nord de Londra). Monumente de vizitat: Catedrala, în stil combinat
(normand şi gotic), iniţial biserică romanică (.,romanesque'', 1709, se păs
trează doar turnul „retezat"), cu o bibliotcc,i în care se găseşte celebra
,,Biblie din Winchester" - scrisă între anii 1160-1170), ,,Casa memorială" unde şi-a trăit ultimii ani ai vieţii prozatoan•a Jane Austen ( 1317), amintitul colegiu şi „Guildhall'' (,,Casa breslei"), edificat în 1873.
WINDSOR

La c:1ţiva paşi de colegiul liceal din Eton se afl,-1 ,.Roya! Windsor
Castle" (pl. 15/ 1). Proprietate (şi reşedinţă de vară) a Coroanei britanice,
el a fost fondat în 1078, de Wilhelm I ,,Cuceritorul" (din acele timpuri
datează „Rouncl Tower" clin ce_•ntrul castelului), lărgindu-so şi dezvolU.ndu-sc• mereu (înfoţişare:-i actual[t i se datoreaz[1 arhi lectului J effry
\Vyatt - secolul XIX; în anul 1992 o aripă a acestuia a fost mistuită
el-.· un incendiu, fiind în cur<; Je rcsL1urare). ,..Apart:m1l'ntel:• de Stat·' (reg1le) ofcr[t faimoase picturi, tapiţerii, sculpturi şi alte capodope:•re (le
ai·Lă; Ca-peb ,,Sf. Gheorghe" (un mausoleu unde sunt înmorm[m.taţi regii
Eduard IV, Henry VI, Henry VIII şi una dintre soţii (Jane :Seymour),
Eduard VIII şi regina Alexandra, George V şi consoarta Mary, George
--;;r t :ităl actualei regine Elisab<:•ta II, alături un mc-morial pentru
prinţul Albert), reprezintă un exemplu concludent al stilului gotic „perp~ndicular" englez (secolele XV-XVI); ,,Camera gărzii reginei" este îm;1:;Jnbit,-, c, uri:tşc panoplii (pl. I :i/2); în „Qucen l\'lary's Dolls House"
,,-.:)st[t nrn11L•roase păpuşi, dăruite Casei regale engleze de difrrite state
(cu plăcere am remarcat şi păpuşi româneşti, înveşmântate în pitoreşti
costume populare!).
\VORCESTER
Aşezare romană

destul de

puternică şi

apoi în perioada

anglo-saxonă,

Gcfată cu cucerirea normandă, oraşul va căpăta importanţă în Evul Me-

c\:u. ,,Worcester Cathedral", edificată de Richard „Inimă de Leu" (1139),
i,, stil gotic (cam încărcat), ,.Roya! Worcester and the Dyson Perrins
Museum" (1751), cu o celecţie regală de fine porţelanuri, ,,Muzeul central al războiului civil englez", cu sugestive evocări ale evenimentului
.ş: casa unde s-a născut renumitul compozitor englez Edward Elgar, sunt
G biccti vt' de interes.
În sfârşit, am vizitat cu reală plăcere, două importante SITURI ARHEOLOGICE ale căror imagini îmi erau familiare din ilustraţiile anilor
cie studenţie. Este vorba de: a „Muzeul în aer liber de la Stonehenge"
(pl. 16'1), un prea cunoscut şi „misterios" complex de cult şi astronomic, a cărui edificare îşi are începutul în neolitic şi finalizarea în epoca
bronzului. Uriaşele roci de piatră au mai multe faze de construcţie:
I 1800-1650 î.Chr., II 1650-1500, III/a 1500, III/b 1500-1400, III/c
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1400. Alături, un mic muzeu cu alte vestigii descoperite în zonă. b. ,,Valul împăratului Hadrian" (pl. 16/2), în nord, înălţat între anii 122-13-J.
pentru apărarea Britaniei romane de atacurile seminţiilor celtice a)e
scaţilor. Acest limes, din piatră, se întinde pe 73 de mile între nctuale}e
localităţi Wallsend-on-Tyne şi Bowness-Solway Fort. Din loc în loc se
găsesc castre, forturi, burgi (toate fortiireţele şi zidul, din piatră, al
valului sunt judicios; conservate şi excelent întreţinute!). Acest sist.cr,1
defensiv va fi abandonat definitiv de către romani în anul 383 cl.Chr.
În concluzie, referindu-mă la aceastii vizită documentară în Marea
Britanie, am constatat, cu satisfacţie, că faţă de cele vt1zute şi cunoscute,
în anul 19807, reţeaua muzeograficc1 din această ţară s-a extins considerabil prin crearea unor noi instituţii ale genului şi organisme de coordonare puternice. Astăzi fiinţează numai în Anglia (deci, în afara Ţiirii
Galilor şi a Scoţiei) peste 1.800 de muzee şi monumente istorico-artistice
de sine stătătoare, nimerit prilej de reflecţii şi pentru noi.
CONST,-lNTIN POP

MUSEES ET MONUMENTS DE GHANDE BRET,\GNE.
IMPRESSIONS DE VOY AGE
(Resume)

A la suite des voyages effectues en Grande Bretagne (deux fois en 1980,
puis en I!J94), l'auteur traite une ensemble de problemes generales concernant
l'organisation des musees d'Angleterre (en exceptant ceux de Pays de Galles et
d'Ecosse), ayant en vue Ies types et la thematique de ceux-ci, les services d'instruction et d'education, le secteur de „Public Helations".
Avant de presenter Ies musees, les collections et les monuments visites, chaque
d'entre eux avec son histoire et son passe (Londres, Bath, Cambridge, Coventry,
Etan, Greenwich, Kenilworth, Leamington Spa, Northampton, Oxford, Portsmouth,
Richmond, Runnymede, Salhbury, Stratford-upon-Avon, Stockton-on-Tees, Warwick,
Winchester, Windsor, Worcester, aussi que les sites archeologiques Stonehenge et
„V~llum de Hadrien") et pour comprendre mieux les ~pecifique de ce pays, l'auteur
passe en revue, en donnant des exemples, Ies styles architectoniques si propre~ a
,,l'esprit" anglais.

7

Vezi nota

anterioară.
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palmyriene, Bucureşti, 1981, 312 p.
1942. Al. Ştefan, I. Fischer, Bibliografia clasică românească (1981-Hl82),
în StCl, XXIII, 1985, p. 105-131.
1943. Aristide Ştefănescu, Ghidul Muzeelor, Bucureşti, HJ84, 498 p.
1944. O. Toropu, C. Tătulca, Suddava, Celei, 273 p. [p. 60-l!J0].
1945. D. Tudor, Jnstr11cţie şi educaţie în Daica romană, jn Istoria învută
mcîntului din România, Bucureşti, 1983, p. 41--46.
1!)46. Mioara Turcu, Itinerare arheologice în Muntenia, Bucureşti, 1985,
320 p., passim.
1947. Lucia Ţeposu-Marinescu, Funerary Monuments in Dacia Superior
and Dacia Porolissensis, în BAR, 128, Oxford, 1982, 244 p.
1948. C. M. Vllidt>scu, Armata romană în Dacia Inferior, B~ureşti, 1983,
303 p.
194~. Idem, Evoluţia politico-militară a Daciei în secolele I-III •!.n.,
în Istoria militară a poporului român, I, Bucureşti, 1984, 436 p ..
p. 194---195.
1950. Idem, Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova, 1986, 160 p.
1951. R. Vulpe, La fusion des civilisations dace et romaine, la continuite
et l'unite du people roumain, în Historia de America, Mexico, Dl,
1981, p. 113.
1952. V. Wollmann, Johann Michael Ackner, Cluj, 1982, 283 p.
19:'53. Idem, Briefe znr Geschichte der Siebenbiirgischcn Altert11mskundc, Bucureşti, 19B3, 283 p.
1954. Alexandru D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia trnicmă, Bueureşti, 1988, 517 p. [p. 149-248].
1955. Idem, Istoria Românilor, Bucureşti, In85, !')20 p. fp. 12!1- -204}.
1956. M. Zahariade, Evoluţia politico-militară a Daciei î11 sec. 1-/ll cn.,
în Istoria militară a popornlui român, Bucun•şti, 198.'), 4;;1i p. f'.J.
196-214].

830

SORIN

coci::; -- ADELA l'A[([

II. ISTORIE

1. Viaţa economico-socială

l();i7. D. Alicu, Instalaţii de hypocaust11m la Sarmizegetusa, în ActaMN,
XVIII, 1981, p. 425-436.
lCJ."38. Jclc:.,rn, R6mische Aeizungsanlugcn in Surmizcyctusa, în Jahresberichte crns Aug11st und Kuiscraug11st. :l, August, l!J8:l, p. 119- -D4.
Hl:i0. Idem, Două cuptoare de ars ţigle şi căn1mizi ele la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, în ActaMN, XXI, 1984, p. 4fi7-475.
l!JGO. Idem, Precizări privind cronologia unor lămpi stampilate de la
Sannizegetusa, în Apulum, XXII, 198.\ p. 77-87.
1%1. D. Alicu, S. Cociş, Oglinzi romane de la Vlpia Traiana Sarmizegeti1sa, în Ap1il1tm, XXIV, 1988, p. 14:i-149.
19G2. D. Alicu, Urbanism şi arhitectură la Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
in RMM, l, 1988, p. 61-7:3.
HlG3. D. Alicu, C. Opreanu, Urbanism şi arlzitect11ră în Dacia roma'nă.
Ulpicr Traiana Sarmizegetusa - Amfiteatru, in RMM, l, Hl8~), p.
77-H4.
1%4. D. Alicu, Urbanism şi arhitectmă în Dacia romană, III. Ulpia Traicma Sarmizegetusa, în RMM, 2, 1989, p. :3-14.
19G3. D. Alicu, S. Cociş, Podoabe romane de la Ulpia Traiana, în Apulum, XXV, 1989, p. 225-247.
Hll>!i. H. Ardevan, <.iemă romana de la Gherla, în Tibiscum, V, 1986, p.
227-231.
1%7. C. L. Băluţ~i, Antefixele romane din Dacia Superior. Clasificare şi
consideraţii generale, în Sargetia, XV, l981, p. 35---42.
1968. Idem, Mortaria ştampilate comune in Dacia şi Moesia Inferior, în
Pontica, XIV, 1981, p. 26:3-2G7.
1 fl(i~l. Idem, Materiale tegulare din figlinele partic11lare de la Apulum,
în StComSibiu, 21, 1981, p. 273-286.
1970. C. L. Băluţă, I. Berciu, Antefixele romane de la Ap11lum, în Apulum,
XIX, HJ81, p. 83--95.
1971. G. L. Bc'Uuţă. South-G<111lisch, terra sigillata at Apulum
în RCRl•'Acta XXI--XXII, 1981-Hl82, p. 147-131.
1972. Idem, Les antefixes romaines de ln Dacic Supcrieure, în RCRF,
XXI-XXII, l!l82, p. l:'}3-163.
Hl7:J. Idem, Pătrunclerea şi difuzarea sigilatelor de Rheinzabern şi Westendorf în Dacia Superior, în Sargetia, XVI--XVII, Hl82-1983, p.
209-232.
1~74. Idem, Sigillee de Rheinzabern et de Westendorfen en Dacie Supcrieure: pcnctrations et diff11sion, în Bayerischc Vorgeschichtsbllăt
ter, Mlinchen, 4!J, Hl8-1. p. 123 -141.
1975. Idem. Firmalampen sur le Limes danuhien de la Dacie. Pcnctration
et diffusion, în St11dien zur den Militărwenzen Roms III, 1.1. Intcrnationalen Limcskongrcss, Aalcn, 198.'J, Stuttgart, Hl8G, p. 441446.
1!17(i. -ldem, Les briques et les tuilles estampil1ecs ele la legion XIII
Gemina de Dacie, în Acta „Centri histori'lc'" Terra Antiqua Balcanica, II, Scrdicae, 1987. p. lG5-lfiG.
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1977. Doina Benea, Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum, în ActaMN, XIX, 1982, p. 337-343.
1978. Idem, Die Glasswerkstătten von Tibiscum und der Perlenexport
ins Barbaricum im 2 bis 4. Jhr. în Apulum, XXI, 198'3, p. 115-140.

1979. Idem, Romische Topfenrerkstăte in Tibiscum, în S/B, XI, 1!)85, p.
11-18.
1980. Doina Benea, R. Petrovszky, Werkstătten zur ~etallverarbeitung in
Tibiscum in 2. und 3. Jahrhundert n. Chr., în Germania, 6.'i, l!JB7,
p. 226-239.
1981. I. Beroiu, C. L. Băluţă, Sigilla tegulari:i peditum et equitum sjngularia, în Dacia, N.S., XXV, 1981, p. 263-270.
1982. Gh. Bichir, Cuptoare de ars ceramică şi ţigle la Stolniceni - Buridava, în SC/V A, 40, I. 1989, p. 45-46.
1983. P. Bona, C. Pop, Un vas antropomorf descope?"it la Jupa (Tibiscum),
în Banatica, VII, Hl83, p. 231-234.
1984. O. Bouncgru, Opaiţele romane cu reprezentări de nave, în SC/V A,
35, 4, 1984, p. 366-372.
.
1985. N. Branga, Die Ramer in der Senke von Miercurea Sibiului ( Reussmarkt), în FVL, 30, 1!)87, 1, p. 37-44.
1986. Corneliu Bucur, Moara de mână. Istoria civilizaţiei tehnice a poporului romcîn, în Cibinum, Sibiu, 1977-1983, p. 63-104 [p. 84--88
epoca

romană].

simbioză getoîn for·marea poporului român şi a limbii romcîne atestate în Gorj, în Mărturii arheologice în Gorj, T,lrgu Jiu, 1987, p.

1987. Gh. Calotoiu, I. Mocioi, V. Marinoiu, Elemente de
daco-romană

127-164.
1988. Gh. Calotoiu, Unelte agricole antice aflate în colecţiile Muzeului
Judeţean Gorj, în RevMuz, 1987, p. 62-66.
1989. Ana Cătinaş, Ceramica ştampilată de La Potaissa, în Potaissa, III,
1982, p. 41-<il.
1990i. Idt'm, Ceramica ştampilată de la Potaissa (li), în ActaMN, XXI,
1984, p. 481- 503.
1991. Rodica Ceapă, Atelierul de sticlărie de la Ulpia Traiana, în Comlinicări ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Cluj-Napoca, Hl83, p.
11-24.
1992. T. Cioflan, Ceramica de tipul cu figuri în relief din Dacia romHnă.,
în RevMuz, 5, 1985, p. 57-64.
1993. Idem, Ceramica stampilată ornamentală descoperită în castrul de lct
Jidova, Câmpulung, în Rev.JWuz., 9, 1986, p. 53-55.
1994. S. Cociş, E. Nemeş, Fibule romane de la Ulpia Traian,:i Sarmizegctusa, în ActaMN, XX, 1983, p. 43:3-493.
1995. S. Cociş, Un olan de ventilaţie de la Ulpia Traiana Sarmizcgetnsa,
în ActaMN, XXI, 1984, p. ;J0:'i-:'Jl5.
199G. S. Cociş, Adriana Rusu, Fibule romane din colecţiile Muzeuliti Judeţean Deva (I), În Surgetia, XVIII--XIX, 1984---1985, p. 1:l2-1..;u.
1997. S. Cociş. Fibule romane din Mnze11l de Istorie ul Transilvunici (1)
în ActaMN, XXII-XXIII, l!l85-ID8G, p. 527-:137.
1998_ I<led,n, Fib11lc cnwilute rlin Dacia romanii, în Apulum, XXIII, J ;;;:,_i,
p. 13q_l68.
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Cociş, Adriana Rusu, Fibule romane din colecţiile Muzeului
ţean Deva (II), în Sargetia, XX, 1986-1987, p. 139-147.

Hl99. S.

Jude-

2000 1 S, Cociş, Tipare romane de la Ulpia Traiana SarmizegetuSll, în
SC/V A, 38, 2, 1987, p. 175-179.
2001. Idem, Fibule cu inscripţie din Dacia romană, în ActaMN, XXIV,
1987, p. 15fl-- -1G2.
2002. S. Dumitraşcu, Podoabe şi piese de îmbrăcăminte din mileniul I
e.n., în Crisia, XIII, 1983, p. 33 -142.
2003. R. Florescu, L'urbanisation de la Dacie romaine, în RRH, 24. 1-2,
1985. p. 7-27.
2004. Idem, Urbanizarea Daciei, în Sargetia, XVIII-XIX, 1984---Hl85,
p. 149--1G7.
2005. N. Gudea, Al. V. l\fatl'i, Chei romane în Muzeul de Istorie şi Art~
din Zalău, în ActaMP, HJ81, p. HJl-22:J.
2006. N. Gudea, Mărgele romane de la Poroliss11m (/), în ActaMP, VI,
1982, p. 2:J-30.
2007. Idem. Die Stempelgefasse von Porolissum, in RCRF, 21--22, 7982,
p. 1G7-208.
2008. ldl•m, Verzeichnis der Romerlăger und Bamcerke mit HypokaustHeizanlagen in Dakien, în Jahresberichte aus Aitgst und Kaiserattgst, 3 I, Augst, 1983, p. 101-171.
2009. IdL•m, Import und Erzeugung von TS-keramik in den dakischen
Provinzen, în RCRF, 23-24, 1987, p. 81-89.
2010. S. Haimovici, Studiul faunistic din castrul roman din sec. IJ-l1I
e.n. de la Brâncoveneşti, în Crisia, XVI, 1986, p. 297--302.
2011. Ioana Hica-C{tmpeanu, Din colecţiile Muzeului de Istorie a TransilDonaţia Torma
Ilişua-Cristeştii Ciceului,

vaniei -

2014.
20l;j_
20W.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
202~.

şi

arme romane din zona

mască din lut din zona Ilişua Cristeştii
Ciceului, din colecţiile Muzeului ele Istol'ie al Transilvaniei, 'în
ActaMN, XX, 1984, p. 755-7G2.
D. Isac, Terra sigillata de la Tibiscum, în Apulum, XIX, 1981; p.
109- -123.
Idem, Terra sigillata de la Gilău, în Potaissa, III, 1982, p. 65-60.
I. T. Lipovan, Opaiţe romane din Apelum (I), în Sargeţia, XVIXVII, 1982-1983, p. 227-232.
Idem, Officina ceramistului Gaius Julius Proculus la Ampelum, în
AllA, XXVI, Cluj-Napoca, XXVI, 1983-1984, p. 301-317.
Idem, Opaiţe romane produse într-o oficina din Ampelum (li), în
Sargetia, XVIII-XIX, 1984-1983, p. 142-148.
Idem, Opaiţe romane din Ampelum (II), în Tibiscum, VII, HHl8, p.
181-188.
Al. V. Matei, Vasul decorat cu şerpi descoperit la Porolissum (terasa sanctuarelor), în ActaMP, VI, 1982, p. 17-22.
Cornelia Măluţan, Drumul sării în Transilvania de nord-vest, în
ActaM P, VIII, 1984, p. 240--235.
V. Moga, A existat un amfiteatru la Apulum (în legătură cu o tegula
apulensă), în Apulum, XXI, 198:J, p. 81-88.
Idem, Vase din bronz descoperite la Apulum, în Apulum, XXII,
1983, p. 71-75.

2012. Io.ana Hica-C:1mpeanu, O
20l~J.

Kitroly. Unelte

în ActaMN, XIX, 1982, p. 593-605. ·•·
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2023. Idem, Amphithecîtres et luttes ele gladiateurs en Dacie romaine,
in 17. Internationale Eirene Konferenz, Berlin, 1986, p. lf12-153.
2024. C. MW;,eţeanu, Capsule de sigilii romane din Dacia şi Moesia Inferior, în SCJV A, 35, 4, 1984, p. 361-365.
2025. E. N(•meş, Podoabe din mtr în colecţia Muzeului Arheologic din
Sarmizegetusa, în Sargetia, XVI-XVII, 1982-1983, p. 237-240.
2026. Şt Olteanu, Valorificarea bogăţiilor miniere de cc.tre poporul român
în epoca veche şi medie, în Rl, 34, 3, 1981, p. 465____.:_485.
2027. Şt. Olteanu, N. Negru, D. Seclămim, Tehnologia obţinerii fienilui
clin minereu şi problema continuităţii istorice pe teritoriul României în mileniul I e.n., în SCIV, 32, 2, 1981, p. 217-232.
2n2B: C. Oprea nu, Despre structurile subterane ale : arenei amfiteatrului
de la Sarmizegetusa, în ActaMN, XXII-XXIIII, 1985-1986, p.

147-160.
2029. Idem, Semnificaţia

sociodemografică şi politică a amfiteatrului de
le Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN, XXIV-XXV, 1987-

1988, p. 223-247.
2C30. E. D. Pădureanu, O

contribuţie la problema drumului roman pe
cursul mijlociu al Mureşului, în Ziridava, XIV, 1982, p. 67-75.
2031. C. C. Pe<tolescu, Un tipar pentru vase cu figuri în relief, Romu la,
în ActaMN, XVIII, 1981, p. 469-473.
2032. Idem, Viaţa romană in judeţul Gorj, în Litua, II, 1982, p. 81-85.
2033. Idem, Relaţiile economice ale Daciei romane, în· RI, 34, 4, 1981, p.

703-713.
2034. Ide~ Contribuţii la istoria Munteniei în .sec. II .e.n., în RI, 1,
1982, p. 65-77.
2035. Idem!, Inscripţiile pe mortaria din Dacia (II), în Pontica, XVIII,
1985, p. 157-172.
203G. I. Pîso, Al. Diaconescu, Forurile din Ulpia Traian.a Sarmizegetusa,
in .4.ctaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 161-183.
2037. Al. Popa, Quelqttes estampilles d'amphores attestees dans la Dacic,
in Apulttm, XX, 1981, p. 71-78.
2038. Gh. Popilian, Atelierul de ceramică din cast1'ul roman de la Stă
veni, în Studii şi Comunicări, Oltenia, III, 1981, p. 28--46.
203fl. Idem, Date noi cu privire la centrui ceramic de la Romuia, în
A.rhOlt, 3, 1984, p. 46- 54.
2040. Gh. Popilian, I. Ciucă, La ceramique sigillee d'importation d'Acidava,
în Dacia N.S., XXX, 1986, p. 167-172.
2041. Idem, Nouvelles informations sur l'importation de terra sigillata en
Dacie romaine meridionaie, în Dacia, N.S., XXXI, 1-2, 1987, p.
(il-nJ.

2C:4Z. FI. Preda, Oraşele romane din Dacia, în SAI, XLIX-L, 1984, p.
220-229.
2C4'.3. Mircea Sfârlea, Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în
colecţia Muzeului ele Istorie ai R.S.R., în MN VII, 1983, p. 91-100.
2G44. Z. Szekely, Obiecte de bronz din epoca romană, în Aluta, XVI, 1984,
p. 20-31.
2N5. C. M. T{1tulea, Contribuţii la cunoaşterea tipologiei, evoluţiei şi
răspândirii
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plug de la Ghidici, în Stuclii şi Comunicări Olteni.a, IV, - 1982, p.
47-86.
2046. Magdalena Tzoni, Termele de la Pietroasele, în Musaios, 3, Bu2i'l.u,
1981, p. 41-49.
2047. Lucia Ţeposu-:Marinescu, Cu privire la urbanizarea Miciei, în Sargetia, XVIII-XIX, 1984-1985, p. 125-129.
2048. Ştefan Udrescu, Unele observaţii privind creşterea animalelor şi
2049.
2050.
2051.
2052.
2053.
2054.
2055.
2056.

2057.

vânătoarea în castrul roman de la Micia-Hunedoara. Date zooarhcologice, în RevMuz, 8, 1985, p. 66-71.
D. Ursuţ, Ramificaţia drumului roman imperial spre castrul de la
Potaissa. Cercetări topometrice, în Potaissa, III, 1982, p. 20-22.
I). Ursuţ, P. Petrică, Scurtă analiză topometrică a sectorului de
drum roman cuprins între km 8 + 750 şi intrarea în munidpiul
Turda, în ActaMN, XIX, 1982, p. 591-592.
D. Ursuţ, Adam Mitulescu, P. Petrică, Drumul roman de la Sarmizegetusa-Ostrov. Aspecte geotopometrice, in Sargetia XXVI-XXVII.
1982-1983, p. 201-208.
D. Ursuţ, P. Petrică, Cercetări topoarheologicc privind drumul roman de la Aiud-,,Căprioara'', în Apulum, XXI, l!J8:-J, p. 1!37-lHl.
D. Ursuţ, D. lsac, P. Petrică, Drumul roman de la Băiţa-Bunc~ti,
în Apulum, XXIII, 1985, p. 63-66.
Iudita Winkler, M. Blăjan, Atelierul de fierărie descoperit la Mediaş, ActaMN, XVI, 1982, p. 81-108.
I. Winklcr, Drumul roman Napoca-Potaissa (ll), în ActaMN, XlX,
1982, p. 587-589.
M. Băd,1u-Wittemberger, Consideraţii privind imele m!1teri1le re 91.lare de la Vipia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN, XXII-XXIII,
1985-1986, p. 481-486.
Idem, Consideraţii privind ştampilele Legiunii a Xlll-a Geminu de
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN, XXIV-XXV, Hl87---:-

1988, p. 615-619..
2058. V. Wollmann, Un „lucullus« la Alburnus Maior, în AIJA, XXVII,
1985-1987, p. 253-295.
2059. Idem, Din patrimoniul industrial al salinel01· României, J!}. Rl',f M,
2, 1987, p. 29.
Vezi şi numerele
, 1896, 1920, 2361-2362.
II. VIATA POLITICO-.\DMINISTRATIV.\.

a. Generale
2060. R. Ardc•van, Praefectus QuinquennaUs pro imperatore, în Actt;?,IN,
XVIII, 1981, p. 437-442.
2061. Idem, Nocturni Napocensis, în ActaMN, XIX, 1982, p. 287-200.
2062. Idem, Duumvirat et quattuorvirat dans la Dacie ronwine, în ActuvlN,
XXI, 1984, p. 95-110.
2063. Idem, Veteranii ~i decurionii nwniciputi în Dacia romcmd, în Surgetia, XX, 1986-1987, p. 132-138.
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2Cli4. Idem, Aediles şi questores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sar-

getia, XX, 1986-1987, p. 132-138.
20G5. Idem, Flamini municipali în Dacia romană, în Al/A, XXIX, 1989,
p. 251-360.
2C(iG. Idem, Un patron necunoscut al Drobetei, în Apulum, XXV, 1989,
p. 221-224.
2067. Idem, Un patron inconnu de Sextus Cornelius Clemens, în Novedades de Epigraphia Juridica Romana en el ultimo decenio, Actes
del Colloqnia Intemational AIEGL, Pamplona, 1989, p. 213-216.
20'.iS. Jdem, \lcterancn und stădtische Dekurionen in Romischen Dakien,
în EOS, LXXVII, 1989, p. 81-90.
2Cfi'?: Al. Avram, Atacurile carpilor împotriva Daciei romane în timpul
lui Antoninus Pius, 2050 de ani, în Universitatea Bucureşti, 1980,
p. 117-128.
207G. Doina Bl'nea, Regiunea Porţilor de Fier în sec. II-III, cu privire
la relaţiile militare dintre Dacia şi Moesia Superior, în SJB, III,
1982, p. 23-32.
2071. A. Bodor, Contribuţii la istoria oraşului Napoca şi a monumentelor
sale sculpturale în piatră (I), în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986,
p. 185-200.
2072. Idem, Contribuţii la istoria oraşului Napoca pe baza monumentelo1· sale sculpturale în piatră (II), în ActaMN, XXIV-XXV, 19871988, p. 192-220.
2073. N. Branga, Gaius Kannius Sabinianus decurio municipii Tivisci, în
StCl, XXV, 1988, p. 95-98.
2074. Ioana Bogdan-Cătăniciu, Ptolemeu şi provincia Dacia, în Acto.MN,
XXIV-XXV, 1987-1988, p. 145-162.
.
20'7:-. H. Daicoviciu, La colonizazione e la funzione della citta nella romanizazzione delia Dacia, în L' Adriatica tra Mediteraneo e Penisola
Balcanica nell'antichitd, Taranto, 1983, p. 205-220.
207fi. Idem, La romanisation de la province de Dacie, în ActaMN, XXI,
1984, p. 81-93.
2077. Emilia Doruţiu Boilă, Legaţii provinciilor de la Dunărea de Jos şi
statutul Moesiei Superioare în timpul războaielor marcomanice, în
SCIVA. 38, 2, 1987, p. 101-114.
207ll. I. Glodariu, Aşezările dacice şi politica de urbanizare romană, în
Apulum, XXIV, 1987, p. 133--137.
2079. N. Gudm, Iancu Moţu, Observaţii în legătură cu istoria Banatului
în epoca romană, în Banatica, VII, 1983, p. 151-202.
2C80. D. Jacot[1, Mărturii străine despre realităţile istorico-geografice din
Vâlcea in sec. II-XVI, în Buridava, IV, 1982, p. 76-72.
2C81. I. T. Lipovan, Un praepositus auriarum la Ampelum, în Sargetia,
XX, HlBG-1987, p. 133--138.
2v82. L. Mărghitan, Aspecte ale desfăşurării procesului de romanizare în
mediul rural, în Ziridava, XV-XVI, HJ87, p. 59-G7.
208:l. V. Moga, Un nou consularis trium Daciarum, în SC/V A, 33, 4, 1982,
p. 432-434.
20llL C. C. Pctolcscu, Notes prosopographiques. /"' scrie, în Dacia N.S.,
XXVI, Hl82, p. 167-170.
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2085. 11dem, Inscripţii externe privitoare la istoria Daciei romane, în
Crisia, XII, 1982, p. 87-106.
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RECENZII

DIETHARD KNOPP, DIE ROMISCiiE TNSCHRTFTEN DAKIENS IN SIEBENBURGISCHEN UNTI-JIUL'I' - ZIBINBECKEN UND JHR GESCHICHTLJCHE/l 1//NTEHGIWND, Bcmn, 1993, seria Hahelts Dissertationsdri.icke; Heihe Altegeschichte, Heft 35,
365 p + 7 plan~e -f- 11 hărţi

1. PREAiWHUL. Am vrut initial să intitulez această recenzie cu titlul Amicus
Knopp, sed magis nmica veritas, dar mi-am dat seama că o recenzie critică, sobră
nu merită un titlu de act combativ. Dacă cineva mi-ar fi spus că în Germania ele
astăzi s-a putut obţine un titlu de doctor în istorie veche sau arheologie pe baza a
7 ţigle ştampilate, o inscripţie şi un text zgâriat pe un vas, toate descoperite într-o
anumită zonă a provinciei Dacia Inferior şi încă două inscripţii (una pe cJ piatră,
alta pe 6 cărămidă) fără loc sigur de descoperire, nu l-aş fi crezut. Admiraţia mea
faţ.ă de specialiştii germani din acest domeniu a fost ~i rămâne (in ciuda accidentului ·de faţă) extrem de mare. Iar admi'raţia faţă de lucrările de doctorat din
acest domeniu r:imâne tot atât de mare. După ce, însă, nm citit cartea scrisă de
Dielhard Knopp (de aici înainte prescurtat DK) acest sentiment al meu a suferit
mult. Pentru că nu aş fi putut crede că se va întâmpla aşa ce,.·a. Şi nu pot sfi mă
mângâi decât cu speranţa că apariţia unei astfel de lucrări este un accident. A<;tfel
de accidente erau şi mai sunt explicabile la noi (unde s-au petrecut „ofici:il" a-;tfel
de lucruri), dar ,1colc, ... ('! 1\.
· -· De la bun început, trebuie '>ă spun c;i nu mi-a făcut plăcere să fac această
recenzie clin cauza relaţiilor mele trecute cu autorul.

. -,2. OBIECTCJI, HECENZIEI. Cartea pe care o recenzez aici nu are absolut mei
o 'Valoare istorică. Ea nu se bazează pe nimic. Nu- aduce nimic nou şi, deci, nu
schimbă nimic din cunoaşterea subiectului şi regiunii la care se referă. Ba mai
mu}t, încurcă lucruri care păreau cunoscute. Se poate spune că această carte reprezintă o adunătură ele date, foarte savant încurcate şi publicate ele o editură foarte
prestigioasă (în domeniul arheologiei cla-;ice).
Din cauza diferenţelor calitative foarte mari intre lucrările de doctorat germane pe care le cunosc in acest domeniu şi lucrarea lui DK, din cauza unor discuţii din cercurile arheologice din Germania în legătură cu ea am fost nevoit să
iau poziţie şi încă una foarte critică. Motivul principal a fost acela că dacă astfel
de .lucrări nu sunt trecute prin sita criticii, dorinţa de a întocmi lucrări .ţimilare ar
putea prolifera, iar istoria 1mei biete provincii mai puţin cunoscută în Europa ele
Vest (cum este din păcate şi istoria Daciei) ar putea fi prezentată în orice fel.
·a. lucrarea a fost susţinută ca teză de doctorat (1992) în faţa unor per-;oane
care nu ştiau nimic sau aproape nimic despre subiectul în cauză, despre problematica în care se înscrie şi cu atât mai puţin despre teritoriul studiat (ei nu există· în
bibliografia Daciei romane ca autori);
,_. b. la baza lucrării stau următoarele .,izvoare": A. cinci ţigle cu ştampila legiunii
a XIII-a Gemina, descoperite la Boiţa (Ochsendorf) (p. 130-HiO); B. o ţiglă cu
ştampila fragmentară COH I ... tot ele la Bo~ţa (p. HH-lî7); C. o ţiglă cu şt.-'lmpila
CN din fosta colecţie a pastorului M. J. Ackner de la Guşteriţa (Hammer'>clorf), localitate integrată azi în oraşul Sibiu (p. 19!!-221); D. o inscrip!ie litică de la Şura
Mică (Kleinscheuern) (p. 23î-25î) şi un grafittu pe un vas tot de aici (p. 257-~5!)):
E. o jnscripţie pe piatră (p. 260-323!!!) şi o ţiglă cu ştampila CPALP (p. 3:24-332),
ambele în Muzeul Brukenthal clin Sibiu (Hermannstaclt), clar fără loc sigur ele descoperire;
c. toate aceste descoperiri provin sau ~e află într-un muzeu într-o zonă i;,eograflcă botezată artificios „Unteralt-Zibinbecken", situată în sudul Trnn~ilvaniei
istorice, la norei ele pasul Turnu Roşu. Zona nu are specific nimic, nici din punct de
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vedere geografic şi nici istoric. Zuna aceasta este marcată pe prima şi pe cea de a
treia hartă cu un patrulater (mai bine zis un pentagon), neexplicate în text;
d. nu mi-am propus să fac o recenzie totală şi să scot la iveală toate greşelile (căci sunt foarte multe şi de diverse categorii). Am analizat lucrarea în ansamblu şi Yoi sublinia în text numai sau mai ales erorile mai importante, care afectează fondul istoric al cărţii.
3. CA1'F:\/A ORIECTII Cu CAlUCTJrn PRINCll'AI.

a. Titlul lucrării nu are nimic cu conţinutul. Faţă de cele cca. 3500 inscripţii
şi alte câteva mii de inscripţii tegulare cele 7 piese puse în discufie de autor
nu reprezintă nimic. Nici din punct de Yedere numeric, nici ca probleme ridicate,
nici din punct de Yedere strict epigrafie. Contribuţia lucrării la istoria Daciei (Inferioare) este zero. Titlul apare ,.grandios" faţă de conţinut. Poţi găsi în interiorul
lucrarii orice altceva (!) decât ar trebui să se reflecte după titlu. Cred, mai degrabă,
că lucrarea ar fi fost mai bună ca analiza i<-toriograficâ (bineînţeles, scrisă cu totul
altfel);
·
b. Toate aşa zisele izvoare care stau la baza lucrării au fost publicate şi răs
publicate, unele chiar recent de tot (vezi IDR, III, 4, 1985). S-au dat şi s-au găsit
solu\ii bune, la care DK nu a ajun.s sau a ajuns foarte ... târziu şi şi le~'l atribuit
ca personale. Autorul nu aduce nimic nou, iar dacă cineva citeşte „fişele" localităţilor Boi\a (IDH, III, 4, p. 71-73), Şura Mică (IDR, III, 4, p. 75-77) va constata
cu mirare că tot ce a scris autorul (DK) este ... nimic.
c. DK a realizat un număr impresionant de pagini cu excur<,uri. Cum s-a făcut
acest lucru nu reprezintă nici un miracol, ci este o practică binecunoscută în lumea
diletanţilor: 1) de„crieri inutile: ,,fi~a" localităţii unde s-ar fi
găsit inscripţiile
(Bviţa) e.~te de 23 pagini (p. lOU-123): .• fi~a" unei localităţi vecine, unde nu . s-a
g,bit nimic (Tălmaciu), este de 7 pagini (p. 123-130); 2) descrieri prelungite de inscripţii; de pildă, pentru ţigla cu fragmentul de ştampilă COH I ... s-au conswnat
16 pagini (p. Hil-177); 3) comentarii fără nici o legătură cu subiectul: date ultracuno-.cute în istoria veche, ca, de pildă. Dii Manes (p. 254-267), I.O.M. Dolich'enus
(p. 268-28ri), Aesculapius (p. 287-309). Dar nici aşa zisele „fişe" de aşezări· nu
cuprind datele pe care în mod firesc trebuie să le cuprindă o prezentare de aşezare.
De pildă, la Şura Mică (p. 222-237) nu afli nimic în legătură cu toponimia, aşeză
rile succesi\'e, structura aşezărilor, caracteristicile intime ale localităţii. Nu;·.este
decât o po,·este încurcată, înglobând tot ce a văzut Neugebaur, apoi C. Goss. apoi
M. J. Ack:ner şi alţi romantici de la sfârşitul secolului trecut. nimic despre cercetările recente. Nici descrierile de trupe nu apar fireşti. ln loc să scrie, în cazul
cohc,1·tei de Numizi (p. 199-221), că ştampila este identică cu cele de la FeldioaraFă,!!ăraş (tipul III) identitate care, de fapt, a permis atribuirea celei de la Guş
teriţa DK s~a jucat de-a cititul, trecând în revistă toate posibilităţile imposibile:
ba cohors Maurorum, ba Matiacorum ba Vindelicorum, ba chiar ~i un nume· de
,.civil"': Gaiu-. Iulius \'alerius. Astfel a realizat cele douăzeci de pagini.
d. Deşi în chip practic iz\'oarele sale se referă la o epocă istorică limitate în
timp. la anii 101-275 p. Ch., lucrarea cuprinde tot ce \'rei: date din izvoare de la
Herodot până la secolul al X-lea; literatură isturică şi bibliografie de la cronicari
până la epoca luministă a ultimului deceniu european!!: de la autori spanioli (cu
lucrările respective) până la autor ruşi (!!!); din nordul Europei până la Mediter:mă. DK ne introduce astfel în literatura istorică europeană.
e. Sistemul, folosit de autor, de a utiliza aproape exclusiY numele vechi ale
localităţilur. care nu mai sunt de mult în uz mi se pare foarte perimat. Procedeul
induce în eroare pe orice cititor mai simplu, care nu are imaginea Transilvaniei
din secolul trecut. Procedeul mi se pare tot atât de periculos astăzi, pe cât era cel
un1:ure<,c de la sfârşitul secolului trecut (care maghiariza total numele de localităţi,
indiferent dacă locuitorii lor erau români, sârbi, saşi etc.) sau chiar cel din epoca
comuni-.tă (care româniza t0tal numele de localităţi, indiferent de etnia locuitorilor
lor). DK îmi apare astfel demn reprezentant al ambelor politici. Eu înţeleg că atunci
când o localitate este locuită de unguri pui numele unguresc şi în paranteză pe
cel oficial românesc (dacă este); când localitatea este germană sau a fost, pui numele nemţesc şi în paranteză pe cel românesc (dacă există); dacă localitate-a este
românească pui numele românesc. Prin prisma aceasta mi se pare de-a dreptul .caraghiu~ ~ă folGseşti pentru localităţi ca Feldioara-t:'cea, Hoi\a ele., localităţi pur rolitice
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mâneşti

nume germane sau maghiare (maghiarizante). Un exemplu al absurdităţii
procedeului este următorul: revista Acta Musei Porolissensis, care apare la Zalău
(oraşul în care am crescut şi unde locuiesc părinţii mei), este prezentată ca apărând
la Zillenmarkt!!! Cine mai ştie domnule DK a~tăzi că Zalău! a fost cândva numit
Zillenmarkt? Numele ora~ului este atestat în documentele ungure/ti ca Ziloch =
Zilah, foarte probabil o ·formă maghiarizantă a unui topc,nim slav. Dar acum oraşul
se numeşte Zalău sau Zălau şi este locuit în proporţie de 70D/0 de români, iar revista
apare numai de când acest

oraş

este

Zalău

sau

Zălau!

4. ERORI DE CONŢINUT

a. Lucmrea nu are un plan modern, în sensul cel mai buni al cuvântului.
este, de fapt, ultra simplu: Vorwort (p. -1-2): Abkiirzungen (p. 5-JJ);
methodische Einleitung (p. 32-99); das romisch archaologisch-epigraphische Fundmaterial (p.' 100-332!); Schlussfolgerungen (p. 332-338); Indices (p. 339-365). Partifa·'de intrc;ducere metodică nu explică nimic în legătură cu mijloacele de lucru,
metoda de tratare, nu din alt motiv decât acela că acestea nu există, nici una, nici
alta. Din această cauză cartea seamănă cu produsele confuze ·con!,!lomerate ale unor
amatori istorici de la sfârşitul secolului trecut.
·
b. Jncărcătura inutilă ele bibliografie (autori antici cu grămada, lucrări speciale,
procluse ale unor amatori ai istoriei, gazete, reviste de cultură), care nu au nimic
direct şi nici măcar tangenţă cu subiectul (vezi, de pildă, la p. 5-31 seria bibliografică pc,-ate fi redusă cu 900/o) îngreunează mult şi minimum-ul greu de înţelPs.
care .,ire legătură cu subiectul ales. Se poate spune, fără teama de a greşi, că din
punct de vedere al conţinutului cartea este alcătuită din divagaţii.
c. Şi mai grav este faptul că lucrarea nu are nici un înţeles istoric, nu ;u·e o
concevţie logică. Nu poţi pricepe nimic. I) nu introduce pe cititor în problemele
epocii romane pe teritoriul dat; 2) nu ~e spune ce rost avea şi ce rol juca teritoriul studiat in prc,,·incia romană în care se afla; 3) foarte greu, cu mari dificultăţi,
autorul localizează zona: la p. 33, afirmă că din cauza multiplelor dificultăţi mai
bin~. nu spune cărei provincii aparţinea şi va scrie numai Dacia; mai încolo, la
p. 85, afiăm că totuşi zona ar putea face parte din Dacia Apulensis; la p. 151, se
face un compromi<; cu apartenenţa, iar, la 15!), să aflăm că poate ~ă aparţină fie
Daciei Apulemis, fie Daciei Inferior. Domnul DK afirmă că trupele stau pe Olt,
clar caută graniţa la Apold ! Oricine a citit puţin istoria veche a României ştie că
graru.ţa de nord a prc,vinciei Dacia, Inferior-Malvensis a fost pe Olt şi că linia
(teqi:etică) a râului despărţea două provincii. Oricine ştie că de-a lungul unei graniţe
pot. stH trupe din ambele provincii (când graniţa desparte două provincii). De_ ce
atunci atât de multă speculaţie'! Interpretările sunt şi mai simpliste: la p. 229 citează
P..e I. Ferenczi cu prc~upunerea că i::raniţa dintre Dacia Superior şi Inferior era pe
la· f.\pold; dar cum N. Branga a găsit la Apold o villa rustica, autorul (DK), pe baza
ipoteticii prezenţe a unor ţigle cu ştampila legiunii a XIII-a Gemina la Apolel,
presupune existenţa unui „Gamisonlager for eine Mo-bile Abteilung cler Legion"!
Deci, presupunerea ... presupunerii!!! Tot aşa de încurcată apare staţionarea trupelor la Boiţa: ba a stat aici un detaşament de legiune, ba a slat cohorta I ... , ba
a stat cohors II Numidarum (la Guşteriţa)!! Dar amărâtul acela de fort ele la Boiţa
nu măsoară decât 47 >.: 41 m; oricum ai înghesui în el oamenii nu încap mai mul_t
de:,50 de oameni în el. Toate basmele povestite la istoria unităţilur militare nu au
nici. -un rost. Nici una din unităţile menţionate nu a staţionat şi nu putea sta\iona
aici. Poate părţi din ele sau, mai deg·rabă, subpărţi. Şi mai posibil ar fi exportul
de material ele construcţie (în cazul celor care nu au staPonat aici).
' ci. Conţinutul, aşa cum spuneam mai sus, este dominat de texte inutile şi fară
legătură cu ~ubiectul. Eu am publicat zeci (poate chiar sute) ele ştampile militare pe
cărămizi şi ţigle inedite, dar nu am reuşit niciodată să scriu mai mult de duu,'\-trei
rânduri pentru un tip ele ştampilă anume (nici chiar când articolele se plăteau).
DK ~I reuşit să scrie un număr recorci de pagini pentru o singură şt<1mpilă, care era
deja arhicuno.scută şi răspublicată. De pildă pentru ştampila ele tipul LEG XIII G
a scris 30 pagini'! (p. J:J0-lfi0). Numai dimensiunile unei cărămizi ~i a ~tamilei respective se întind pe 4 pagini. Vorbind de~pre datarea ~tampilelor, discută iară~i
pa/lini peste pag-ini, chiar când lucrurile sunt foarte simple ~i cuno~cutc. D:1c'ă
legiunea a XIII-a Gemina a fo~t singura unitate ele acest fel din Dacia până Li 118
A_şa-z~sut __ plan
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(când a existat o singură Dacie!!!) apare clară şi datarea ştampilei. Dar teritoriul,·.
de care se ocupă DK, nu făcea parte din Dacia în această periO'adă. Făcea parte din
Moesia Inferior. Deci, în chip teoretic prezenţa ştampilei legiunii acolo este un aecident sau o urmare a războiului. Dar dacă vrei să speculezi pe baza lipsei de i:i'lvoare
~i date, poţi să o faci până la nesfârşit. Şi DK a făcut-o: la istoria legiunii a XII-I-a
Gemina (p. 79-81) în loc o simplă trimitere la E. Ritterling, mai „trage" o po,'este
la p. 331 până la p. 365. Uite aşa se creşte un text fraţi Valahi 1 (căci dacă folu-;im
touonime anticizante să anticizăm totul!). Un asemenea procedeu a încărcat ,groza·\. şi indicii (p. 331-3!i5). Ei apar, clin punct de Yeclere cantitativ tot atât de mulţi
ca indicii de la marile sinteze generale. De pildă, aşa-zisul „geographische Re°"i~ter" (care dacă ne referim la titlu nu ar trebui să fie mai mare de o pagină)
,~ întinde pe 7 pagini şi jumătate (p. 363-365), cea mai mare parte din localită\ile
,,111.intite fiind răspândite în restul Europei!
·
După câte îl cunosc !Je DK, el a citit conştiincios tot ce a citat. Sunt con\'inş, de
a,ta. Dar acest lucru nu i-a ajutat cu nimic la lucrare. Cred că numai exoti<,,rtul
subiectului - total necunuscut celor care i-au apreciat lucrarea - a permis.:;:iparilin ei.
.,,.
5. CONFUZIJ COMPLEXE marchează lucrarea la tot pasul. Natura lor. este
foarte diferită şi cele mai multe provin din faptul că DK nu ştie istorie. Unele dintre
ele sunt ele natură geografică. Aş aminti aici numai în imistenţa cu care D~ •.botează Feldioara-Ucea ca Marienburg, care este, Feldioara-Rupea: p. 147 Mărtlo,µş,
Că!ugăreni (Martonfalve. Mikehaza) nu prea sunt în „siebenbiirgische Altbecţen",
ci. cam depărtişor, la o distanţă de 150 km: numele antice de care tot uzează, şi
,1buzează (Cedonia, Burticum etc.) sunt simple presupuneri ale unor istorici, nejustificate de nimic, aşa încât perpetuarea în scris astăzi a lor este c; eroare. Şi mai
multe sunt confuziile de natură istorică: p. 68 aflăm că Dacia a fost cucerită în trei
războaie 'sub Domitianus şi Traianus. O fi fost.. dar numai DK ştie aşa. Istoria
Homâniei ştie altfel! Inscripţiile de la Guşteriţa şi Sibiu nu au fost incluse în IDR,
HI, 4, la localit~ţile respective pentru că I. I. Russu (cunoscut pentru acribia lui) a
constatat că ele au fost adunate de M. J. Ackner de prin alte părţi. Şi, de fapt,
a devenit clar pentru oricine că, de pildă, ştampilele CN au fost aduse la Guşteriţa
de colecţionar de la Feldiuara-Ucea. Până la săpăturile de la Feldioara făcute de
mine, nici lectura, nici pro,·enienţa ştampilelor acestea nu era cunoscută: p., 15!1
aflăm că în timpul războaielor marcomanice un detaşament din legiunea XIII
Gemina a venit la Boiţa să apere intrarea în provincie. Atunci a construit şi .baia.
Deci, detaşamentul a venit să apere provincia din direcţia opusă atacului marcomanic (care era pe frontiera de vest). De la 101 până· la 170 soldaţii din Boiţa
fi\ceau (după DK), probabil, baia în Olt!! Să fim seriUŞi. Oricine ştie că una din
pcimele acţiuni ale unei unităţi militare (după construirea castrului) era ridicarea
hăii. Aşa scriu şi izvoarele scrise.
Nu mai insist asupra altor confuzii. Exemplele ele mai sus sunt cred suficiente.
6. TEXTUL ESTE AN AC HON IC sau cel puţin arc alură anacronică.

a. Anacroni~mul este dat ele mai mulţi factori între care aş socoti chiar şi o
limbă cu totul nemodernă, încărcată cu influenţe vechi. La aceasta se adaugă şi
pre.,curtările primiti\·e şi sistemul de citare, ce aparţine începutului ele secol. Folo,-.frea cu multă tenacitate a numelor vechi de localităţi (de se potriveşte, de nu se
potri\"eşte) a întărit acest caracter. Iar ceea ce pune vârf acestei caracteristici este
h:izarea, aproape în chip exclu,iv. pe oonstatările oa~nilor ele cultură Saşi de la
,fârşitul secolului trecut. Desigur, că la acest anacronism contribuie şi modul de
interpretare, care este însă nu numai anacronic, dar şi total depăşit.
b. Pentru ca unele din cele afirmate mai sus să nu pară nejustificate, aş adăuga
are un fond de cu\'inte al ei propriu. Terminologia gercel mai perfect, evoluând mult în ultimii ani. căpătând
un .,pE'Cific aparte. DK nu stăpâneşte acest limbaj. Redacţia a trecut văd, foarte
repede, peste asemenea lipsuri. Dar pentru un cititor de specialitate formele folo-.ite ajung· uneori chiar comice, nu -numai anacronice. S-ar putea ca acest fapt să iie
în::-ă un rest din influenţa carpato-pontico-bârseană ele care, ,e vede, nu poate scăpa
autorul. Terminologia se împarte in mai multe grupe:
că arheulogia epocii romane
mană, mai ales, a funcţionat
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- formule consacLtt2 (termeni): Aufbewahrungsort în loc de Standort; Miinzhort în loc ele Gelclschalz: Mi.inzfunde în loc de Gelclfunde; Grossermunz sau Erzmnnz nu se mai foloseşte. Tot în această grupă s-ar înscrie termenii ca Romerlager,
Hiimerkastell, Hămerkleinkastell, Kastellvicus pe care DK nu le- cunc,aşte. Romerlager se foloseşte numai pentru castrele de legiune. Rămerkastell numai pentru
castrele pent•tU trupe auxtliar2. Kleinfestung se folos~te pentru fortificaţii mai
mici ca un castru de trupă auxiliară (ca, de pildă, cea de la Boiţa). Kastellvicus este
termen folosit pentru aşezarea civilă de pe lângă castrele de trupe auxiliare, spre
~leosebire de l .agervicus ( =- canabae), care define~te o a~ezare civilă de pe lângă
un castru de legiune. Tot aici, a':, menţiona că pentru clădirea comandamentului se
foloseşte termenul de Kommanclaturgebăude, iar pentru comanda unităţii termenul
de Kommandc;. Şi nu invers';
- formule inventate, în loc de termeni consacraţi: .,Scherbenschicht", ,,Tonwarenschicht" sunt termeni necunoscuţi în arheologie; ,.rein auxiliar Verteidigungssystem" sau viceversa, ,.rein legionar Verteidigungssystem" sunt nemaiîntâlnite:
. ,Legionhauptlager" nu se poate folosi pentru că legiunea avea numai un singur
„Lager": ,,Auslassung Dakiens" nu s-a folosit niciodată, mai degrabă, s-a folosit
,.Aufgabe"; ,.lăndliche Sie:llung" nu se foloseşte pentru aşezările de pe lângă castre,
ci pentru cele rurale; nici termenii „mobile Abteilung cler Lei::ion", .,kollektive Arbeit" (!), .,Befestigungen au.s Stein". ,,Legerraum" sunt de neîntâlnit în lucrările de
specialitate actuale; nu există nici „Hypokau.stbruchsti.ick". Termenul, Hypokaustanlagen" defineşte întreaga instalaţie de încălzire: doar unele din elementele
acestei instalaţii, cărămizi, ţigle, tuburi etc. pot fi sub formă de „Bruchst[1cke":
nu există nici „dakische Goldbergwerke" pentru simplul fapt că dacii nu exploatau aurul în mine, ci prin spălare. Cel puţin a~a scriu speciafo;tii în epocă dacică;
- lipsuri sau formule V2C'hi în citare: H. Mattingl~·. Thc Homan Imperial
Coinagc, London, se citează ele zeci de ani HIC; TI H, se citează cu caroul respectiv
A, B, C, D, ... X. ln cazul citat ele DK, acest TIR putea fi L 3'1 sau L 35; o serie
de lucrări vestite şi cu titlu ft,arte lung, tratate cu izvoare se citează prescurtat:
ele µildă. Marsigli şi nu în forma latinizată a titlului, care este aproape necunoscută.
î. ,Concluziile autorului se reduc la... nimic. O afirmă aproape el însuşi
(p. 33li): .. In ihrer2 Ges<mtheit. .. kiinnen ... gescllichtlich gelten", pe române~te spus,
m totalitatea lor, datele menţionate (ele DK) arată doar simplul fapt că există
ceva ! 1 ! Era şi firesc, cluµă materialul folosit, cluµă mijloacele de lucru, să ajungă
el însuşi la o asemenea concluzie. Sµeranţa lui (DK) că etnografia (antică') oferă
specificităţi lLcale, este însă iluzorie. Deci, nu avem concluzii.
Dar pe µarcursul lucrării, prin text. prin note, DK a formulat o serie de constatări care, datorită faptului că lucrarea apare în cercuri relativ puţin cunoscătoare
ale problemei (Daciei), pot avea urmări periculoase pentru biata istorie a Daciei
romane. Iată câteva dintre ele:
a .p. 1: afirmă că cluµă l!J02 ele fapt, în Homânia nu s-a făcut nimic în domeniul epigrafiei, pentru că / DN este scris româneşte' S-ar putea ca pentru neofiţi
ca el să fie aşa. Dar în realitate nu s-a făcut mai puţin ca în alte ţări şi între
specialiştii în epigrafie, Jimba română (în acest caz singular) nu a făcut şi nu face
greutăţi. Dovadă este că vLI urnele au fo.st şi sunt intens folosite, iar tirajul s-a
epuizat rapid. Aş sublinia însă, personal pentru DK, că exact aceleaşi motive pentru
care el a emigrat (sau care 1-atl silit să emigreze) au făcut ca în cazul cărţilor
româneşti ele arheologie şi eµigrafie să nu poată fi făcute traduceri (decât în contul
amărâlilor ele cercetători). Şi lucrurile încă nici acum nu stau mai bine.
b: p. 2: DK afirmă că 1\1. .J. Ackner a fost primul (şi ultimul) care a strâns
inscripţiile din zona Unteralt-Zibinbecken ... Oare cele câteva ştampile mai meritau
o asemenea afirmaţie? Pentru informarea lui, îl amintesc numai pe N. Branga şi
chiar IDH, III, 4. care le-au publicat una clupă alta pe toate:
c. Mai înculo, într-o notă, DK laudă articolul lui Gh. Noeske despre mineritul
şi, mai ales, despre populaţia din zona minieră a Daciei Apulensis. Trebuie să
subliniez faptul că deşi această lucrare s-a publicat în Banner Jahrbiicher, nu înseamnă nimic, clin punct de vedere calitativ. Recenzia pe care a făcut-o I. I. Hussu
lucrării este nimiC'ito,1re (cf. JU?H, lî, 3, 19î8, p. 529-5:!5: L'ber dcr rămischcn

Hergbau

in

siebcnbiirgischcn

f:rzgcbirgcn);

ci. p. :3: mi se pare infatuată µărerea că lucrarea lui proprie (DK) este o continuare a cercetărilor lui Th. Mommsen. Este cam exagerat pentru lucrare şi nu
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prea . . . de cinste pentru Th. Mommsen. Acesta a strâns. publicat, republicat, recitit şi soluţionat mii de inscripţii numai de pe teritoriul Daciei. Multe din ele erau
inedite. Le-a căutat el însuşi, călătorind zile întregi prin Transilvania, le-a citit,
recitit şi explicat. DK a strâns la un loc 7 inscripţii şi ştampile, gcita citite (şi bine
citite) de alţii. Şi mai mult, a încurcat datele despre ele decât să le lămurească.
De aceea orice apropiere de genul celei făcute de el însuşi este deplasată;
e. p. 74; DK ajunge la formulări care depăşesc puterea lui de înţelegere; el
declară (pe baza cercetărilor proprii!!!) că perioada de ocupaţie a Daciei a fost cam
scurtă pentru o romanizare totală şi că dacii în „enclavele" carpatice au străbătut
neromanizaţi până la ... goţi!!! cu propria lor limbă, ajungând să influenţeze limba
goţilor;

f. p. 91; continuând a se afla în lumea goţilor, DK afirmă că manetele romane
târzii de Ia Sibiu pot proveni şi de la plăţi făcute pentru barbarii din Transilvania.
Aici şi-a dat obştescul examen: nu ştie nici măcar concluziile Ia care a ajuns K.
Horedt în ce priveşte prezenţa barbară în Transilvania; nu ştie în ce fel de manete se plătea Ia barbari (care nu primeau decât aur!); nu ştie ce regim aveau manetele de bronz în epoca romană târzie. La p. 75-76, not 339, arată că goţii sunt
cei care au jefuit de pe undeva donariul de bronz de la Biertan şi l-au adus în
Dacia. Vezi bine că, după înţeleptul DK, ticălc;şii de goţi jefuiau prioritar obiecte
de bronz, lut şi lemn. Nu îi interesa nici aurul, nici argintul. Şi după ce jefuiau
asemenea „valori" mari le mai şi îngropau!!! Halal să-ţi fie domnule DK! Prin
această concluzie autorul, deşi ignorant în problemele continuităţii daco-romane,
se înscrie direct în familia celor care inventează orice pentru a o nega (vezi Erdely
Tortenete, Budapest, HJ7fi. p. 99-112, unde se susţine exact acelaşi lucru). La p. 80
aflăm cu uimire că împăratul Titus (79-81 p. Ch), după distrugerea Ierusalimului,
a trimis la Talmesch = Tălmaciu colonişti evrrei. Ce păcat că locuitorii germani din
Tălmaciu nu au ştiut acest lucru în timpul lui N. Ceauşescu. Ar fi putut emigra
mai uşor (şi mai ieftin) în Israel, decât în Germania!
Aşa cum spuneam, amatorismul şi ignoranţa duc la erori din cele mai grosolane. Mânat (probabil) de bune sentimente DK s-a întins spre domenii pe care
nu le cunoaşte, nici măcar atât cât cunoştea (dacă acest lucru se numeşte cunoaş
tere!) sectorul „Unteralt-Zibinbecken" Şi aşa a început inundaţia de enormităţi.
Nu voi continua, scoţând în relief aceste erori, pentru că sunt prea multe, iar
lucrurile sunt de mult clarificate chiar şi pentru cei care au scris altfel. DK
apare ca o insuliţă izolată într-u lume depăşită, lucrând la nivelul anilor 50,
cu concepţiile de la sfârşitul secolului trecut.

8. CONCLUZII
a. Cartea lui DK apare ca o lucrare a unui student de anul I (dezvoltat);
a unui student care s-a introdus în materie, dar e departe ele a cunoaşte elementele necesare muncii ştiinţifice. Lectura de care dispune este de suprafaţă. La noi
în ţară o astfel de lucrare nu ar fi trecut nici măcar ca lucrare de diplomă. Nu
avea nici măcar motivatia. Căci ea nu arată nimic din criteriile medii, care se cer
într-un caz: metodă de· lucru, mijloace de lucru (izvoare), nu arată îndemânarea
de a lucra nici cu sursele, nici cu literatura de specialitate; nu arată nici o urmă
de acribie ştiinţifică; şi mai ales nu aduce nimic nou.
b. Cartea este o simplă paradă de cunoştinţe „literare", care, are un vădit
caracter de compilaţie care nu oferă nimic, pentru că nu se baza pe nimic. Din
punctul de vedere al celor care cercetează Dacia Inferior (Malvensis) şi Daciile în
general, cartea lui DK este un model de cum nu trebuie făcută o lucrare.
c. Cartea se caracterizează prin amatorism şi diletantism acerb. Numai amatorii au curajul de a ataca cu atât sârg un subiect pe care nu-l cunosc şi numai
diletanţii se pot pierde în divagaţii pseuclosavante, depărtate cu totul de subiect.
Nu am constatat nici o urmă din prudenţa atât ele caracteristică omului de şti
inţă. Ba mai mult, mi se pare că am surprins o notă vindicativă! (faţă de cine
oare?)
d. Elaborarea, aprobarea şi, mai ales, publicarea unei asemenea lucrări reprezintă un mare pericol: şi anume posibilitatea ca în viitor să mai apară astfel
de produse despre Dacia, care, în cercurile semiintelectuale sau în străinătatea
ignorantă în general ( 1), pot trece chiar bune. Prevenirea unor asemenea acte devine
astfel o necesitate. Mi se pare curios că într-o Europă care se vrea unică, care
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face reforme de uniformizare a învăţământului, a ştiinţei, nu există un sistem de
relaţii în ce priveşte ductoratuJ. Este nepermis ca într-o ţară oarecare să se elaboreze doctorate cu subiectul de istorie al altei ţări (în cazul istoriei) fără a se
apela la un specialist de acolo, mai ales, atunci când docenţii şi comisiile sunt stră
ine total şi de teritoriu şi de istoria lui şi de subiectul ales. În cazul de faţă se
aflau în Germania câţiva specialişti saşi proveniţi din România, cercetători serioşi (V. Wollmann, K. Gtindisch etc.), care ar fi putut fi întrebaţi, consultaţi.
e. Este jalnic să se cc.,nstate,
din punct de vedere istoric, că munca unor
generaţii de cercetători, poate fi beştelită în asemenea hal de un amator oarecare
(fără îndoială bine intenţionat ca dorinţă), fără
o pregătire „profesională" în
istorie. Tocmai de aceea, am scris recenzia de faţă atât pentru autorul cărţii (DK),
cât şi pentru cei care ar trebui să aibă grijă de apariţia unor astfel de lucrări.
9. POST-SCRIPTUM

Am fost aproape coleg de generaţie cu DK. Mai mult, am fost cc.,legi de
(Avram Iancu). Eram singurii, dacă nu printre foarte puţinii, care ne sculam
la ora 5,00 (dimineaţa) pentru a studia în sala de lectură a căminului. Am fost
colegi şi la o serie de cursuri speciale (pe care le-am cerut noi înşine la Hectorat):
limba greacă, rădăcini indoeuropene. Am făcut ace'>te cursuri cu unul din cei mai
străluciţi filologi europeni, mare personalitate a Clujului, profesuul I. I. Russu.
L-am admirat pe DK pentru capacitatea şi inteligenţa lui. Admiraţia mea a
crescut când am aflat că, după terminarea Filologiei - secţia engleză, mai urmează o facultate (Dreptul). L-am admirat pentru felul cum a rezistat şicanelor
autorităţilor comuniste din :SraşoY. care l-au dat afară din învăţământ pentru
,.îndrăzneala" de a cere emigrarea. Dar DK a fost absolvent de filologie. Metodele de lucru ale filc,logiei şi istoriei sunt diferite. De aceea m-am mirat că DK
s-a grăbit să publice această lucrare. Mă întreb cumva dacă nu a fost cuprins de
vreun fel de ameţeală a superiorităţii apusene (superbitas!) şi în acest caz critica
adusă de un fost coleg l-ar aduce pe pământ. Cred că o asemenea critică îi va
face şi mai bine când va înţelege că e mai grav să scrii enormităţi în I. germană,
decât în 1. română! (deşi grav e în ambele cazuri). De aceea mi se par jalnice
.~i lamentările lui în legătură cu literatura istorică în limba română. închei,
menţionând vechiul dicton latin (transpus la cazul de faţă): Amicus Knopp, sed
cămin

magis amica i:eritas!

NICOLAE GUDEA

DOHIN ALICU, SOHIN COCIŞ, CONSTANTIN ILIEŞ, ALINA SOROCEANU,
Snwll fi11d.1· Jrom Ulpia Traia11a Sannizegetusa, I., Sarmizcgctusa monograph 4,
Colecţia .,Biblivtheca Musei Napocensis", IX, Cluj-Napoca, 19!)4

Monografia are un număr de 150 ele pagini, 92 ele planşe cu desene liniare şi
fotografii alb-negru (la sfârşitul lucrării). Conţinut: lnlroduction, p. 3-7; Contens,
p. !J; Chaptcr I. Iron objccts, p. 11-~6; Chapter 2. Rronze objccts, p. 47-61;
Chaptcr 3. Bone objects, p. 63-G!J: Chapter 4. Class vcssels and other items,
p. 71-72: Chapter 5. Pottcry and clay objects, p. 73-79; Chapter 6. Stane objects,
p. 81-82; Catalogue, p. 83-142; Abbreviations. p. 143-148; List of objects,
p. 14!J-150.
lată că încet, încet, cu trecerea anilor, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, metropola Daciei romane îşi face cunoscute public „comorile", descoperite de-a lungul
timpului. Acest valoros studiu, în limba engleză (apărut în Colecţia „Bibliotheca
Musei Napc;censis", sub auspiciile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei
clin Cluj-Napoca), întăreşte ideea, el adăugându-se altor volume editate până acum
(o monografie, în limba engleză, despre monumentele figurate, l!J79, două variante
privitoare la opaiţele ulpiene, una în limba engleză 1977, cealaltă bilingvă (româno-germană), l!J!J4 şi un important ghid turistica-istoric despre vestigiile capitalei
romane. l!J84), ca să nu mai amintesc ele impresionantul număr ele studii, opinii,
nete şi discuţii publicate în diferite re\·iste ele specialitate clin ţară sau străinătate.
Beneficiind ele un colectiv, bine închegat, de cercetători, care au lucrat ani
ele zile în campaniile arheologice la Sarmizegetusa, această monografie are şi un
caracter particular. Pe lângă necesitatea unor informări generale, cartea pune în
„lumină" şi „măruntele descoperiri", ieşit la iveală în acest mare centru, urban
al provinciei traiane. Mă refeream la expresia .,mărunte descoperiri" (numeroase
piese de dimensiuni reduse, confecţionate din diferite materiale), care nu prezintă
un aspect spectacular, ele multe ori ignorate sau publicate fie sumar, fie amintite
în diverse reviste de specialitate. Această optică, încetăţenită în concepţia unc,r
cercetători, este total eronată. Aceste „mărune descoperiri" îşi au imporanţa lor
cuvenită
în oglindirea vieţii cotidiene a unor timpuri ele mult apuse'
După o „Introducere". ce trece în revistă htoricul cercetărilor ulpiene, capitolul 1 tratează obiectele din fier (unelte ele orfevrărie, făurărie, dulgherie, cele
agricc,le, materiale ele construcţie, mecanisme de închidere şi legătură, tacâmuri,
cârlige, recipiente de iluminat. styli, piese pentru harnaşament şi care, arme, etc.).
Următoarea secţiune a monografiei (Capitolul 2) prezintă obiectele de bronz (fibule. piese pentru echipament milit,ir ~i hm·na,ament. ornamente ~i bijuterii.
ustensile medicale, cele ele toaletă şi cosmetică ş.a.). Obiectele din os (Capitolul
3) se compun din ace ele păr şi de cusut, zaruri şi jetoane pentru jocuri, mânere,
răzuitoare, linguriţe medicale, teci etc., iar secţiunea a patra prezintă sticlăria.
in continuare (Capitolul 5). sunt expuse obiectele din ceramică, fiind analizate
tipurile de vase desccperite la Sarmizegetusa: de la veselă, turibula, mortaria,
iolia, amphorae, la categoria specială ele terra sigillata (opaiţele nu fac obiectul
prezentării monografiei, ele constituind subiectul altor două m:mografii, editate în
l!J77 si l!J94). in sfâr~it. studiul îsi încheie ex1:ozeu] prin desc„rierea pieselor din
piatră, în care un loc important îl ocupă grupul ele obiecte reprezentat de mola
trusatilis, mola mrz;rnalis si mortciria (Capitolul (i). Cat:ilogul. o parte importantă
a cărţii, impresionează prin cantitatea mare a materialului cles::ris (un număr de
1.133 de piese'), deci, un foarte util instrument de lucru.
Deşi sunt patru autori (Dorin Alicu, capitolele clesp:·e fier, bronz, os, sticlă
şi piatră: Sorin Cociş, bronz; Constantin Ilie~ fier: Alinn .Soroceanu, sticlă şi ceramică) lucrarea este concepută unitar. coordonarea editării ei fiind asigurată de
Dorin Alicu şi Surin Cociş. De asemenea, monografin beneficiază de o judicioasă
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traducere în limba engleză prin strădaniile Adelei Paki şi Angelei Morariu (capitolul ăespre fier), nimerit prilej ca aceste doamne să primească toate felicitările!
Ilustraţia
să întregească

sugestivă, notele şi abrevierile bibliografice vin, la rândul lor,
valoarea sintezei în sine.
Nu pot încheia acest~ rânduri fără a semnala faptul îmbucurător că apariţia
unor recente volume în colecţia „Bibi iotheca Musei Napocensis" au fost traduse
integral într-o limbă de largă circulaţie internaţic,nală ( La politique edilitaire dans
Ies provinces de l'Empire romain. Actes du 1er Colloque Houmano-Suisse, Deva,
1991, nr. VI al colecţiei amintite. 1993, şi monografia de faţă) sau sunt ediţii
bilingve (Dorin Alicu, Opaiţele romane. Die rămischen Lampen. Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, VII, 19!)4 şi Viorica-Gabriela Pop, Colecţia de mobilier din Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei Catalog selectiv. La collection d'ameublement
du Musee National d'Histoire de Transylvanie - Cataloque selectif, VIII, 1994).

CONSTANTIN POP

DORIN ALICU,

Opaiţele romane. Die rămischen Lampen. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Colecţia „Bibliotheca Musei
Napocensis", VII, Editura

,,Museion", Bucure~ti, 1994

Volumul (din Colecţia .. Bibliotheca Musei Napocensis". oclecţie aparţinând
cunoscutului muzeu istoric clujean) înmănunchează un număr de 215 pagini, 24
de planşe cu desene-figuri alb-negru şi 31 de planşe cu fotugrafii alb-negru (la
sfârşitul volumului).
Structura sumarului: Introducere, p. 5-12; Capitolul I. Stampile şi producători, p. 13-40; Capitolul II. Tipurile întâlnite la Sarmizegetusa, p. 41-69;
Addenda, p. 70-74; Einleitung, p_ 75-82; Kapitel I. Stempel und Erzeuger, p. 83114; Kapitel 2. Lampentypen aus Sarmizegetusa, p. 115-146; Addenda, p. 146-151;
Catalog, p. 153-HJ5; Abrevieri, p. 197; Note, p. HJ9-212; Bibliografie, p. 213-214;
Cuprins, p. 215.
Monografia de faţă constituie o a doua variantă, bilingvă (româno-germană),
mult îmbunătăţită, cu recente descoperiri şi revizuită, a unui vulum de început,
tratând aceeaşi tematică (Dorin Alicu, Emil Nemeş Homan Lamps from Sarmizegetusa, Bhtish Archaeological Heports, Supplementary Series 18, Oxford, 1977,
mai !)Teu accesibilă. exemplarele existente în ţară fiind reduse).
Este de remarcat faptul că, în sfârşit, avem o imagine clară, - prin reunirea într-un fot unitar -, a lucernelor (marea majoritate din lut) descoperite în
capitala provinciei traiane. până acum, multe din ele disipate în diverse reviste de
specialitate sau rămase inedite.
Dacă în „Introducere" cercetătorul clujean explică cu claritate părţile componente ale unui c,paiţ (lucru meritoriu după părerea mea), trecând, apoi, la expunerea istoricului cercetătrii problematicii în sine, în capitolul I Dorin Alicu se
ocupă de stampile şi producători. Astfel, a putut departaja un număr de 39 de tipuri epigrafice cu numele proprietarilor de officinae ale genului sau ale meşterilor
artizani (un nume cu caractere eline, re-;tul latine) şi, totodată, a stabilit cu
justeţe provenienţa acestor lucerne (importuri italice, greceşti. moesice, pannunice, copii executate fie în Pannonia, fie, probabil, în alte regiuni ale Imperiului
ori în Dacia, produse din provincia noastră traiană şi copii confecţionate la Sarmizegetusa). Cât priveşte meşterii ulpieni presupuşi a fi localnici, numărul acestora
se ridică la 7 nume.
,Capitolut II prezintă opaiţele descoperite în metropula Daciei romane. Ele
însumează 28 de tipuri (la rândul lor, unele cu variante), nefiind• trecute cu vederea nici fral!mentele de lucerne atipice. Addenda completează lista recipientelor de iluminat cu încă 1G denumiri de exemplare stampilate, descoperite relativ
recent în edificiile EM 22 si EM 24 din acest centru urban.
Catalogul, secţiune importantă a lucrării. analizează 1.254 de lucerne. Chiar
dacă autorului poate i-a „scăpat" studiului un oarecare număr de „lămpi". Ulpia
Traiana Sarmizegetusa se dovedeşte a fi fost un centru de importanţă majoră în
producţia artizanală a genului, mărturie în ace~t sens fiind cantitatea mare de
piese cu această funcţiunalitate descoperite aici.
Planşele cu desenele liniare şi cele cu fotografii, aparatul critic judicios
întocmit şi bibliografia adec,·ată sunt elemente convergente care duc la închegarea unei valoroase monografii. Bineînţeles, nu poate fi trecut cu vederea stilul de
,,scriitor" al autorului, Dorin Alicu.
Un gând bun Editurii bucureştene .,Museion" şi redactorului cărţii, doamna
Eugenia Vişinoiu pentru străduinţa ca această sinteză să vadă lumina tiparului în
ccmdiţii ireproşabile.

CONSTANTIN POP

l\'.'JDfff:J-:/\ F,\BEH. n(I', riimi-"chc Au.ri/iarkastdl uml cler ric-us ron Hc9cnshurgKnmpfmiihl, Mi"mchcn, l!JB4, I: Text tilli p. -f 243 ilustraţii;
1I: ::o :inc:-.2 constând în plan~e duble i\lLinchener Beitrăge zur
\'(Jr- und Frl'1hgeschicht~, Banei 4U .

. \m dorit în m:icl special s:"i prezint cartea doamnei Anclr~ea Faber (ele aici
înainll' numele \'a fi folosit pres:::urtat AF) clin trei moti\'e: a. mai întâi pentru
că este m'.lno,:rnfia unui castru rom,rn, ch!tat relativ timpuriu şi cu o exhtenţă
scurtâ (oric1m Iimitată); b. pentru că este prezentată sistematic şi aşezarea civilă
a castrului, luc;-u foarte rar în general (şi care mă interesează în mod special
pentru Porolis,t:m); c. pentru că autoarea a încercat un sh1tem nou de prezentare
atât a textului cât şi a materialului arheologic.
Lucrarea scris:'l de AF este încă o mărturie de bună calitate în legătură cu
strategia de doctor,,,\ în istorie Yeche şi arheologie din R. F. Germania. Numeroşi
arheologi tineri .sunt îndrumaţi s:'l Ya]orifice, prin acea,tă formă supe~ioară de calificare, săpături vechi ai căror autori au decedat sau abandonat ideea d2 a public:1,
respectiv materialele arheologice adunate în cursul timpului prin muzee, fie în
urma lucrărilor agricole, fie a lucrărilor de construcţii, fie din săpături de salvare.
Ca urmare a acestei politici inteligente conduse şi urmărite cu tenacitate au fost
publicate în ultimii ani, la cel m•,1i bun nivel, numeroase materiale arheologice. Ca
urmare a acestei politci tcate muze:-le depozitare de astfel de materiale, toţi cerc'?tătorii mai în vârstă s-au grăbit s:i pună la dispoziţia tinerilor interesaţi materialele
arheologice şi documentaţia ,cris'.I. Acesta a fost 'ii cazul doamnei AF. Iar renumitul arheolog !ji profesor J. Werner a fin;:;nţat totul prin seria acum bine cunnscută de monografii a Academiei Bavareze de Ştiinţ-2.
După o prezentare scurtă a felului în care a fost organizată c1rtea voi face
câteva observaţii. iată cum ,1ra1fi •;umarul: cuvânt înainte (p. 9), mulţumiril2 autoarei adresate celor care i-au dat materialul, i-•au facilitat accesul la el, au
finanţat publicarea (p. 10), introd:icere (p. 11-14), i5toricul cercetărilor (p. 15-20),
topografia locului (p. 21-23), inteqre(area izvoarelor privitoare la aşeza~c: castru,
trupe, vicus (p. 27-3(i). drumurile rorr-·me în zona Regensburg-ului (p. 37-41),
încejJuturile existenţei \'icus-ului (p. 42-15), clădirile publice din vicus (p. 46-57),
clădiri private din vicus: locuinţe, bordeie, pivniţe ~ropi (p. 58-7:-l), ateliere me5te~ugă,:2şti: turnătorie de bronz. ate' i2r2 .:le fizrărie. at2lier de ceramică, cărămi
cl::irie (p. 74-80), canalizarea şi aurovizionarea cu apă (p. 81-82), cimitirele (p.
83-84), dezvoltarea şi sfârşitul vh.J,ului (p. 84-!14), populaţia aşez3rii civile ~i
b:1z2le existenţei ei (p. !J~-!l7), poz;\ia ca·,trului de la KampfmUhl în sectorul estic
al limesului renan şi cotul Dunării c!e la Hegensburg (TJ. 103-111).
Partea a II-a este un comentari·c1 asuora principalelor categorii de m:1terial:::arheologice (p. 113-288): monete (u. lHi-130), fibule (p. 13fl-144), obiect? militare
(p. 145-153), vase de sticlă (p. 154-15!!), terra sigillata (p. Hi0-244), va,e de lux
raetice (p. 245-247), vase de uz comun (248-271), vase lucrate cu mâna (p. 272273), amfore şi vase ele provizii (p. 274-2î9), opaiţe (p. 280-282), ştampile pe
\igle şi cărămizi (p. 284-288).
Parte,1 a III-a este catalogul cles~operirilor din castru (p. 289-339) şi vicus
(p. 340-(i0'.l). Aici intervine un m:icl foarte interesant şi personal de a prez:enta
ma1erialul a:heologic, o cJmbina\ie interes,mtă de catalog şi ilustraţie.
Anexa cup1·inde bibliografia si pre,curtările (p. fi03-(i13).
Volumul II cuprinde o serie de anexe mari desenate: I. hartă cu castrul şi
vicusul; 2-T hărţi c:.i desc;iuEriri e din v:cus (îerrci s'gillata mai ales); 4-10. planşe
:.:u vase terra sir,illata; 11. '1<1~e cu c!?cor lipit; l~-13. vase de lux raetice; 14-27.
vase de uz comun; 28. ~tampile ;,.Ir, U!1ităţi lor militare; 29-30. planuri ~i profile
din castru si vicus.
A-:, m2nliona mai întâi cf1teva caracteristici ale cfirţii: I. ea e.stc evident inspirat,i clin pu\in mai \'echea şi \·,lioroasa monografie a lui Th. Fischer, care se ocUJH
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de împrejurimil2 a~ezădi romane de la Hegensburg, dar care a trecut în chip
superficial (probabil cu bună ştiinţă) peste date în legătură cu castrul şi aşezarea
lui civilă (Das Umlcmd das riimischen Regensburg, MUnchen, 1990). 2. se poate
spune că AF a realizat o monoi::-rafie de castru şi aşezare civilă aferentă într-o
manieră proprie. Ea nu a respectat vechile canoane (de elaborare) decât parţial,
pentru că nu avea materialul scriptic necesar (profile, planuri, detalii de construcţie). In schimb, pe baza materialului arheologic, a creat ceva foarte important şi
interesant din punct de Yedere istoric; 3. autoarea nu a făcut săpături, iar ceea ce
a moştenit ca documente de săpătură a fost foarte puţin. Printr-un studiu foarte
sistematic şi organizat al materialului arheologic însă, ea a reuşit să reconstituie
atât viaţa castrului cât şi, mai ales, viaţa aşezării lui civile; 4. Avem ele a face cu
un castru a cărui existenţă a început spre sfâr-:;itul secolului I şi s-a încheiat
clupă războaiele marcomanice (180 p.Ch.); în castru au staţionat pe rând mai multe
unităţi militare foarte diferite, ceea ce sugerează de la bun început caracterul
de „etapă" al fortificaţiei: detaşament de legiune (III Italica), ala (I Flavia Singulariorum), cohors miliaria (III Brittonum) şi cohortes equitatac (II Aquitanorum, I
Flavia Canathenorum, III Thracum). Prezenţa aceasta succesivă a dus la producerea şi existenţa unei
cantităţi foarte mari de material arheologic. Pentru o
perioadă aşa scurtă de existenţa ~i pentru un castru atât de mic, cantitatea de
material arheologic este foarte mare; 5. foarte interesantă este ordinea în care
nuloarea prezintă materialul arheologic şi modalitatea de prezentare a materialului arheologic. în ce priveşte ordinea de prezentare AF a adoptat pentru o
parte ci in material o ordonare cronologică (monete, fibule, arme, decoraţii militare, vase din stic](i) şi abia apoi vasele ceramice (care ocupă locul cel mai important în economia lucrării) au fost prezentate clupă modelul clasic (terra sigillata,
vase raetice, vase de uz comun etc.).
După această prezentare detailată a cărţii şi caracteristicilor ei aş face câteva
observatii. Ar fi fost foarte bine dacă autoarea ar fi făcut o statistică centralizată a· descoperirilor din Yicus. Căci, având pentru prima dată un vicus analizat
atât de sistematic, o statistică ar fi fost intuitivă pentru toţi cei ce cerceteaz{1
astfel de a'iezări. Şi mă gândesc, mai ales, ce importantă ar fi fost prezentarea în
acest fel a unor mnteriale ca armele, decoraţiile, piesele de la echipamentul de
paradă, care comtituie cheia legăturilor dintre castru şi Yicus. Unităţile militare
sunt prezentate prea simplu. Nu sunt de loc personalizate. Nu se spune de unde
au Yenit, ce caracteristici au adus cu ele din provincia sau castru unde au staţionat
anterior. Mai ales nu s-a încercat atribuirea unor materiale arheologice unor anumite unităţi militare.
Aş

mai face câteYa obser\'aţii privitoare la g: affiti. Dar înainte de a face aceste
trebuie să subliniez că în cazul acestor inscripţii este bine întotdeauna să
se dea şi o fotografie a va.sului cu inscripţia aşa cum este ea, pel11tru că combinarea semnelor poate fi uneori greşit preluată de desen. Aşadar corectările sau
îndreptările ele lectur,'\ pe care le propun rămân, şi ele,
susceptibile de corectură, tocmai pentru că nu am văzut inscripţia propriuz1sa, ci numai desenul ei.
- p. 307 nr. 1 vas terra si9illata; în loc de GANG trebuie citit TANG; prima
literă nu este identică cu ultima, deci nu poate fi G.
- p. 371 nr. (iO, fig. 57 GO; inscripţia pe care nu o poate citi a fost imprimată invers; clacă este citită în oglindă se pot forma câteva grupuri de litere
SECE RE.
-- p. 37:l nr. 159, fig. 57 159 în loc de CHOH II > (centuria) GATV. IVLIUS
trebuie citit GATV-TVLIUS.
- p. 459-4(i0, nr. 45 fig. l:W45 în loc de CVRSVLI H / K propun lectura >
(centuria) VRSVLI K.
p. 4fJ0 nr. 74, fig. 153/74 în loc de DI SATE propun a se citi ... VGATLIL ...
- p. 492 nr. 17, fig. 154 17 în loc de VII trebuie citit VLI ...
- p. 497 nr. 10 fig. rn2, 10 în loc de AS ... M ... VA se poate citi ASIRIO
MEVA SVA.
- p. 532 nr. 2, fig. 197/2 în loc de MAR se citeşte MR.
observaţii

RECENZII

875

Bogăţia aceasta mare de inscripţii mai ales zgâriate dar ~i incizate, marele
num:ir de semne cruciforme izolate sau însoţite de texte scrhe este remarcabilă
în cazul acestui castru auxiliar. De aceea ar fi fost foarte interesant un tablou
cu literele din aceste inscripţii, tablou care să permită compararea fie cu alte
centr~ din p:ovincie, fie chiar cu litere din aceeaşi familie din alte provincii.
ln concluzie, pentru ~,tudioşii ambelor categorii de aşezări, fie ele castre,
fie ele a~ez:tri civile, lucrarea doamnei AF este o bază bună pentru analogii, bine
înca:lrate, bine datate şi bine ilustrate.

NICOLAE GUDEA

CRONICĂ

Contactele Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, din ClujNapoca, cu lumea ştiinţifică internaţionalc't se concretizează prin variate
manifestări: participări cu comunicări, la numeroase congrese, simpozioane, colocvii ş.a., importante cercetări interdisciplinare, organizări de
expoziţii, călătorii de studii peste hotare, acordări de burse, colaborări
cu specialişti, bilaterale sau multiple, schimburi de experienţă şi dr:
publicaţii etc. De asemenea, în decursul timpului, mai ales, în anii din
urmă, paginile anuarului instituţiei noastre> ,,Acta Musei Napocensis", au
găzduit şi vor găzdui studii, semnate de valoroşi specialişti străini.
Iată cf1tcva plăcute obligaţii ce ne determină, printr-o datorie de
onoare - de a cinsti prestigioasa activitate a unor personalităţi ştiinţL
fice de peste hotare, cu care am avut numeroase contacte, prin acordarea titlului de MEMBRU ONORIFIC al Muzeului Naţional de Istorie a
Transilvaniei.

JO HN NA

DR I Ş

J ohn Na ndri ş is Senior Lecturer in European P r ehistory at t he I n stitute of
Arch aeology in U nive r sity Co /l ege Lo n don . H e is Eastern Co-ord in ator for UCL
a nd a teach er of European Prehistory a nd Com parat ive Ethn Cia rchaeology.
Although his r esear ch interests cen tre on So uth-East Europe, arc haeological
fi eld w o:rk has tak en him to ever y country in Europe a n d m a ny in No r t h A fri ca and
the Near East. Most r ecentl y t he w ork of t he H ighlcm d Zone Ethnoarchaeo l ogy
Proi ect în the P indus, the Alps a nd Carpathi a n s, Mo un t Sina i, t he Caucaus, or
the High Atlas a nd the Weste rn Sa ha ra. has r elied on t he st im ulus a nd support of
his a r ch aeological colleagues.
In the contex t of Rom a ni a n a rchaeology w e in clude h ere a b r ief cc,mment by
John N a ndris to sup p lement the usua l in fo rm ation co n ta inecl i n a c uriculum
V i tae.

" It is almost im possibl e to capture con curr en tly t he influen ces to w hi ch w e
a r e subj ect clur in g the course, of our l ives; j ust as we h arclly ever asce rta in as
teach ers what effect fo r good or ill w e may have hac! u po n our u nfort un ate p upil s.
Decad es la ter the profo un cl im pa ct w hic h we all have upon one a n ot he1r as huma n
bei ngs can becom e a p parent .
T he a rchaeologist's ow n life onl y ve ry gracl ually takes on the perspective of
lon g-te rm cha nge which , on a much larger ti me-scale, constitutes hi s professional
p reoccu pati on . In the course of two or t hree clecacles of fielclwork it eve n becom es
possible to de tect the im pact we are hav in g upon t he en vironment. I wvulcl hesitate
to sin gle out t he n a mes of the men a ncl wo m en who ha ve i nflue ncecl m e durin g
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the course of my researches in Romania and to whom I owe debts of gratitucle. It
would in fact be impossible even to !ist them adequately while sume might think quite
wrongly they had been forgotten. Yet I cannot help recalling some people and
circumstances.
Sanie were quite unassuming people, ranging from anonymous peasants,
shepherds and monks, to suppc,rtive Museum Directors whose kindness enecuraged
an insignificant foreign student struggling between museums ancl sites at the outset
of his career. Amang these influences there were figures of the statute of Brâncuşi.
The impression which his personality macle upon me as a boy, during a series of
visits to his studio in the lmpasse Ronsin in Paris, still remains vivid. In the field
of European archaeology there were those who spanned the gap between East and
West. or in South-East Europe between south and north; and who like Milutin
Garasanin, Tadeusz Sulimirski, Ida Bognar-Kutizan, Richard Pittioni, or Vladimir
Milojcic, extended te,· me the book of knowledge in the hand of friendship.
There were giants of Homanian scholarship from the generation of men like
Iorga, Giurescu or Nicolaescu-Plopşor, whom I cannot claim to have known personally; but I was Iucky enough tu meet two men who are particularly significant
in the present context; they were Constantin and Hadrian Daicoviciu.
The presence of Constantin Daicoviciu dominated the Muzeul de Istorie al
Transilvaniei in Cluj from his vaulted room full of books, which opened to the
left c,ff the entrance hallway, Iike the figure of a scholar in a Rembrandt etching.
Today in the little squal"c outside the museum his statue in bronze echoes that
assertive and perceptive personality, which impressed al! the more in those other
constricted times by its fearlessness. He it was who createcl the conditions which
enabled me as a wandering student in the sixties to feel my way towards the substance of Homanian archaeology in Transylvania, just as he Ied and inspired his
c,wn colleagues. He challenged you to formulate your position, and if you met his
test he welcomed it. If you bluffed, he made it very clear to you. There was no
posing as a great man, although he was, and no hiding behind the transparent devices for saving face of the apparatchik who is not. He confirms that it is not the
task of Ieaders to posture but to give hc,pe.
The organizational abilities of the elder Daicoviciu came somehow to be transmitted to his sem, H,1ckian, whe:ther by heredity, environment or shePr osmosis.
With them went the personality which made Hadrian so widely loved and upon
his untimely departure so sorely missecl. His genial presence still walks with us Iike
the gost of Hamlet's father, on the ramparts of Grăcli~tea among the echoes of
antiquity under the giant beechwoods. The mesage c,f that insistent spirit is that
we should not remain content with the status quo. Like the ancestors we pour a
libation for him at the gatewa_,· of the Dacian sanctuaries, a threshold of antiquity
which Iooks like Janus to past achievement and to future possibility. Hadrian, like
his father and unlike Iesser men, was an c,pener of doors. He created opportunities,
whether for excavation or publication, sustaining every enterprise with example
and encouragement. Our task now is to cultivate our garden, in which such figures
of integrity may grow again from the ashes of the past.
There is room for hope; because others ara follc,wing in the path of these
inspiring men more closely than may yet be evident. I am fortunate indeed to have
had sume of them as my main collaborators with whom to work in the field
thre,ughout Romania. Without their support I could have clone nothing; although
they are powerless when it comes to what I have failed to do.
If we briefly survey the history of research in which that collaboration was
implicated, we find that initially from the sixties into the seventies there was an
effort to extend the methods of scientific archaeology thrGugh the application of
techniques such as flotation during excavation, and in other lines of research such
as the neutron-activation c.if obsidian.
These methodologies were based not merely on what was going on in Western
Europe and America, but also on the scientific standards set in Homanian archaeology by the work of men such as Părintele Mătasă of Piatra Neamţ. When he gave
me his Iast copy [another kindness which deserves to be recorded] of his 1940 publicat ion c,f Frumuşica I saw that it already contained the quantified measurements
and idenfifications of cereai pollens and the sections of charcoals, which did not
really take off in European methodology until the seventies. The intellectual development of Romanian was tragically interrupted ancl frustrated lly the seconcl World
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War ancl by its hideous aftermath, and aggravated by the rnisguided and fanatica!
vocabulary of politica! Utopia.
A nobler and altogether more realistic aspiration would have been to sustain
Arcadia. not as a place in which the imperfections of a fallen universe cease to
operate, for „atque in arcadia ego" [,,I also, Death, am in Arcadia"J; but as a place
in which the beauties c,f nature could be found allied with the felicities of human
relationships in a highly-evolved rural society. Romania retained its intirnaions of
such a place. which I have even briefl_v. inhabied, so that I can say that I too have
been in Arcadia.
This left an unsentimental conviction that there was something there, in human and environrnental terms which, if we did not sustain and nourish it, we would
regret losing. More than that. we wc.ulei lose an unclerstancling of ourselves: just
as much as when the rain forest is clestroyecl we lose knowleclge of the natural
worlcl ancl its resources.
This unclerstancling was embocliecl not in picturesque costumes and Arcaclian
surroundings, but by the social behaviour and practicai skills of men and women
in traclitional Rc,manian society. Homanian contrivecl paracloxically to retain from
considerable antiquity a rich vocabulary of material culture ancl of belief. These
representecl something which was both intrinsically European ancl hacl forrnerly
been much more widespreacl across Europe. This expression of what hacl been
obliteratecl elsewhere macle possible ancl even compellecl the trnnsition te, Comparative Ethnoarchaeology. It was this conviction that led from c. Hlî to the transformation of aur joint efftorts into the Highland Zone Ethnoarchacology Project.
The far-reaching and receptive vision of Gheorghe LazaroYici, ahvays open to
cliscussion ancl effective in operation, was for me instrumental in making al! this
practicable, despite untolcl impecliments. He has been a t0wer of strength in every
unclertaking over nearly three clecacles. He was not alone among Romanian colleagues, but my acknowleclgements to them would have no encl if I were to embark on that road: ancl it is incleed unfinishecl."

SHORT CUHIUCULUM VITAE
John Gregory Nandris MA PhD FSA
Lonclonderry UK

b. 29 June 1938
British Citizen

Sun of Professor Grigore Nanclriş, Presiclent of the Societatea pentru cultură of
Cernăuţi in Bucovina. Membru al Adunării Deputaţilor, Professor of Comparative Slavonic Philology in the School of Slavonic and East European Studies
at the University of London ancl of Mabel Farley of Portstewart in Nc,rthem
Ireland.
Educ., Llanclegai School, Westminster School. Trinity College Cambridge. Archaeology & Anthropology Tripos Cambridge. Matric. 1959: BA 1962; MA 1963; PhD
1969.

1956
1959
1960

1961
1963
1965

Geolugical Survey of Penrhyn Slate Quarry.
P!ayed Violin in Cambridge University Orchestra [C.U.M.S.J under Sir David
Willcocks.
Served in the Queen's Roya! Regiment. Commissioned into the Intelligence
Corps 1957 serving in Berlin ancl as CI Officer for the British Zone of Germany
and for two years running the Corps skiing team.
Recording & photography un Mount Athos for Prof Grigore Nandris of Romanian monuments, architecture, documents and the chrysobulls of MoldoVlach Voivodes in each of the monasteries.
Participated in the British Academy Early Agriculturc Project with Eric Higgs
in Greece and in excavations at Asprochaliko and Kastrib,1.
Participated in the Nea Nikomedeia excavatic.ns working on publication of the
figurine material.
& 1964 Student of the British School at Athcns.
London University, Recognised Teacher & Lecturer in European Prehistory
at the Institute of Archaeology.
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l9Ci6 Marriecl Margaret Helen [0bit. lfJ94]. daughter of Profe'>sor Sir

Graharne
[J G D] ·Clark, Master of Peterhouse, Cambridge. Two sons rnr,9: & Hlî2; a
daughter 1973.
1967-68 Participated in excavation at Lepenski Vir.
1969 Assistant Director to Prof J D Evans in the Neolithic excavations at Knossos
in Crete.
1970 Participated in excavation at Amzabegovo.
1973 Fellow c,f the Society of Antiquaries of London.
1976 Short-listed for the Abercromby Chair of Archaeology in the Univcrsity of
Edinburgh.
1987 British Acadcmy Exchange Visilor to Poland.
HJ88 Married Chryssa, claug'1ter of Nikolaos and Neophili Alvanos of Th2ssaloniki.
D. 1994. One son b. Feb l!HJ0.
1988 & 1992 UCL Exhange Fellow at the Univcrsitci dcgli Stucli of Venice.
1990 Senior Lecturer in European Prehistory at Univcrsity Collcgc /,ondon.
1990 Founder Member & Fellow c,f the Dimitrie Gusti Roundation
lfJ90 Hon. Men-,ber of t!1e Scw'ctatea pentru Cultura Hucouinci.
1992 Visiting Fellow of the Rritish School of Arclwcology at Athens ancl Hl93 shortlisted for the Directorship.
1993 Awarded First, Seconcl ,mel Fifth Prizes in To Ken Kai cc,mpetition for original design of the Japane se sworcl-guard or tsuba; judgecl in Japan by six
Japanese Masters of Nippon Bijutsu 'l'okcn Hozon Kyukai [Japanese Society
for the Preservation of the ;\rt Swordj
HJ\H J"dlow of tnc An:erica11-/Nmw11iU11 Acaclemy.
1994 Member c,f the New Yorlc Academy of Seiences.
1995 Erasmus Lecturer at the l.:"niversities of Oporto ,mel Tomar in Portugal.

GEl\!F.HAL HESEARCH THEMES
John Nandri~ has published in eleven countries, including Austria, Bulgaria.
Czechoslovakia, France, Germany, Hungary, Italy, Romania, UK, USA & Yugoslavia; on Research Themes which include:
The dynarnic·s of Early Neothermal change, r-& K-strategies of behaviour and Mesolithic-Neulithic relationships.
The excavation and interpretation of Lepenski Vir and Early Neothermal sites in
the Danube Gorges and elsewhere.
The application of environmental methods including Flotation and Palynology in
South-East Europe.
Excavation and flotatic,n at Dacian Iron Age sanctuaries and domestic sites at
Grădiştea and Sarmizegetu~a; ancl in rnany European coun1Jries, including
Gravettian Doini Vestonice, Neolithic Knossos & Nea Nikomedeia, the megalithic temple of Skorba on Malta, & cc.
The definition of the concept of the earliest Neolithic in South-Est Europe, of
FTN = the First Temperate Neolithic, ancl its relationship with Mecliterranean lands.
The validation in the fielcl of the geologica! sources of South-East European archaeological Obsidians & their Neutron Activation analysis.
The Highland Zone Ethnoarchaeology Project in clase collaboration with national
archaeologists; aspects of higland zone exploitation and settlement such as
the Romanian stâna and the Balkan cătun, in the Carpathians, Sinai, Tatra,
Pindus, Macedonia, Istria & the Veleibt, the Rhodope Mountains, the High
ancl Anti-Atlas, the Caucasus ancl Daghestan, and other highland regions.
and incorporating the recombination c,f archaeological and ethnoarchaeological
material in museum displays.
The resolution of the ethnohistory and ethnoarchaeology of the Jebaliyeh Bedouin,
from original fieldwork in Sinai, with special attention tu thier origins in
,,the Land of Vlah" .
.StudiE:-. of the clefinition ancl identity of the Ar::.mâni, as feil as San:kastan. Pomak, Gypsy, Bedouin, Berber, Albanian, Daghestani Lek and other human
groups.
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manufacture of objects of material culture, such a~ e.g., Ivory and
FTN spons from Bos primigenius metapodials, Bronze Age sword
Iron Age Lamps, Ivory, Woodwork, Violin bows, Byzantine frescoes
Neolithic and other pottery, Song dynasty porcelain, Japanese sword

tsubas.

The recording of Pust-Byzantine architecture, frescoes, Ikons, and ·Chrysobulls in
the libraries of each of the twenty monasteries of Mount Athos, and participation in the Iife of sketes and hesychasteria, as well as at the monasteries
of Sinai. Moldavia & Bukovina, Mar Saba, & Co.
FIELDWORK
Nandriş has undertaken archaeological and ethn0archaeological fieldwork
and/or excavation in every European country from Britain and Ireland, to
Central and South-East Europe ,md Greece, anc! from Finland to Russia, the
Caucasus and the Ukraine, Central Anatolia, the Carpathians, Moldavia, Moroccu, Palestine and Sinai,
incorporating geologica!, palynological, environmental & landscape archaeology,
photographic recording and the use of coring and Flotation,
as well as lecturing, studying Museum materials, and cvntribuing to scientific
meetings throughout this area and in ·,he USA.
The Highland Zone Ethnoarchaeology Project has been recording highland sites
since 1977 in: The Pindus, the Rhoclope and Bulgaria, Macedonia, the Carpathians, the Tatrn, Serbia, Monteneflro, Istria & the Velebit, Ailbania, the North
Italian Alps, Mount Sinai, the High Atlas and Western Sahara, the Caucasus
and Daghestan.
He has participatecl in man~· excavations within South-East Europe and outside it,
covering many archaeological periods. e.g„
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Neolithic Knossos [Assistant Directori. Nea Nikomedeia, Lepenski Vir excavation
and Kastritsa with the British Academy Early Agriculturc Project under Eric
and flotation at Dacian Sarmizegetusa, excavtion and site catchment at Aspracholiko Higgs, ancl others including:
the Gravettian of Doini Vestonice, the British Upper Palaec,lithic sites of Cresswell
Crags, the French Azilian at Pont d'Ambon, Pre-Pottery sites in Sinai, the
Megalithic Temple of Skorba on Malta, the Banclkeramik site at Bylany, the
EBA on Samothrace, as well as visits in the USA to many Pueblo sites and
Aztec monumcnts in Arizona, Mexico and Yucatan.
AD:\:i.'-:JSTRATIVE A'.'JD I:'-JST!TUTIONAL l\IE:11HEHSHIP
li('L CoHege Counci.l.

U(-::L Fi1'.an2e Cornmittee
UCL Executive Committee.
UCL Committee on College Governance.
UCL Departmental Hecurrent Grants Committee.
UCL Academic Board.
UCL Eastern Europe Co-ordinator [Provost's appointment]
SOAS Postgraduate F0undation Diploma Supervisor.
Chairman LHCC Subject Sub-Committee in Archaeology.
Chairman London Univcrsity Romanian Committcc.
Chairman of the Board of E:i:aminers for the Externai Archaeology BA Degree
London University.
Chairman Advisory Committee for Hcvision of thc Archaeology Diploma Structure
1994.
Externai Examiner and Externai l\/Ioclerator London University Extra-Mural Department.
Convenor UCL-IAJCC Workin~ Group on the Institute of Archacology and UCL
Librnry Mergcr.

Member European Community Fourth Framework Programme for H & D [1994-98]:
Environment.
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Membet of London University Special Advisory Committee in Interdisciplinary
Environmental Sciences.
Member of Co-ordinating Committee UCL Centre for European Studies.
Member [& Chairman] Computing Liaison Committee.
Specialist Advisor Society of Antiquaries Library Committee.
Course Tutor IofA Early Technology Field Course.
London Univ Representative Council for British Archaeology.
Elected Fellc,w Society of Antiquaries 1973.
Elected Member New York Academy of Arts & Sciences 1994.
Elected Fellow of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences 1994.
E:ectecl Founcler Member & Fellow Dimitrie Gusti Foundation, 5th Oct. 1990, Bucharest.
Electecl Hon. Member Societatea 7;•:.!ntru Cultură a .Bucovinei HJ9J.
British Reprezentative on Steering Committee of International Societat<'a pcnt;·:i.
Limba si Cultura Aromânilor.
Member of Yugoslav Archacological Society Belgrade.
Member of Ptiu Guli Sodety Skopje.
Member of Friends of Mount Athos Oxford.
Member of Hcllcnic Socicty London.
Member of London Hcllenic Socicty London.
Member of Omilos Philon tou A_qion Orou Thessaloniki.
Member of Hctairca Meleton lmbrou kai Tencdou Imbro,.
Member of British Association _for Central and Eastern Eurone.
Member of H;-itish To-Ken Society London.
Joint Organizer & Editor of Proceedings: Illrd International Tavob. Rotonia an tnP
H'r:hland Zone E:r:ploitation in Southern Eul'ope in Mav Hl93, at Brescia,
Mu<eo Civico di Scienz2 Naturale; in collaboration with S'.lprintendenza delia
I ,riP"'lY'rclia. Univcr.~ita di Venezia, UISPP Mesolithic Commi~sion & cc.
Editorial Boarei of Atti delia Societa per la Preistoria e Protoistoria delia regioaP
Friuli-Venezia Ciula Trieste
LANGUAGES
Nandriş makes no claim to be a linguist but has enjoyed trying to work
with some dozen languages including:
Albanian, Arabic (Arabic II, intensive course at SCOS, 1979), Are;mân, French,
German, Greek, Hebrew, Italian, Lek, Macedonian, Romanian, Russian (intensive course, Pro. Elisabeth Hill, Cambridge, 1964), Serba-Croat and some
other Slav and Romance.
He recognizes a number of Japanese characters and has assembled a specialized
glossary of some DJOO words relating to the history and technology of the
Japanese sword.
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PUBLICATIONS
[Only some impurtant Reviews are includedl
1995 In preparation:
Echoes in the Artefacts: 1Hemory, Sorm and Prehistory in Brâncuşi.
The Ethnoarchaeological Palimpsest; Landscape with Wolf Traps.
1995 Forthcoming
The Forging of Japanese Sword Steel. Programme of the British To-Ken Kai ...
&
The Japanese Swc,rd; a Mirror of Excellence and Antiquity. Programme of the
British To-Ken Kai ...
1995 ERASMUS Lecture Series, Portugal 29 Mar to 11 Apr
Oporto University 30 Mar 95:
,,The Sibylline Book of European Highland Zone Ethnoarchaeology".
Scuola Superior ele Tehnologia Tamar, 31 Mar 95:
,,Early European Mctaliuorking in Context; Copper and Gold in 4th Millen.
nium B.C. Neolithic Climax Cultures of Eastern Europe".
1994 Biagi P & Nandriş J. Eds., 1994
Highland Zone E:rploitation in Southern Europe.
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Monografie di Natura Bresciana Nr.
Brescia;
Proc. of Int. Tavo/a Rotonda, Brescia
1994 The Land of Mountains in the
Ethnoarchaeology in Daghestan

887

20 1994 [Museo Civico di Scienze Naturali

di

W Apr - Ol May 1994]
Island of Languages; Aspects of Comparative
and the Caucasus. In: Biagi P & Nandriş J Eds.,

1994; 21-47
199-1 The En:lurinr, Tdenti\_,·, Soci,ll Being, and Material Culture of South-Eastern

European Latinity. Journal of thc Amcrican-Romanian Acaicmy of Arts and
Scienrcs [Davis, California] 19: 7-1-111.
1994 Siracu, Câlarli and Samarina.
Zborlu a Nostru [Freiburg] Anlu XI/1: l(i-17
1994 Filming
On location 24 Aur - 12 Sep ~4 in Transylvania & Moldav:a as Presenter of
a series of faur TV programmes of 20 mins each, for Societatea Română de Televiziune Programme 1, in English, for International distribution, entitled:

Ronwnian Roots; Echoes of Antiquity
incorpurating:
1
2
3
4

John Nanclriş
The Dacians
The Neolithic
The Ethnoarchaeology

The Dacian Commonwealth
Lancbcape with Figures

1994 Hadio ancl TV Transmissions:

Romanian National TV Programme
Total 40 mins
Hc,manian N;1tional Radio
Total 30 mins
Overseas Hadio of the Central Office of Information of the Fc,reign & Commonwealth Office: Currcnt Collaborations and Dei·clopments in Albania. 10 Aug
94 & He-broadcast to clifferent countries
Total 20 mins
1994 The Sibylline Hc,ok. Curierul Naţional, 22 Jun !q; '?
19iJ4 Nandriş I G with Camps-Fabrer H et al., Fichcs Typologiqucs de /'Industrie
Usseuse du LAMPO. [La bora toi re ci' Anthropologie et ele Prehistoire des Pays
ele la Medilerranee Occidentale, Universite ele Profence]
Cahier VI: 3.7 Corps ele Faucille, pp. 83-8; 6.0 Fiche Generale\ Cuiller, pp.
133-9; Cahie:- VII: 6.3 Fiche Cuiller Type Cuilleron ii base en 'V' du FTN; pp.
153-62
1994 Consultation for The State Hermitage Skt. Peterburg, Masterpieces from the
Museum Collections [Boc,th-Clibborn, Lonclon] Vol. I, 6!l2 pp., Voi. II 879 pp.
1994 Consultation for the English Edition of Schincller K Thc Man in the lce 1994
[Weidenfelel J
1994 Borrowing Time; Ethnoarchaeology at the Jnstiti,te

Exhibition Catalogue, Museum Studies Dept., I of A. UCL
l!J!l4 Review for Man, JR.A.I., t\strom P 19!)3 Horizons and Styles; Studies in Early
Art and Archacology in Honour of Professor Homer L. Thomas. [Studies in Mediterranean Art and Archaeology Voi. Cil Jonsered [Paul Astri:ims Fi:irlag]
1993 Review of: Tringham R & Krstic D 1990 Selevac [UCLA IofA Monumenta
Archaeologica 15]. In: Antiquity 67 No. 255, June 19!!3; 459-61
1993 Letter to Thc Indep<>ndent, 05 July 93. with photogi-aph: The Maintenace of
University Degree Standards
1992 Aromân and Bogomobilit,·; Some Thoughts on steeci, Aromâni. Bogomils. anct
the transmission of ideas through pastoral mubility.
In: Gabriele Birken-Silverman, Thomas Kotschi & Gerela Hi:issler Eds., Beitrăge zur sprachlichen, literarischen und culturellen Viclfalt in den Philologien;
15-71. [Festschrift for Hupprecht Rohr zum 70. Geburtstag, Stuttgart, Hl921
1992 UCL, Venice and Europe. UCL Newsletter 25 Sept 92, IO
1992 The Dyn:imic~ of Archaeological Change in Helation to Popu~ation ancl Seasonality.
Atti delia Societci per la Preistoria e Protoistoria Friuli-Venetia Giulia VI, 1978-199)
(1992], 19-21
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1991 Let2r to The Tmlependenl.: r- & K- strategies in Heply to Sir Alee Douglas
Home.
HJ91 The Heplication and Organic Hafting of some Bremze Age Sworcls [in poss2,.,_
sion of the author, formerly in the ('()l!ection of General Pitt-Hive-rs. Exhibitecl at
Antiquarics Journal Voi LXIX Part II; 30fJ-12 & Pls LI-LII.
1991 Letter to Private Eyc No. î63, 15 March HJfJI; the sculpture of Paul Neagu.
1991 The Balkan Dimension of Highland Zone Pastoralism
Revista di Studi Uguri, LVI HJfJ0 (1-4]; 99-107. Proc. of Int.ernational Tavola Rotonda: .,The Archaeology of Pastra!ism in Southern Europe". Chiavari, Liguria,
22-24 Sept 198D]
1990 The Jebeliyeh of Mount Sinai ancl the Land of Vlah
Quaderni di Studi Arabi 8; 45-80, Figs 1-rn
1990 Interview by Georgeta Iuga & review article on the Aromâni: Revista Maiastra
[Bucharest] Anul II, N° 3
1990 Practicai and Theoretical Considerations in Highlancl Zone Exµloitation from
Ethnoarchaeolopical Fielclwork in South-East Europe
In: Biagi P Ed., 1990 The Ncolithisation of the Alpine region; Monografie di
„Natura Brescinna", No. 13; î-22 {Atti delia Tavo/a Rotonda „La ncolitizz:azione
dell'Arco Alpino"] Brescia, 2fJ April -- Ol May HJ88.
1990 Obituary of Evangelos Averc,ff-Tossitsa. The !nedependent 17 Jan 90
1989 Romania and Tramylvania. Letter to the Tim'.!s Fri 21 July HJ89.
1989 Review for Man [J.H.A.I.]: Mallory J P HJ8D
In Search of the Indo-Europeans: J,anguage, Archaeology and Myth [Thames
& Hudson]
1988 The „Gramatic,i Aromâna sau Macedo-Homâna" of Mihail G Boiagi.
Zborlu a Nostru [Freiburg i.Br.] V, Nr. 4 [21]; 203-4.
1988 Mihail G Boiagi: Gramatica Aromâna ica Macedonovlaha.
Zborlu a Nostru [Freiburg i. Br.] V, Nr. 2 [19); î9-80.
1988 The r- and K- Strat2gy SDci2ties of Lepenski Vir in J<.:ar!Y Ne:othermal Perspective.
Rivista di Archcologia [Home] XII; 5-13
1988 Aspects of E.thnoarchaeology ancl the exploitation of the Highlancl Zone. Natura Bresciana [Ann ivlus Civ Sci Nat Mrcscia] voi. 24; 112-B.
1988 Ethnoarchaeology ancl Latinity in the mountains of the mountains of the
Southern Velebit.
In: Champman J, Bintliff J, Gaffney V & Slapsak B., E::1s., Recent Developments in Yugoslav Archaeology.
[B.A.R. Int. Ser. 431]; 125-255.

1988 The earliest Eurc,pean Plaster Pyrotechnology; the Hed Floors of Lepenski Vir.
Rivista di Archcologia [Home] XII; 14-5.

1987 Romanian Ethnoarchaeology and the Emergence ancl Development of Cucuteni
in the European Context.
In: Proc. of Cucuteni Ventenary Conference, Iaşi University, Moldavia, Sept
24-28 1984; 210-22.
B1bliotheca Archacologica Jassensis, I: An:wrul Institutului de Istorie şi Arheologic
,,A. D. Xenopol" Iaşi.
1987 The Aromânii: Approaches to the Evidence. Balkan-Archiv [Hambrg] ~F
Beiheft Bd. 5 Dic Aromunen; 15-71., Ed., Hupprecht Rohr
1987 Williams-Thorpe O, Warren S E, & Nandris J G.
Characterization of Obsidian Saurces and Artefacts from Central and Eastern
Europe Using Instrumental Neutron-Activation Analysis Proc. of 1s1 lnt. Conf. on
Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material Tdentification in thc Carpathian
Basin, Voi. 2 [Sumeg & Budapest, May I981i); 271-80

1985 The Stâna and the Kătun: Foun::lations of a Research Design in European
Highland Zone Ethnoarchaeology. World Archaeology Voi. 17, No. 2.; 256-68
1985 Retru'spect: Fir'>l lnternational Conferencei on the Langu;ige and Culture of
the Aromâni, Mannheim, Sept 1985
Jn: Frândza Vlaha [Briclgeport CT USA] 8, No. 1
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1984 Williams Thorpe O, Warren S E, J G Nandris J G
The Distribution & Provenance of Archaeological Obsidian in Central &
Eastern Europe. Journal of Archacological Science ll; 183-212.
1984 Man-animal Helationships and the Validation of Ethnoarchaec.,logy in Highland
S:}uth-East Europ2.
In: Grigson C & Clutton-Brock
J, Eds., Animal.~ and Archacology, Pt. 4 ..
Husbandry in Europe fB.A.R. Int. Ser. 22711984; 13-21
1982 Tribal Identity in Sinai. Illustratcd London Neu:s; Archaeology Section Wî8,
February 1982; 56-7
1981 The Role of Vlah and its Hulers on Athos ancl Sinai.
Revue des Etudcs sud-est Europecncs XIX/3; fi05-10
[Constantin Brâncov-2anu]
1981 Aspects of Dacian Economy and Highland Zone Exploitation.
Dacia [Bucharestl XXV; 231-54
1980 The Thracian Inheritance. I llustratcd London Neics: Archaeology Section HJ!iO,
June 1980; 99-101
HJ80 Geto-Dacian Civilisation in the Classical Period. In: Thc Dacians tCatalugue
of the Dacian Exhibition I 1th Apr to 07th Jun HJ80] Billingham Art Gallery.
HJ80 The Djebeliyeh of Mount Sinai; an Ethnohistorical Study of the Thracian Affinities of an I mlate. Proc. II l Wcltkongr~•ss fur Thrakologic, Vienna, June HJHO
HJ80 Towarcls a Definition of the Dacians. History Today Vol. 30. August 1980;
53-4
1979 Review of: Gimbutas l!l7(i Neolithic Macedonia.
Bulletin of thc Inst. of Archacology Hi; 2fi2-4
1978 Review of: N G L Hammond 197G Migrations and Invasions in Grcccc and
Adjacent Arcas. Anticiuarics Journal LVIII Pt. I, Hl78; 177-80
1978 Some Features of Neolithic Climax Societies.
Studia Pracchistorica 1.; 198-211 [Sofia]
1977 Warren S E, Williams O, J G Nanclris J G
The Sources and Distribution of Obsidian in Central Europe. Internat. Symposium on Archacomctry & Archacologica/ Prospccting, Univ. of Pennsylvania,
March 1977
1977 Review of: N G L Hammond 19îri Migrations and Invasinns in Grcccc cmd
adjacent arcas. Journal of Archacological Science 1977, 4; 295-304
1977 Williams O & J G Nandris J G
The Hungarian & Slovak S:iurc2s of Arhcaeological Obsidian: an Interim Heport on Furth2r Fieldwork, with a note on Tektites. Journal of Archacological
Sciencc, 1977/4; 207-19
1977 The Perspective of Lon -- turn Change in South-East 1':urope. In: Carter FW,
Ed., An Historica/ of thc Balkan, [Academie rPess]: 24-57.
1976 Some Factors in the Early Nec,thermal Settlement of south-east Europe.
In: Sieveking G, Longworth I, & Wilson K E, Eds., Problcms in Economic
&Social Archacology [Duckworth] 549-5G
1976 Changing Premisses of Explotation in r- and K- Strategy Societies during the
Early Neothermal in South-East Europe. Hritish Association for tlic Advanccmcnt
of Science, Lancaster Meeting Paper H. 143 to Section H, Sept 1-8
197(l The Dacian Iron Age - a comment in a European context. Fcstschrift fur
Hichard Pittioni [Bcihcft zur Archacologica Austriaca]; 723-36 [Vienna I
1975 A Reconsiderntion of the South-East European sources of Archaeological Obsidian. Bulletin of thc London Univ. Inst. Arch 12; 71-94.
1973 Light on Prehistoric Europe.
In: Strong D., Ed. Archaeological Thcory and Practice: Essays in Honour of
W. F. Grimes I S2minar Press]: 151-(il [Working Heconstruction of a
„Ceaşca
Dacica", the Dacian Iron Age lamp]
1972 Bos primigcnius ancl the Bone Spoon. Bullctin of thc Lonclon Univ. Inst.
Arch 1O; 63-82
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1972 Heview of: Srejovic D, Europe's First Monumental Sculpture; New Discoveries
at Lepenski Vir. P.P.S. 38; 426-9
Hl7 l Ground Water as a factor in the First Temperate Neolithic Settlement of the
Ki:iri:is Region. Zbornik narodnog muzeija [Belgrade] VI; 59-71
1971 Relations between the Mesolithic, The First Temperate Neolitich and the
Bandkeramik; the Nature of the Problem. Alba Regia [Szekesfeh&rviir] XII; (il-70
1970 The Development and Relationships of the Earlier Greek Neolithic. Man
[Journal c,f the Roya! Anthropological Institute] Voi. 5, No. 2, June l!J70; HJ2-2I3
1969 Earlv Neothermal Sites in the Near East & Anatolia
iVlemoria.Antiquitatis [Piatra Neamt] I; 11-66
HJ68 Lepenski Vir. Science Journal January 1968; 64-70
LJGH The Prehistoric Archaeology of South-East Europe. with Speclal Heference to
Neolithic Figurines. PhD Dissertation; C:imbridge University
196(i The Nea Nikomedeia Figurine Material. Actes I du VII Congres Intern:1tionale
ele SciencPs Pri'- ct Protohistoriqun f Pr,l'~lll'J; 38.D-111

HANS BOGLI-HOFFMANN
Ne a Burgdorf (Bert houd , Canto n de Berne) le 18.11.1930, H.B. parcourut sa
scolarite ob liga toire da n s sa viile na t a le. Apres J'obte n tion du baccalaureat e n
1949, il s' in scrit pour cleux semestres a l' Unive r site ele Gen eve pour y suivre des
co urs e n Sci en ces d e l'a ntiquite: De ni s va n Berc he m, Paul Collart, Waldemar
Deonna et Olivi er Reverdin e ta ient ses principa u x m aî tres . L es se pt semestres suivants, H.B. Ies passa a l'Universite de Bern e (a vec Ies professeurs Willy Theiler,
Olof Gi g,o n e t Alf ă ldi A nd n1s) et co mme nca e nsui te sa th ese de do ctorat en tant
q ue hâ te el e l'ln s titut suisse ele Rom e. L a fin ,d es etucles se passa a l'Universite
de Bâle (avec Ies p rofesseurs Alfă ldi A ndras, Rudolf L a ur-Be lart, Harald Fuchs,
Bernnard W yss e t P e ter von de r Mi:1hll) . En juill e t 1956, l'Unive r site de Bâle lui
confe r a le titre de doctor p hilosophiae pour le trava il sur la politiq ue de colonisation d e Jules Cesar.
L'archeo'ogie n' e ta nt pas. t1 l'epoq ue, un gag ne-pai n sur e t certain, H.B .
r e!;Ut e n m a i 195 7 une li cen ce des lettres e n phi lologie grecq ue et la tin e.
Deu x m ois plus tard dej a , on trouva H .B. co mme collaborateur du Musee des
La ndres rhenans a u x fou il les arc heol og iq ues du camp legionn aire ele Novaesium/
Neuss, ceci so us la conduite de H ara ld von P e trikovits. Ap res une annee en
Allema!me. H.B. re ntra e n Suisse po ur y occup er le poste cl'assistant du Profeseur Alfă ldi A n clra s.
C'es t des le mois de juin 1960, et pour un e cl uree de q ua tre ans, q ue H.B. organisa e t diri gea le Service a rcheologique des ro utes n a tionales, avec siege a Bâla.
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II s'agit d'etudier, de concert avec Ies rares archeologues professionnels alors en
place en Suisse, Ies traces des futures autoroutes, d'organher de.~ sonclages et
m(•me des fouilles. C'est ainsi que le vicus de Lc,usonna/Lausanne et la Colonia
Augusta Raurica furent des lieux ele fouilles tres etendues.
En juillet 1%4, ii fallut quitter Bâle pour un nouveau travail. Il s'agissait cl'or?aniser Ie nouveau poste ele clirecleur des fouilles d'Aventicum et du Musee romain
d'Avenches. En plus, l'Universite de Lausanne lui demanda d'assumer le poste de
Charge de cours en archeologie gallo-romaine. En HJ72, le charge de cours se
transforma en professeur associ,,e. H.B. continua l'enseignement jusqu'en 1978, annee
ou fut finalment cree une chaire d'archeo!ogie a part entiere. H.B. se concentra
des lors sur Ies travaux d'Avenches. Durant Ies trente ans penclant lesquels H.B.
voua son interet et deprasa son energie au site d'Aventicum, les moyens personnels
et financiers on decuples. Hares furent Ies annees ou l'on ne fut pas contraint de
fouiller penclant au moins sept mois.
Patric,te comme ii se doit, H.B. s'est egalement mis a disposition ele l'armee
ou le grade de major, ainsi que de la politique: pendant treize ans, ii defendit les
interl'ts de la region d'Avenches au sein du Grand Conseil du Canton de Vaud.
Pianiste a ses heures, passionne d'art et de litterature tant ancienne que
moderne, H.B. n'a jamais eu le temps de s'ennuyer. Meme la retraite dont il jouit
officiellement depuis Ie debut ele cette annee, ne ressemble pas vraiment i1 un repos
de guerrier ... Le seul avantage; ii dispose d'un peu plus de liberte, ce gui lui
permet d'aller trouver ses amis en Europe orientale et notamment en Roumanie,
pays qu'il cherit clepuis bien d'annees.
Pendant HJ7!:J-1984. ii a contribue essentiellement ,i la realisation des echanges
scientifiques entre Ies chercheurs roumains et suisses.
En l!:J91 ii a ete !'un des initiateurs du •Colloque roumain-suisse „La politique edilitaire dans Ies provinces de l'Empire Romain" (Deva). En m(•me temps
ii a contribue du point de vue scientifique et financier ,i l'elaboration et editation
du volume concernant Ies actes de ce colloque.

PUBLICATIONS
1956
Niklaus Di.ir -- Hans BJgli, Halbvictoriaten Julius Caesars. Ein Beitrag
zum Gri.indungsdatum von Nyon (Colonia Iulia Equestris), in SM 6/21,
1956, 7-9.
1962
L'Epoque romaine en Suisse: resume du 21 c cours (Zurich, octobre 1958)
red. W. Drack, trad. H[ansj, B[ogliJ. Secretariat de la SSPS (BMe 1962)
Repertoire de la prehistoire et d'archeologie de la Suisse, cahier 4.
1963
Hans Bogli .. - Elisabeth Ettlinger, Eine galloromische Villa rustica bei
Rheinfelden. Mit eincm Geleitwort von Has Rudolf Wiedemer und
einem Beitrag von Elisabeth Schmid. Sauerlănder Verlag, Aarau 1963.
= S2paratum aus Argovia 75, 1963, 5 ... 72.
Hans Bogli, Spătromische Mi.inzen aus der romischen Villa beim Gorbelhof in Rheinfelden/AG, in SM 12/47, 1963, 41 -46.
Hans Bogli --- Madeleine Sitterding - Colin Martin - Andre Laufer in Augst, in Bericht i.iber die 22. Tagung fi.ir Ausgrabungswissenschaft
und Bauforschung vom 16-20. April 1963 in Bamberg, 92- -93.
Hans Bogli (avec la collaboration de Madeleine Sitterding), Lousonna.
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Les fouilles entreprises jusqu'en 19G3 dans le „vicus" romain de Lausarme (Vidy). Lousonna 1, dans Revue historiquc vaudoise 71, 1963, 97186; (Jonud, Lausanne 1963).
]964
Die Eisenzeit, Die Romische Zeit, in Hanni Sch\\:ab - Franz Michel Christian Strahm - Hans Băgli, Ur- und F'rilhgcsrhichte der Gemeinde
Thun. Bei!răge zur Thunergeschichttc 1.
Verlag Stadtkanzlci, Thun 1964 (S. ;10f., 52 ;17).
Hans Băgli, Vier Jahre Archăologische Betrcu,Jng des Schweizerischen
Na~ionalstrassenl::aus. Sommer 1960 bis Sommer 1964. SGUF (Basel
1964).
196J
Hans Bogli, Neues aus Aventicum, in Ur-Schweiz 29, 1965, 12--15.
Hans Bogli, Lebcndigcs Aventicum, in Sch\\·ciz. Bauzeitung Jg. 83, Heft
51, HJ65.
1966
Hans Bogli, Studien zu den Koloniegrilndungen Caesars. Diss. phil.-hist.
Basel (Murten 1966).
Hans Bogli, Avenches 1965, in Dr-Schweiz 30, 1966, 11-13.
Hans Bogli, Ein Heiligtum der Civitas Rauracorum, in Helvetia Antiqua,
Festschrift Emil Vogt, Beitrăge zur Prăhistoire und Arhăo!ogie der
Schweiz, herausgegeben von R. Degen, W. Drack und R. Wyss (Zilrich
1966) 209-214.
1967
Hans Bogli, Compte rendu de la Direction des fouillcs pour la periode de
juillet 1964 a decembre 1965, Bulletin de l'Association Pro Aventico 19,
1967, 99-106.
Hans Bogli, Conclusions. Analyse: Constatations sur l'histoire, la vie
urbaine, le commerce et la religion de la cite romaine de Lousonna,
d'apres les fouilles effectuees a Vidy. Lousonna 3, in Revue Historique
Vaudoise 75, 1967, 179-186.
1968
Hans Bogli, Avenches: Musee romain. Schweizerische Kunstfuhrer.
Gesellschaft fur Schweizerische Kunstgeschichte, Bern 1968.
1969
Hans Bogli, Beitrăge zur Kolonisationspolitik und zu den Koloniegrilndungen Caesars, in Basler Studien zur deutschen Sprachc und Litera-tur,
H. 40 (Maschinenschrift).
Hans Bogli, Studien zu den Koloniegrilndungen Caesars.
Diss. phil. (= gekilrzte Fassung. Basel 1969).
Hans Bogli -- Madeleine Sitterding - Colin Martin - Andre Laufer - Nicole Huber, Lousonna. Rapports sur les fouilles de Lousonna. Preface de Colin Martin.
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Bibliotheque historique vaudoise 42.
Societe academique vaudoise (Imprimerie la Concorde, Lausanne 1969).
Hans Bi:igli, Compte rendu de la Direetion des fouilles pour la periode de
1966 a HJ68, in Bulletin de l'Association Pro Aventico 20, 19o9, 69-71.
Hans Bogli, Musee romain d'Avenches.
Guide des monuments suisses 89.
Societe d'histoire de l'art en Suisse (BMe 1969).
1970

Hans Bogli, Avenches. (Photographies de Rene Bersier). Tresar de mon
pays 134. Editions du Griffon, Neuhâtel 1970.
Hans Bi:igli, Aventicum. Die Romerstadt. (Photographische Aufnahmen
von Rene Bersier). Schweizer Hcimatbucher 10/l0a. Paul Haupt Verlag,
Bern 1970.
Hans Bogli (ed.), Aventicum. Plan archeologique, (Dessine par Madeleine
Aubert). Association Pro Aventico, Avenches 1970.
Hans Bogli et collaborateurs, Insula 16 Est. Rapport sur les fouilles
executees en 1965/1966, in Bulletin de }'Association Pro Aventico 21,
1970/71, 19-39.
1972

Hans Bogli, Die Schweiz zur Romerzeit. (Photographien: Rene Bersier).
Chocolat Tobler, Bern 1972.
Hans Bogli, La Suisse a l'epoque romaine. (Traduction: Daniel Perret,
Photographies: Rei:i.e Bersier), Chocolat Tobler, Berne 1972.
Hans Bogli, La Svizzera all'epoca dei Romani. (Traduzione: Gigliola
Photographies: Rene Bersier). Chocoiat Tobler, Berne 1972.
H. Bogli, Aventicum: zum Stand der Forschung, in Banner Jahrbucher
172, 1972, 175-184.
Hans Bogli, Ceramiche indigene di Aventicum, in: I problemi della
ceramica romana di Ravenna, della Valle padana e dell'alto Adriatica,
in Atti del Convegno Internazionale, Ravenna 10- --12 Maggio 1969
(Bologna 1972), 253.
1973
Hans Bogli, Archaologischer Fundbericht, Avenches VD, in Jb SGUF
57, 1972/73 (1973, 276-287.
Hans Bogli, 11 Capitolium di Aventicum, in Atti del Convegno internazionale per il 19° centenario della dedicazione del „Capitolium" e per
ii 150 anniversario della sua sc:operta, Brescia 27--30 settembre 1973
(Brescia 1973) vol. 2, 145-149.
H[ans]. Bfogli]. (collab.), L'histoire vaudoise, in Encyclopedie illustree
du Pays de Vaud 4. (24 heures, Lausanne 1973).
1974
Hans Bogli, Problemi urbanistici di Aventicum, in Atti V de1 Centro
di studi e documentazione sull'Italia romana 1973-1974, 271-Q7'9.
archarnlogica 5, 1974, 19/20, 92-93.
Hans Bogli, Vestiges d'une embarcation romaine a Avenches, in Helvetia
Hans Bogli, Avenches, cite romaine, in Archeologia 70, mai 1974, 28-34.
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1975

Hans B::igli, Rapport preliminaire sur Ies fouilles du Capitole (1972-1975), in Bulletin de !'Association Pro Aventico 23, 1975, 40-43.
Hans Bi:igli, Stădte unde viei, in Ur- und frlihgeschichtliche Archăologie
cler Schweiz, Band V, Die ri:imische Epoche. Schvveizerische Gesellschaft
fiir Ur- und Frlihgeschichte, Base! Verlag Conzett + Huber AG, Zilrich
1975, 31-48.
1977

Hans Bi:ig~i, Jean-Pierre Vouga Septuagenaire, in AVENTICUM 1977/1,
3-5.
Hans Bi:igli, L'actualite archeologique, in AVENTICUM 1977 /1, 8-10.
1978

Hans Bi:igli et Denis Weidmann, Nouvelles recherches
Archăologie cler Schweiz 1/2, 1978, 71-74.

a

Aventicum, in

1979

Hans Bogli und Colin Martin (Hrsg.) Bronzes hellenistiques et romaines.
Actes du ve colloque international sur Ies bronzes antiques, Lausanne,
8-13 mai 1978. Cahiers d'archeologie romande n° 17 (Lausanne 1979).
1980

Hans Bi:igli, Historique des fouilles, in: Les fouilles de la reg10n «Derriere la Tour» a Avenches (1704-1977). Premiere Partie, in Bulletin
de !'Association Pro Aventico 25, 1980, 5-52, en part. 7-15.
1981

Hans Bi:igli, Romische Stădte und Kolonisation, in Siedlungsarchăologie
in cler Schweiz. Zelt - Dorf - Stadt, Bauen und Wohnen in ur- und
frlihgeschichtlicher Zeit. Einfiihrungskurs in die ur- und frilhgeschichtliche Archăologie cler Schweiz. Basel, 24./25. Oktober 1981. Schweizerische Gesellschaft fi.ir Ur- und Frlihgeschichte, Base! 1981, 24-26.
Hans Boegli, Les villes et Ies viei, dans L'epoque romaine. Societe
Suisse de Prehistoire et d'Archeologie: 5e cours d'initiation a la prehistoire et a l'archeologie de la Suisse, [Lausanne] 15 et 16 novlcmbre
1975, Resumes des exposes. Departement d'anthropologie de l'Universite, Geneve 1981.
1984

Hans Bi:igli, Aventicum: La ville romaine et le musees. Guides archeologiques de la Suisse 19. Edite par !'Association Pro Aventico, Avenches
et la Societe suisse de prehistoire et d'archeologie, Avenches 1984.
Hans Bi:igli, Aventicum: Die Romerstadt und clas Museum. Archăolo
gische Flihrer cler Schvveiz 20. Herausgegeben von cler Association Pro
Aventico, Avenches und cler Schweizerischen Gesellschaft fur Ur- und
Frlihgeschichte, Avenches 1984.
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Hans Băgli, Die Restaurierung rămischer Bauten in Aventicum Avenches, in Konservierte Geschichte? Antike Bauten und ihre Erhaltung.
Herausgegcben fi.ir dic Stadt Kempten (Allgău) von Gi.inter Ulbert und
Gerh3rd Weber. Konrad Thciss Verlag GmbH, Stuttgart Hl85, 228--234.
1988
Hans
Băgli,

Băgli,

La pagc de l'actuaHte, in AVENTICUM Hl88/1, ;1_ Hans
Restauration de l'amphithef1trc, in AVENTICUM Hl88/1, G-7.

1989
Hans Băgli, Avcnticum: La ville romaine et le musee. (Dcssins: Madeleine Aubert). Guides archeologiques de la Suissc Hl. Association Pro
Aventico, Avenches / Societe suisse de prehistoire et d'archeologie, nouvelle [2"J edition revue et augmentee, Bclle 1989.
Hans Băgli, Avcnticum: The Roman city an the museum. (Drawings:
Madeleine Aubert; Translation: Maria Suter) Archaeological guidcs for
Switzerland 24. Association Pro Aventico, Avenches / Schweizerische
Gesellschaft fi.ir Ur- und Fri.ihgeschichte, Basel 1989.
Hans Băgli, Musee Romain d'Avenches, in Musees Cantonaux Vaudois,
Bulletin 1989, 89-96.
Hans Băgli, Aventicum: premier berceau de la Suissc, in Reflets (L3Usanne) 1989, ne 3, pp. 16-17.
1991
Hans Băgli, Aventicum: Die Rămerstadt und das Museum. Archăolo
gische Fi.ihrer der Schweiz, 20. Zweite erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Association Pro Aventico, Avenches und der Schweizerischen Gesellschaft fi.ir Ur- und Fri.ihgeschichte, Avenches 1991.
Hans Băgli, Une exposition unique au Musee Romain, in AVENTICUM
1991/4, 16.
Hans Băgli, in Gestern, Heute, Morgen, ,,Avenches: Broye-Park":
Stadtlandschaft im Umbruch. Musee romain d'Avenches / Lehrstuhl fi.ir
Architektur und Entwerfen Prof. Franz Oswald, ETH Zi.irich. Ausstellung im Musee romain d'Avenches vom 18. Oktober 1991 bis 16. Oktober 1992. Avenches: Musee romain, Zi.irich: ETH, Lehrstuhl fi.ir Architektur und Entwerfen, 1991, 28-31.
Hans, Băgli, în: Hier, aujourd'hui, demain, ,,Avenches: Parc de la
Broye": payage urbain en pleine mutation. Musec romain d'Avenches /
Departement d'architecture, Prof. Franz Osv.rald, Ecole polytechnique
federale Zi.irich. Exposition au Musee romain d'Avenches du 18 octobre
1991 au 16 octobre 1992. Avenches: Musee romain; Zurich: EPF, departemcnt d'architecture, 1991, ...
Travaux de redaction:
Bulletins de l'association Pro Aventico (Av'enches). Ul a 3:i.
Aventicum (Avenches), 1977-1991, 2.
·
Oeuvre litteraire d'Andre Alfăldi, in: Jb f. Numismalik und geldgeschichte 10, 1959/60, 8-20.
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PROPOS DE REMERCIEMENTS DE M. HANS BOGLI APRtS
L'OBTENTION DU TITRE DE MEMBRE D'HONNEUR
,,Il y a moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel:
un temps pour enfanter et un temps pour mourir,
un temps pour planter et Wl temps pour arracher le plant,
un temps pour tuer et un temps pour guerir,
un temps pour saper et :un temps pour bâtir,
un temps pour pleurer et un temps pour rire,
un itemps pour se lamenter et un temps pour danser,
un ,temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres,
un temps pour embrasser et un temps pour eviter d'embrasser,
un temps pour chercher et un temps pour perdre,
un temps pour garder et un temps pour jeter,
un temps pour dechirer et un temps pour coudre,
un temps pour se taire et un temps pour parler,
un ,temps pour aimer et un temps pour hair,
l!ln temps de guerre et un temps de paix".
Dans cette enumeration percutante de l'Ecclesiaste, il y a un exemple
qui resume bien ce que j'aimerais vous dire: ,,il y a un temps pour
chercher et un temps pour perdre".
Les evenements poHtiques de la seconde moitie de ce siecle en ont fait
un temps pour perdre: perte de liberte, perte des contacts, perte de la
confiance en autrui, et jusqu'a la perte de l'identite individuelle.
Il devenait des lors urgent de chercher: de se chercher, de chercher
l'autre, de chercher des contaots, de chercher la liberte.
Par une generation spontanee, l'idee de nos Colloques roumano-suisses
est venue ii.Dorin Alicu aussi bien qu'a ses amis suisses. Le but des
rencontres etait double, soit instituer un echange scientifique et nouer
des contacts amicaux.
Ma modeste contribution a cette operation etait de jouer le role de
catalyseur. Aussi, je fais participer mes collegues et amis a l'honneur
que vous me faites.
I:.a distinction m'honore beaucoup et j'en suis sincerement emu. Je le
suis d'autant plus qu'elle vient du Musee de CLuj, centre de cette Transilv:anie que j'aime bien a cause de son passe riche et varie.
Un grand merei a Dorin Alicu pO'llr ses aimables paroles. Vous voyez
devant vous un homme heureux. Je souhaite bonne reussite ă nos colloques et plaine satisfaction aux participants.
Je vous remercie.
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ACTIVITAŢII SECŢIILOR
NAŢIONAL

Arheologii Muzeului

DE ARHEOLOGIE ALE MUZEULUI
DE ISTORIE A TRANSILVANIEI (1994)

Naţional

de Istorie a Transilvaniei, din Cluj-Napoca,

desfăşurat, în anul 1994, o febrilă şi rodnică activitate ştiinţifică şi culturală,
materializată prin cercetări de specialitate, participări cu comunicări, la diferite

au

congrese, simpozioane, colocvii, 5,esiuni ale unor instituţii de profil (internaţionale,
regional~. ş.a.), organizarea câtorva reuşite expoziţii de arheologie, conarticole de popularizare, interviuri la radio şi televiziune, apariţii editoriale, îndrumarea cercului „Prietenii Muzeului". In cronică, sunt amintite, de
asemenea, numărul pieselor intrate în patrimoniul muzeal (prin săpături de specialitate, achiziţii, donaţii), componenţa secţiilor şi activităţi legate de perfecţio
narea profesională.
naţionale,
ferinţe şi

ŞANTIERE

ARHEOLOGICE

(tn cazul unor colective de largă colaborare pentru cercetătorii care nu fac
parte din personalul ştiinţific al muzeului clujean se vor specifica instituţiile de
care aparţin).
PREISTORIE
GURA BACIULUI (jud. Cluj). Colectiv: Gheorghe Lazarovici (coordonator),

Zoia Maxim, Mihai Meşter, Marin Nica (Institutul de Studii Socio-umane, Craiova).
S-au efectuat cercetări în zona marginală a acestei cunoscute aşezări neolitice
timpurii, depistându-se o groapă rituală, circumscrisă culturii Starcevo-Criş. De
asemenea, s-au făcut prospecţiuni geologice, pedologice şi de rezistivitate a solului
(Cornel Marian şi Adrian Alicu).
ICLOD (jud. Cluj). Colectiv: Gheorghe Lazarovici (coordonator), Zoia Maxim,
Mihai Meşter, Viorica Crişan, Aurel Bulbuc. Săpăturile arheologice au fost intrerprinse în centrul aşezării neolitice târzii, unde s-au descoperit două ITIDrminte,
având bogate fragmente ceramice, mai multe bordeie şi o groapă „de fundaţie"
rituală, cu trei topoare monumentale, mai multe schelete şi circa 15 vase. S-a mai
continuat şi urmărirea conturului şanţului de apărare al acestei aşezări. S-au făcut
şi cercetări pedologice şi de rezistivitatea solului (Cornel Marian şi Adrian Alicu).
CHEILE TURZII (jud. Cluj). Colectiv: Gheorghe Lazarovici (coordonator),
Mihai Meşter, Diana Rusu, Lidia Dascălu (Muzeul de Istorie Botoşani). S-au investigat. a. ,,Peştera Ungurească", în care s-au surprins mai multe nivele: ·complexul Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă-Iclod, culturile Petreşti, cea a „torţilor
pastilate", Coţofeni, Wietenberg; b. Turnului (nr. 2) de la „Căcădări", aparţinând
fazei târzii Coţofeni şi începutul epocii bronzului. Aici au fost· găsite oasele a mai
mllltor schelete deranjate, fragmente ceramke şi unelte de obsidian,
: '·--coPACE.Nl'(jud:"Cluj); punctul „La Moai:ă". Mipai Rotea. Aşezare din epoc.a.
tiinpµrie ă bronzului ·cpe baza căreJa a fost definit „grupul Copăceni''., g:UP .c1:1l-:
tura1 ce cuprincfe arcul estic ·a1 Carpaţilol," Occidentali): ·
'·
·
. TURENI {jud. Cluj). Mihai Bădău-Wittemberger. S-au -descoperit urme din
bronzul timpuriu, aparţinând „grupului Copăceni" şi, probabil,· un ·sanctuar (în
punctul „Poderei" III). De asemenea, s-au făcut cercetări geologice (Victor Căţănaş).
SUATu (jud. Cluj), locul „Fâneaţa de Jos". Mihai Rotea. Locuire sezonierii
aparţinând celei mai timpurii perioade din evoluţia culturii Wietenberg.
·
PUZ;4. (jud. Cluj). Mihai Bădău-Wittemberger. Aşezare a culturii Noua, cQ
dol.lă nivele.
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CIVILIZAŢIA

DACICA

GRADIŞTEA DE MUNTE (Sarmizegetusa Regia, jud. Hunedoara). Eugen
Iaroslav1.chi şi Gabriela Gheorghiu, în colaborare cu Universitatea din Cluj-Napoca
(coordonator Ioan Glodariu). Investigaţii: a. Terasa IV (din interiorul incintei de
apărare), unde s-a descoperit a doua latură lungă a cisternei (astfel, s-a putut
stabili capacitatea acesteia); b. Terasa VIII A, cu continuarea cercetărilor la
construcţiile din zonă, ieşind la iveală un depozit de unelte, din fier; c. Terasa XIV,
loc in care s-au depistat urmele unei construcţii, probabil, o locuinţă cu fundaţie
de piatră.
CAPALNA (jud. Alba). Gabriela Gheorghiu, în colaborare cu Universitatea
napocensă (coordonator Ioan Glodariu) şi Vasile Moga (Muzeul Naţional al Unirii,
Alba Iulia). Săpături de verificare fa baza dealului pe care este plasată cetatea
dacică.

MEREŞTI (jud. Harghita). punctul „Dâmbul Pipaşilor". Viorica Crişan.
rn
anul 1994 s-a desfăşurat cea de a VII-a campanie de cercetări arheologice în aşe
zarea dacică fortificată din localitate. S-au descoperit, total sau parţial, trei construcţii, databile în a doua fază de locuire (secolul I i.Chr. I d.Chr.), dintre care
una pare a fi un atelier de turnare a pieselor de podoabă.

EPOCA ROMANA
jud. Hunedoara). Colectiv: Dorin Alicu
(coordonator), Victor Popa, Emilian Bota. Obiective: a. Zona Amfiteatru: s-a continuat urmărirea fazei timpurii, din lemn, a edificiului; b. Clădirile EM 3\J EM 31: la complexul hidraulic s-a dezvelit coltul sud-estic, printre descoperiri
remarcânclu-se două terule cu inscripţii votive, scrise cu caractere cursive; c. Zona
Forului. Emilian Bota, în colaborare cu Universitatea din Cluj-Napoca (coordonator
Ioan Piso). Sondaje prin încăperile obiectivului şi dezvelirea unui proporticus.
MICASASA (jud. Sibiu). Ioan Mitrofan. Au continuat cercetările ln impor,,.tntul centru de olărie roman al Daciei, scoţându-se la lumină o porţiune din
cavităţile pentru extras lutul (ape>i întrebuinţate ca grooi menajere), numeroase
materiale de construcţie, vestimentaţie, oodoabe, resturi dintr-o tavă cu scene ale
„centauromachiei" si fragmente de ţiglă cu stampila legiunii XIII Gemina (pe
una cifra X est~ în formă de cruce).
CLUJ-NAPOCA. Obiectivr> c2rc-etat:>: ?.. Str. Victor Deleu. Colectiv: Sorin
Cociş (coordom1•or), Ade1a Paki, Valentin Voisian (s•urlent, Faculta~ea de istorie
clujeană). Continuarea săo~.turi'o~ arheologice î'1 grandiosul edificiu roman. prin
surprinderea fazelor de lemn a'<~ comtrucţir>L c.tabilirea stratigrafică definitivă a
zonei şi deoi~tarea unei .. baterii" ~e cu")toare oentru confecţionarea lucernelor:
b. Piaţa. Unirii. Colectiv: ·Dorin A'icu (c~ordonator). Petre Iambor. Ştefan Matei.
Toana H;c-a, Emilian B'.:lta. Zni2 l\T1xim. Debutează cercetările ln zona forului
anticei Napoca. S-au identificat vestigii medievale, structuri romane (ziduri de
constructil, două capiteluri, o monetă de bronz) ş.a. De asemenea. s-au efectuat
prospecţiuni Pi'ntru rezistivitatea solului cr,omel Marian şi Adrian Alicu). Campania de silpături arheologice va fi relm1Hi si anul viitor: c. Piaţa Muz1mlui. cercetări
în două Dunete. I. Mihai Bădău-Wittembereer. Continuarea investigaţiilor tn edtftciul roman cu paviment, canalizare şi instalaţie de hypocastum, edificiu dezvelit
fn camoaniile arheoloeice ale anilor trecuti: II. Victor Pooa. Ll!murirea eonstrucţiei
relevată orin si!păturile anterioare. surorinderea unui nivel roman. ru două ·1nc!!.oeri cu instalatie de lncălzirp (se nare· c-ii este vorba de aceeasi clădire din ap?"'r-,!er0. rl!"oisbtii rle · Mihai Biirlăn-Wittemberl!"er. vezi mai sus) şi elemente de
locuire nrefeudaHi si medievală timourie: d. Bulevardul Eroilor, punctul .. Monumentul Memorandiştilor". Colectiv: .Sorin Cociş (coordonator). Victor Popa, F.milian
Bota. Zoia Maxim, Mihai Meşter. Viorica Rusu-Bolindeţ (cât a lucrat la Mm:eul
National rl~ l5torie a Transilvaniei. acum la Muzeul Naţional al Unirii. Alba Iti1ia~.
Valentin Voişian (student, Facultatea de istorie din Clui-Naooca). tn stratul roman
s-a identificat un atelier pentru turnarea, în bronz, a fibulelor (descoperire foarte
importantă pentru istoria economică ;i TmnPriului,. trPi nivele preistorice din neolitic
şi, po~ibil. un drum medieval din <ecolele XVII-XVTH.
"'CASETU (iud. r.lu'). A-iria„;i T•ar. fn Mlaborare cu nan Isac (coordonator.
Facultatea de istorie napocen<ă). L 1.1crări!f' de specialitate la castrul roman din
SARMIZEGETUSA (Ulpia Traiana,
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localitate au dus la dezvelirea integrală a clădirii principia, în vederea verificării
existenţei fazei de lemn a fortificaţiei (s-a constatat că acest castru a fo~t edificat
doar în piatră. fiind suprapus, probabil. peste o aşezare din epoca bronzului târziu
- Hallstatt A).
VARADIA (jud. Caraş-Severin), punctul ,,Chilii". Eugen Iaroslavschi, în colaborare cu Ovidiu Bozu (Muzeul judeţean, Reşiţa). A continuat investigaţia laturii
ve,tice a castrului roman surprinzându-se şanţul şi valul de apărare.
VALEA CHINTAULUI (jud. Cluj), dealui „Tulgheş". Colectiv: Dorin Alicu
(coordonator), Emilian Bota. Restaurarea unor vestigii descoperite, în anii trecuţi,
în complexul grandioasei vil/a rnstica.
PERIOADA PREFEUD.\LA
SUCEAGU (jud. Cluj). Sorin Cociş. în colaborare cu Coriolan Opreanu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca). in această aşezare prefeudală
s-au depistat vestigii aparţinând secolelor IV-V şi VIII, cu locuinţe, material
c~ramic numeros, un cuptor pentru ars olărie, podoabe din bronz şi arţ;int ş.a.

EVUL l\'lEDiu
CENAD (jud. Timiş). Petre Iambor, Ştefan Matei, Adrian Bejan (Universi-

tatea din Timişoara). Descoperiri: fundaţia unei rotonde, databilă în secolul al
XI-lea, apoi un nivel de locuire din veacul al XIV-iea şi alte trei nivele de constructii, dintre care cel mai de jos este străpuns de lăcaşurile a şase moi·minte
(unul are ca inventar patru inele de tâmplă, de tip ,.Bielo-Brdo", secolul al
XI-iea). Vestigiile pot fi puse în legătură cu urbs :\Toriscna, din vre1m,a voievodatului lui Ahtum.
ORA,';iTIE (jud. Hunedoara). Gheorghe Petrov. în colaborare cu Zeno Pinter
(Institutul de Studii Socio-umane, Sibiu). Puncte de cercetare: a. Incint:t fortificat{1
a oraşului. Aici, au continuat investigaţiile în interiorul bisericii ro:cncle (secolele
XI-XII). urmărindu-se precizarea stratigrafiei şi o datare cât mai exactă a edificiului, apoi extinderea săpăturilor în interiorul incintei fortificate. unde ~-au identificat patru morminte din perioada arpadiană. cu inventar de> la rcg2le Andrei II;
b. Biserica franciscană (astăzi o construcţie gotic[1, cu transformf1ri baroce ulterioare). Cercetările intreprinse au confirmat că această construcţie a fost iniţial
o basilică, în stil romanic (mănăstire atestată documentar din veacul :1l Xlll-lea);
c. Vechea biserică ortodoxă. S-a stabilit configuraţia planimetric,'i a edificiului,
iii,· în cimitirul din jurul lui, s-a descoperit un număr de 25 de morminte, încadrate cronologic secolelor XVI-XVII.
GEOAGIC DE JOS (jud. Hunedoara). Gheorghe Petrov. Săpăturile arheologice
~i-au propus cercetarea bisericii rotunde (secolele XI-XII) şi a cimitirului din
zonă. dezvelindu-se 37 de morminte. marea lor majoritate aparţinând epocii arpadiene (regele Coloman).
CICAU (jud. Alba). Gheorghe Petrov. S-a urmărit dalarea bi,ericii ortodoxe
din localitate (secolul al XVI-iea). depi,tându-se şi 38 de morminte.
SAPATURI DE SALVARE

ŞI

PERIEGHEZE ARHEOLOGICE

CLUJ-1\"APOCA - BECAŞ . .,Ferma nr. 5". Săpătură ele salvare. Mihai Băclău
i;•."Ittemberger, Mihai Hotea. yestigii din culturile Coţofeni şi Wietenberg.
CLUJ-NAPOCA MANÂŞTUH. Si'ipătură de salvare. Mihai Meşter. Urme
m;:iteriale din cultura Wietenberg.
REDIU şi AJTON (jud. Cluj). Periegheză. Viorica Crişan. Cercetarea zonei
ci; descoperiri preistorice, de epocă romană şi modernă.
JUDEŢUL COVASNA. Periegheză. Colecti,·: Emilian Bota (cercetări pe
limes-ul estic al Daciei), Mihai Meşter, Viorica Crişan, Gheorghe Petrov. Depistarea
unor eventuale puncte arheologice.
S-au mai efectuat urmărirea unor săpături edilitare în vederea eliberării
terenurilor respective de sarcină istoric,·1, întocmindu-se, totodată, documentaţia
",ferentă.

902

CRONICA

Traseul MARTINE!;iTI - TURENI - BADENI (jud. Cluj). Introducerea cablului
telefonic. Colectiv: Gheorghe Petrov, Victor Căţănaş, Dorin Ursuţ. Depistare ele
situri preistorice. romane, medievale timpurii şi moderne.
CLUJ-NAPOCA. a. Str. Dragalina. Traseul conductei ele echilibrare a apei.
Colectiv: Ioan Hica. Mihai Bădău-Wittemberger; Mihai Meşter, Vio,rica Crişan; b. Traseul pentru reabilitarea şoselei naţionale nr. 1. Zoia Maxim; c. Autostrada ClujOradea. Zoia Maxim; d. Traseul şantierului I.R.E.C. Zoia Maxim; e. Traseul drumului imperial roman Ia intrarea în oraş. Colectiv: Gheorghe Lazarovici,- Zoia
Maxim, Mihai Rotea, Viclor Căţănaş, Dorin Ursuţ; f. Varianta arterei de circulaţie
prin ocolirea .~udică a municipiului Cluj-Napoca. Colectiv: Zoia Maxim, Dorin
Ursuţ, Victor Căţănaş.
EXPOZIŢII

FRANKFVRT/MAIN (Germania). Ianuarie
martie. Expoziţie internuţionai[1
de arheologie românească „Goldhelm Schwert unei Silberschătze. Reichtlimer aus
6000 Jahren rumănischer Vergangenheit•', organizată ele ,.Museum fur Vor- und
Frlihgeschichte" şi „Archăologisches Mmeum·• (ambele clin Frankfurt Main), [n
colaborare cu numeroase instituţii de profil din ţara noastră, printre care şi Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei. S-au prezentat exponate privind neoliticu .
epoca bronzului, Hallstatt, piese traco-getice, civiliza\ia dacilor, obiecte grecoromane, apoi epoca romană şi romană târzie, vestigii hunice, germanice (go\i )
gepizi), exponate bizantine.
MILANO (Italia). Ianuarie - mai. Expoziţie internaţională europeanii „I Goti•'.
cu participarea Italiei, României, Franţei, San Marino, Elveţia. Marea Britanic'.
Germaniei, Spaniei,· Poloniei, Ungariei, Republicii Moldova. Ucrainei. Rusiei :_i
Crimeii (considerat{1 stat), organizată de mai multe institute clin Lombardia (ma_inritatea milaneze). Muzeul nostru a prezentat piese tematice. La verni~aj. _a par:icipat Gheorghe Lazurovici.
CLUJ-NAPOCA. Ianuarie - februarie. Expoziţia temporară itinerantă „Dacornmani, români, migratori". Colaborare cu Institutul ele Arheologie şi Istor:.1
Artei, Cluj-Napoca şi muzeele din Sibiu. Alba Iulia. Deva, Târgu Mureş. Zalfill.
Timişoara, Reşiţa, Braşov, Bistriţa, Miercurea Ciuc. Sfântu Gheorghe, Turnu Senrin şi Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti. Coordonator: Ioana Hica. \'ernisaj·1l
a avut loc în luna noiembrie a anului 1993. Expoziţia. cu caracter naţional. rrcuneşte obiecte şi piese ale culturii materiale aparţinând popula\.it·i autohtone, ,.,, .. c
a locuit. în special, în spaţiul intracarpatic. începând cu secolul IV cl.Chr. pâni1 '·1
veacurile XI-XII. Este ilustrată creştinarea daco-romanilor (riimaşi pe acE-,'.<.'
meleaguri după ,.retragerea aureliană"), evoluţia lor în timp. naşterea poporul,:i
român, precum şi vestigii Hle popoarelor migratoare, care au <;lrăbătut Tran< îvania şi Banatul. Expoziţia îşi continuă periplul prin ţară şi în anul 1995.
CLUJ-NAPOCA. Februarie - martie. Expoziţia temporară itinerantă „Civi>
zaţia geto-dacilor din bazinul Siretului". Muzeul no<;tru a găzduit această impwtantă manifestare ştiinţifică, organizată de colaborarea muzeelor cu profil din
Bacău, Brăila, Buz{1u. Galaţi. Roman, Tecuci şi Foc~ani. Ea ofer(1 Yizitatorilor o
sugestivă imagine a acestei civilizaţii pe tărâmurile Moldovei. iar rezultatele principalelor cercetări .,-au oglindit şi cu ocazia ,,me,ei rotunde" . .,Unitatea culturii
materiale a geto-dacilor în spaţiul românesc", pri!ejuit{1 de yernisa1·ea expoziţiei.
CLUJ-NAPOCA. Iulie - august. Salonul Naţional de Restaurare „Restaur.irea ştiinţă şi artă". Laboratorul zonal de restaurare a muzeului nostru in
colaborare cu Biblioteca Naţională, Bucureşti, Complexu! Muzeal „Moldm:a". Ia<i, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, Muzeul N'aţional al Unirii, Alba Iulia,
Muzeul ,.Satului". Bucureşti. Muzeul „Ţărrmului Român", Bucureşti, Muzeul de
,\rtă, Craiova, Muzeul Judeţean Satu Mare. Muzeul .,Civilizaţiei Populare Tradiţio
nale .'\stra". Sibiu, Muzeul Naţional al Bucovinei. Suceava, Muzeul de Istorie ~i
ArUi. Zalău. Expoziţia constituie un moment de referinţă în activitatea de re<;taurare-c'.lnservare din ţara noastră. activitate care reprezintă o mare responsabilita:e
ştiinţific,1 şi o condiţ.ie primordială a cercetării muzeistice.
TIMIŞOARA. August septembrie. Expoziţia temporarii itinerantii .,Centrul
roman de olărie de la Micăsasa". Colaborare cu Universitatea din Timişoara ~i
Muzeul Banatului, Timişoara. Vernisajul a avut loc pe data de 30 august. cu ocazia
celui de-al XJX-lea Congres Internaţional de Ceramică Romană. Materialul expus
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aparţine în întregime muzeului c:ujean. lmJjorfaritul sit (~e1·celat de _Iµan :\li~rofon)

reprezintă cca mai mare a'iezare
şi, poate, în provinciile dunărene

de olari descoperită. deocan:K1atf1, în uacia ,·om,m[1
al_~ Imperiului._· _ , __ ·· _· _
.
CLUJ-NAPOCA. Septembrie octombrie. Expoziţia tcmporurf1 itiner,m:;î
„Ceramica pictată neolitică şi eneolitică clin România". _·c;oiaborare cu mai mul,e
muzJe ~i institute de istoi'ie din lara_ noaslnl. Ea a fost vernisată i,n 30 sc-otembi:ie,
cu ocazia Simpozionului internaţional ,,Neolit/1i"c pahited · pottery fron1 lhe Sa.uJ1East Europe and its links with Anatolia". Sµ~t pi;ez~ntate admirabile ·vesligii p;•;- •
vind aceste epoci preistorice, iar con el uzii le· istoJ·icilor au fost fn,1ctificate h1 ca~lrul
,,mesei rotunde", care a avut ca temă ,.Cercetarea·_ neoliti~.ă în_ ~.omânia".
CLUJ-NAPOCA'. Octombrie. Expoziţia omli~ială _,,Hadrian Daico:viciu ~ omul
şi profesorul". Colaborare cu Univer~itatea _ ~apoc;:en_<s4 ~i Institutul de · Arheolog '-!
şi Istor'ia Artei Cluj-Napoca. Vernisată în 11 octombrie cu ocazia Simpozionu;ui
interna(.innal „Civili<,ations ei.mipeene~ dans l'aritiquite classique '. Expoziţia evocă·
personalitatea saviintu:ui clujlan. tr2cut în nefiintii, din. pf1cate. în plină activi ,a,e
creatoare.
··
·
· · · ·- · _
·· ·
·
O/lADl~A. Octom_brie. r:xpi:Jzi\ia om,~gial(1 cu: -titl'u! tic n.ai '\I;,_ Colab:.irare ,cu
Universitatea clujeari·i. In~tittitul de \rhtcr)logi.e: ~i hto1:]n _, \rLi, .(.'luj-NntJoc·1, Societatea ()ame:iilor ele ştiinţă şi" a scrii tarilor din, jude~til.,.B:il10r, Hi!JI ioLeca judeţea 1_(1
,,Gheorghe· Şincai",. Oradea, __ Cercul Militar or.'\-deari. Ve1:nisală ,pe d;1ta de 22 u·tombrie.
· _· _
_ __ - _ _ _
- _ _ .·
.
AUAD. Jioiembrie 1994 ~ febru,1rie. 1995_. · Ac(!eaşi !c'"poziţie ,tem;Jorară iti-r:,,rant'i, c[e,_chisă la Timi!1 oai-a cu ocazia celiµ_ · de-al XlX-lea Congre, Internaţion;d
de Ceram:,·,i Romami. Cobbor;,:-e·_cu ~l1;1~euLjudeţean_Ari1d._
SESH:JNI· ŞTHNŢIFICE. :: ;;
BUCUUEŞT{, Ianuarie. Se.~iunea omagiali1. cu pr.ilcjul :implinir.li :.1 100 de :mi
de la naşterea paleoliticianului Nicolae Moroşanu. ln~ti_tutul- ele Al'heologie _.,Va:,.':e
Pârvari", Bu(!ureşti şi Muzeul Naţional ele Istorie a României, Bucur-eşti. Zoia.
Maxi.m şi Gheorghe Laznrovici au prezentat comunicarea: ,,Difuziune şi. migra'.,i,=
cultura 1 ă în neoliticul târziu şi eneoliticul c!in T:-ansilv:ini.'.l'·.
SINAIA. lî-19 februarie. Conferinţa a II-a naţională pentru ocrotirea -,~a,•·!moniului cultural naţional. Ministel'Ul Cultu1·ii Bu:::ure~ti. .Din partea muzt•.u;~1i
nostru au participat Gheorghe Lazarovici, Mihai. Me 1ter, Mincdura Sim 1, .·\u:·, Iia lgna.
BUZIA.5. 10-11 martie. SesiHnea ,mua!ii a arheologilor b{mf1\eni. Muztc:il
judeţean. Ht>~i\a şi Muzeul Banatului. Tjmişoara. Gh2orghe LciLtr0\·ic:i a v,F\:.. t
despre n-z~1:tatele cercetărilor de la Parţa ·(campania 19.93). Sc-iunea a fost urmac:I
de o „mas{1 rotundă" a Comisiei arheologice a Banu:lului, car'" a nrelucrat :·eg;;lamentele ele ~ăpătură şi de funqio:iare a acestui orgahi·sm ştiinţific.
BISTIUTA. 25-2G martie. Sesiunea ,.Istorie şi cultură în Tra:isilvania de
nord-est". ·Muzeul judeţean, Bistriţa-Năsăud. Au ţinut refer;1te: Gheorghe !,:12:i~ovici cu Militon Frenţiu (Facultatea ele Fi.zică, Cluj-Napoca) cle,µn.' aolicciţii'.e analizei factoriale în arheologie; Zoia Maxim. încercări ele recon,1 ituire rm1fică :i
locuintelor de la Gura Baciului: Mihai Băc:ău~Wittemberper. cultu:·a Noua clin
Transilvania; Mihai Rotea. contributia c2rcetărilo!· de la Sua·u -- .. Fâ:1eata ,:ii'
.Jo~" la cunoaşterea etapelor timpui·ii din evoluţi,1 .cultui'ii "\Vit-tenberg; Vio~;c•a
Crişan şi Ştefan Ferenczi (profesor c:uje,m, pen',ionar). tlespre aşezarea dac: ::-i\
fortificată de Ia Mereşti (jud. Harghita): SDrin Coc-iş, ateliere ele bronzieri el:11
Dacia romană: Adela Paki. colonizarea Dac-ici romane (I); Co:•:stantin Peµ, ateli-:-,·l!
particulare ele ceramică în Dacia romană (T).
DROBETA-TURNU SEVERIN. 22-23 aprilie. Se,iur:iea .,Istoria w·banismului•'
Muzeul Regiunii .,Porţile ele Fier". Drobt>ta-Turnu Seyerin. Dorin Alicu. a vu,bit
despre „Topografia Sarmizegetusei. Plan şi h:1zard". · __
_ _
_
SATU MAUE. 12-15 mai. Se,iunea XXVIII na\io'nală ele rapoai'fe arheoloi:;:c-,•
(cercetările clin anul 1993). Muzeul judeţean. Satu Mare. în ordinea euocilor__ isv rice, au prezentat comunicări: Preistorie: Gheorghe_ Laznrovi_ci ~i Zoia Maxim,
,.Aşezarea neoliticii timpurie de la Gura Baciului, .iud _Cluj": Diana· Hmu cu Gt-u:·geta El su~i (Muzeul judetean, Reşita), ,.Ma'teri,ilul faunistic din a$ezatea ,1enli ,,.·,
timpurie ele la Gura 'Baciului. jutl., Clu i" ~i ..M,t"ţeriajtd ,faQnistic din imirmâir-1,
nr. 10· de Ia Gura Baciului, 'jud. "Cluj":· Gfieor1(1e'"Laz:ri·ovici, Zoi'a· -:\-'Ia•';im ~1 FI"c:-;n
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(Muz~ul B:matului, Timişoara), ,,Şantierul arheo:ogic Parţa, jud. Timiş";
Gheorghe Lazarovic1, Zoia Maxim şi ML,a1 Meşter, ,,Şantierul arheologic Ic.od,
jud. Cluj"; Diana Rusu, .,Materialul faunistic din aşezarea neolitica târzie de _ia
Jc,, ,d, jud. Cluj"; Gheorghe Lazarovici cu Zoia Maxim, ,,Cercetările arheologice in
w.ttuiul de la Petreştii de Sus - ,,Pă Grădini", jud. CluJ (cu,tura --:o~u1en, ,;
i\lihai Rotea, ,,Şantierul arheologic Copăceni - ,,La Moară", jud. Cluj"; Zoia .Maxim,
,.Tureni
„La Furci", jud. Cluj
.Sector turnul"; Mihai Rotea, ,.Aşe
z,1,·ea de tip Wietenberg de la Suatu ,.Ftlneaţa de Jos"
jud. Cluj"; Mihai
Haclău-Wittemberger, ,,Şantierul arheologic Buza, jud. Cluj" şi „Şantierul arheologic
Sântioara - ,.Fântâna Turcului", jud. Cluj" (şantier de salvare); Mihai Rotea, .,A'l~zar·ea din epoca bronzului târziu de la Pă,atca - ,.Tagul lui Mândru.şcă", jud. Cluj''.
Ctvilizaţia ge~o-dacică: Eugen Iaroslavschi şi Gabriela Gheorghiu împreună cu lo;.m
li,odariu şi Gelu Florea (ambii de la Facultatea de istorie nepocensă), .,Sarmizehl'tu~a Regia: cisterna dacică şi tera.sa a VII-a" şi „Costeşti - ,,Cetăţuia": 1;istemul
de fortificare (cl-}a-zi.sul „val roşu"); Gabriela Gheorghiu cu Gelu Florea şi Jean
Glodariu (Facultatea de istorie clujeană), .,Fortificaţia dacică de la Cucuiuş Dealul „Golu", jud. Hunedoara"; Viorica Crişan, .,Aşezarea dacică de la Mer~ti „Dâmbul Pipaşilor", jud. Harghita". Epoca romană: Dorin Alicu cu Victor l'opa
ş1 Emilian Bota, .,Amfiteatrul şi clădirile EM 30 EM 31 de la Vipia Traiana
Sarmizegetusa, jud. Hunedoara"; Viorica Rusu-Bolindeţ (acum la Muzeul Naţional
.,~ Unirii, J\lh:t Iulia), ,.Alba Iulia, str. Munteniei, jud. Alba: Sediul guvernatorului
c,,nwlar nl celor trei Daciih; Mihai Bădău-Witternberger, .,Cluj-Napoca - Piaţa
'\[uzeului, jud. Cluj"; Sorin Cociş, Adela Paki, Mihai Rotea şi Valentin \'uişian
(,tudent la Facultatea de istorie napocensă), .,Cluj-Napoca, str. Victor Dele11. jud.
Cluj"; Ioan Mitrofan, ,,Aşezarea rurală romanii de la Micăsasa, jud. Sibiu"; Adriana
Isac şi Dan Isac (Facultatea de istorie Cluj-Napoca), ,,Castrul roman Căşeiu, jud.
Cuj (campanide 1992-1993)"; Eugen Iaroslavschi cu Ovidiu Bozu (Muzeul judeţean, Reşiţa), ,,Castrul roman de pământ de la Vărădia ,.Chilii", ,lud. Caraş
Severin". Perioada postromană: Sorin Cociş şi Coriolan Opreanu (Institutul de
Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca), ,,Aşezarea din secolele III-IV p.Chr.
d•' la Suceagu, jud. Cluj". Evul mediu timpuriu: Ştefan Matei cu Petre Iamb:,r,
,.Cluj-Napoca - Mănăştur, jud. Cluj"; Gheorghe Petrov şi Zeno Pinter (lnstiiutul
d,, Studii S:Jcio-umane, Sibiu), ,.Incinta cetăţii medte-.i:~1e d.e la Orăştie, _jud. Hur.edcara"; Gheorghe Petrov, ,.Geoagiu de Jos, jud. : f l ~ a - zona bisericii ~i a
c,,sei parohiale (săpătură de salvare)". Civilizaţia · medievală: Ştefan Matei. .,O
locuinţ{1 clin secolul al XIII-iea descaperită la Râu llărbat .,Ploştina", jud. Hunedoara (.sondaj arheologic)"; Viorica Hu,u-Bolindeţ cu Adrian Rmu (Institutul de
Ad1eoloi::ie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca), .,Mănăstirea dominicană si castelul Martim:zzi clin Vinţu de Jos, jud. Alba"; Viorica Rusu-Bolindeţ, ,.Cluj-Napoca, Piaţa
\':ctoriet, jud. Cluj". În timpul ,sesiunit de rapoarte arheologice s-au efectuat vizite
d~ documentare la monumentele i.storice din judeţul Satu Mare şi in Ungaria
(:\luzeul Elno,::rafic din Mateo;zalka, :Muzeul de istorie clin Nyiregyhaza şi şantierul
arheologic M 1 de pe autostrada tran,;europeană).
SFANTU GlrnOHGHE. l\'lai. Sesiunea omagială dedicată mitropolitului Nicolae
co:an. Liga culturală creştină „Andrei Şaguna". Gheorghe Lazarovici a prezentat
l'.lO0rtul „Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi cercetarea arheologică in
s~cuime" (prin care a lansat programul de !>ăpături). Cu ocazia acestei ~esiuni omagtale a avut loc şi deschiderea Muzeului ,.Spiritualităţii româneşti".
DEVA - COSTEŞTI. 26-29 mai. Sesiunea „Elemente de fortificare în lumea
geto-dacă, \ecolul IV a.Chr. sec. I p. Chr.", sesiune prilejuită de aniversarea a
7ii oe ani de la începerea cercetărilor arheologice în jud. Hunedoara. Muzeul
„Civilizaţiei dacicP şi romane", Deva. Au vorbit: Eugen Jaroslavschi despre etapele
d~ fortificare a cetăţii de la Coste~ti - ,.Cetăţuia" şi Gabriela Gheorghiu de-,pre
l<!hnica de conc;trucţie a valurilor din fortificaţiile dacice (,fârşitul secolului II
a.Chr. - o;ecolul I p.Chr). S-au vizitat cetiiţile dacice din zonă.
DEVA ULPIA TRAIAN A SARMJZEGlffUSA. 26-29 mai. Sesiunea „Eletn>"nte de urbanism în Daci.a" (cu ocazia a::ele:i~i ani\'er--ări. vezi mai sus). M117.eul
„Cvilizaţiei dacice şi romaneţ. Dorin Alicu a .prezentat, în plen. expozeul ,.70 de ani
rie cercelclre arheologică la Ulpia Traiana Sarmizegetusa''; apoi, Constantin Pop,
„Rc!ligie şi urbanism în Dacia romană"; Victor Popa, ,.Cultul fui Mithras în oraşele
romane din Dacia": Viorica Rusu-Bolindeţ, ,,Complexul arhitectonic roman din
zona r1laci.~-ului cetăţii de la Alba Iulia - cercetări vechi şi noi"; Dorin Alicu cu
Emilian Bota şi Victor Popa, .,Contribuţii la cronologia amfiteatrului de Ia Sarmi-
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zegetusa". lnainte de începerea lucrărilor sesiunii colegii dacologi ele la Costc-~ti
de la UJpia Traiana Sarmizegetusa uu i·ernisat expoziţia „Valori ;, e
arheologiei hunedorene".
CLUJ-NAPOCA. 2-3 iunie. Seminarul VII National de Arheomctrie. Mun,1!
Naţional de Istorie a Tran~ilvaniei în colaborare cu· Ministerul Culturii, l'lucurt-,.i.
Lucrări prezentate: Cornel Marian, Adrian Alicu şi Gheorghe Lazarovici, ,.t'rospt·r·tări arheologice! Ia Iclod"; Cornel Marian c·u Adrian Alicu, ,,Prospectări prin măsu
rători ele rezistivitate în Piaţa Unirii, Cluj-Napoca"; Gheorghe Lazarovici, Zrna
Maxim, Lucian Tarcea, Cristina Sângerean, ,,Prelucrări matematice şi informalir-e
pe materialele de la Gura Baciului"; Diana Rusu, ,,Prelucrări urheometrice. ale
materialului osteologic de Ia Gura Baciului"; Zoia Maxim şi Jo,in Mârza (F,icultritea ele geologie-geografie, Cluj-Napoca), ,,O nouă exploatare neolitică ·- geizeritul
de la Şardu (jud. Cluj)" şi „Unelte neolitice cioplite (necorneene) descoperite în
Bazinul someşan (date petrografice şi arheologice)"; Zoia Maxim cu Luminiţa
Coman (geolog clujean), ,,Prelucrarea arheometrică a obsidianului de la Zăuan";
Cornel Marian- cu Sorin Cociş şi Trandafir Fiat, Tiberiu Târşu, Liviu Dărf1ban,
Vladimir Znamirovschi (toţi de la Facultatea de fizică, secţia atomică, Cluj-Napoca),
,,Analize şi studii asupra elementelor majoritare clin monede ele argint prin metoda activării cu neutroni şi fluorescenţă de raze X"; Cornel Marian şi Adrian
Alicu, ,,Studii radiografice şi radiodendrocronologice a unor obiecte arheologice de
artă". Sesiunea s-a încheiat cu o ,.masă rotundă", având ca tematici'1 principall':c•
probleme de arheometrie.
DEVA COSTEŞTI. 17-19 iunie. Sesiunea tinerilor istorici .,IdentitatL-a
istorică şi culturală a Transilvaniei". Muzeul „Civilizaţiei dacice şi romane", Dl•\·a.
Comunicări: Gabriela Gheorghiu, ,.Obiecte de stich1 descoperite în ('isterna de la
.Sarmizegetusa Regia"; Adriana I~ac ... Monumente votive din castrul rnman de
la Căşeiu, jud. Cluj".
TULCEA. Iulie. Schimb de experienţă al cercetărilor din \.ară în doml·niul
informaticii şi a săpăturilor arheologice de tumuli. Institutul de Cercett1ri Ec·oMuzeale, Tulcea. Din partea muzeului nostru au participat Gheorghe Lazaro\'ici.
Mihai Meşter, Lucian Tarcea, Cornel Marian şi Adrian Alicu.
BAIA MARE. 23-25 septembrie. Colocviul naţional de pedagogie muzl'alt1.
Muzeul judeţean, Baia Mare. Au vorbit Adriflna !sac şi Melinda Mitu despn· un
experiment inedit în activitatea de ghidaj: familiarizarea nevăzătorilor cu exponatele muzeale.
BARLAD. Noiembrie. Sesiune prilejuită de împlinirea a 80 de ani de la
fnfiinţarea Muzeului „Vasile Pârvan". Muzeul „Vasile Pârvan", Bârlad. Au :inul
comunicări: Gheorghe Lazarovici „Ceramica canelată de la Gura Baciului"; i'.uia
Maxim, .,Unelte de piatră cioplită de la Gura Baciului".
ORADEA. 22 octombrie. Simpozionul omagial dedicat memoriei savantului
clujean Hadrian Daicoviciu. Colaborare cu Facultatea de istorie a Universităţii
clujene, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca, Societatea oamenilor
de ştiinţă şi a scriitorilor din judeţul Bihor. Biblioteca judeţeană „Gheorghe Şincai",
Oradea, Cercul Militar orădean. Eugen Iaros!avschi a evocat personalitatea sm·:mtului. S-a vernisat şi expoziţia „Hadrian Daicoviciu - omul şi profesorul".
IAŞI, Noiembrie. Sesiunea .,Ornamentica ceramicii geto-dadce". In.-;titutul de
Arheologie „A. D. Xenopol", Iaşi. Eugen Iaroslavschi a prezentat lucrarea despre
vasele tradiţionale de provizii în epoca latene târzie.
SFANTU GHEORGHE 17-18 noiembrie. Sesiunea cu tema referitoare la
creştinismul în Dacia. Liga culturală creştină „Andrei Şaguna". Au vorbit: Dorin
Alicu „Elemente creştine Ia Sarmizegetusa"; Emilian Bota, ,.Obiecte creştine pe
limes-ul de est al Daciei"; Gheorghe Lazarovici, ,,Principalele probleme ale cercetării arheologice din Transilvania".
CLUJ-NAPOCA - ICLOD. 18-19 noiembrie. Seminarul IV National de Etnoarheologie „Rit şi ritual funerar - ofranda funerară din morminte". Orga„izat
de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Gheorghe Lazarovici a ţinut
cuvântul de deschidere a seminarului, apoi au prezentat lucrări: Gheorghe Lazarovici şi Mihai Meşter, ,,Capetele de piatră" din mormintele de la Gura Baciului.
Despre cultul craniului în neoliticul timpuriu"; Zoia Maxim, ,,Obiecte de pia!r,~1
ca ofrandă în mormintele de la Gura Baciului"; Mihai Rotea, .,Ofrar:tde funer,n•p
în necropolele Wietenberg": Mihai Bădău-Wittemberger, ,,Ofrande în necropole rlin
cultura Noua". La lclod s-n organizat ~i o „masă rotundă;' de~pre ofranda din
morminte şi semnificaţia ei.
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ZALAU. 2-i-25 noiembrie. Sesiunea „Istorie şi ci\"i]izaţie în nord-vestul
României". Muzeul de istorie şi artă Zal„iu. Comunicările cerceta,onlor noştri
au fost: Zoia Maxim cu Luminita Mogoş (geolog clujean) şi 1:va Lak6 (fost muzeograf. acum l)('n'>ionară. Zalău), ,.Unelte cioplite de la Zăuan"; Dorin Ursuţ,
„Drumul imperial roman la intrarea în Napoca"; Adriana hac, ,.Podoabele i•omane
din c:1strele de la Gilău şi Căşeiu"; Victor Popa cu Mihai Bădău-Wittemberger,
,.S,ipăturile din Cluj-Napoca: Piaţa Muzeului"; Sanda Salonu1i, ..incercare de 1·econst1tuire a barăcii nr. 1 din clădirea vămii Porolis<;um··. Participanţii la sesiune au
v1zitat vestigiile romane ale oraşului Porolissum.
ALBA IULIA. 25-27 noiembrie. Sesiune dedicată ziiei naţionale a României.
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia. Contribuţia ccrcet[1torilor muzeului nostru:
Gabriela Gheorg_hiu, ,,Contribuţie la reconstituirea traseului trupelor romane [n
zona capitalei statului cine în timpul războaielor de Ia începutul secolului li e.n.";
Sorin Cociş, Valentin Voişian (student Ia Facultatea de i<;torie, Cluj-Napoca). Viorica
Rusu-Bolindeţ, .,Atelierul de fibule de la Cluj-Napoca"; Ioan Mitrofan. ,.Ustensile
folosite de olarii romani"; Constantin Pop, ,,,\teliere particulare de ceramică în
Dacia romană (li)". Cu ocazia sesiunii. a avut loc deschiderea expoziţiilor „Marea
Unire clin 1918 în documente, imagini şi obiecte memoriale" şi ,.Pe meridiane!e
lumii cu ajutorul restauării (restaurarea hărţii)''.
1n cadrul şedinţelor lunare ale ,.Societăţii Naţionale de Studii Clasice" (filiala
Cluj-Napoca) au prE:z:!nt 01L lucrări: Viorica Rusu-Bolindeţ (a funcţionat o µerioadă
ci, timp la i!1stituţia no,l'ilră, acum la Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia),
,.Patera în Dacia romani"'\"; Adela Paki, ,,Despre colonizarea Daciei romane"; Constanlin PojJ ... Existau copii în serie în torentica roman[1?".
La şedinţele interne lunare ale muzeu!ui, Constantin Pop a vorbit despre
pa:·tic-ularităţile novatoare în arta Dacici romane, iar Emilian Bota a prezentat
cărţile de specialitate intrate recent în biblioteca muzeului.
Internaţionale:

M ANG AU A. Mai. Şedinţele de lucru ale Comisiei balcanice
de trc1cologie, la care a participat Gheorghe Lazarovici.
PIATRA NEAM'[. Iunie. Sesiunea „Cucuteni miracol în epoca de piatră".
Complexul muzeal, Piatra Neamţ. Gheorghe Lazarovici s-a referit la ceramica picL1U1 de la Gura Baciului, iar· Zoia Maxim. în colaborare cu prof. Mircea Petrescu! i•mbovi(a (Universitatea· ,.!'.iexandru Ioan Cuza·', Ia!!i), la prelucrările pe calculat·ir a ceramicii de Ia Trusesti.
HJ\RLAV. fonie.· Sesii.mea „Neoliticul timpuriu în România". Muzeul „Vasile
Pârvan", Bârlad. Au prezentat referate: Gheorghe Lazarovici . . ,Das neolithi ;che
lrmalle Keramik aus Gura Baciului": Zoia Maxim, .. Eseu despre reconstitui1'ea
-- · ·
6 ·afică a aşezării de la Gura Baciului".
TIMIŞOAU.4.. 28 august 4 septembrie. Congre..,uT XIX internaţionnl de ceramic:\ romanii (.,Rei Cretariae Romanae Fautoi-es"). Universitntea din Timişoara şi
Muzeul Bar\ati.Jlui'. ·1oah Mitrofan a vorbit despre „Le centre ele prodi.Jction ·,:eramiqu2 de 1\/Iic:1,a,a". Cu' oc:1zia' congresului n nvut loc vernisajul expoziţiilor „Cerit:·ul roman de ol:1rie de la Micăsasa" (exponatele aparţin Muzeului Naţional' de
htorie a Transilvaniei) · şi .,Ceramica ·daco-romană din Banat (secolele ·111--IV)".
Excursia de studiu s-a de~făşurat pe traseul Timişoara - Micia - Deva - Ulpia
'fraiana Sarmizegetu~:1 ·:...:, Densuş - C'.ermisara - Sibiu - Tibiscum.
·· · ·
DEVA. Iii-l 8 s2ptembrie. Simpozionul „Marcus Ulpius Traianu<; Contlitor
· Romaniae·" (închinaF1 zilei de· naştere a învingătorului dacilor). Muzeul .,Civilizatici chc-ic'e :'ii n:manc". Deva. Victor Popa s-a referit la „Obiecte de fier provenite
de ra Ulpia T,alana S·frmizegetusa - Forul coloniei". Participanţii Ia simpozion au
b2ni.;fic at de exp-licaţii:e 'ştiinţifice ale lui Dorin Alicu, prilejuite de excursţa,
ofe1 ilă ele o?·ganiz;:_itori, la şantierul arheologic din capitala Daciei rom:me.
· ··
· · IJVBLJANA (Slovenia). 22....:....25 septembrie. Şedinţa de constituire a ... \<.ociaţiei F.:uropene a Arheologilor". Zoia Maxim şi Gheorghe Lazarovici au p1-czentat
· referatul „Internntionale;·· Data Base fur Neolithicum", iar Lucian Tarcea. ,.sy~tem<;
for data bsise ma,c1i;em·~nt :arid· arc-haeological data proces„ing".
RFO':JHAD (Serbîar. Septernbrie. Lucrări ale recentei create .,Asociaţii Europ21e a Arheolo,:,i ·or". A p.1rticipat Gheorghe Lazarovici.
·
Cl,UJ-N.4.1'02.4. 29 septembrie - 1 octombrie. Simpozionul „Neolithic painteid
pottery from the South-East Europe and its links with Anatolia·•. Colaborare cu
l'rimisLerul Cu turi:, Ilucureşti, organizat în memoria prof. Nicolae \!las.sa. Prezenţe:
CON ST ANTA -
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cercetători

din Serbia, Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Germania, Olanda,
Republica Moldova şi România. Gheorghe Lazarovici a adre'>at cuvântul de salut
la deschiderea lucrărilor simpozionului. Au prezentat lucr{1ri: Gheorghe Lazarovici,
,.Die bemalte Keramik aus Gura Baciului und ihre balkanisch-anatolischen Beziehungen"; Zoia Maxim cu Gheorghe Lazarovici, ,,Base de donnees et conaissances
pour la culture Starcevo-Criş"; Mihai Meşter şi Lidia Dascălu (Muzeul de Istorie,
Botoşani), ,.Les fouilles de Cheile Turzii ,,Peştera Ungureasc,i"; Diana Rusu şi
Georgeta El Susi (Muzeul judeţean. Reşiţa), .,La faune de Gura Baciului"; Lucian
Tarcea şi Cristina Sângerean, ,.Data base processing with ZEIJS system. Gura Baciului - Iclod practicai application.,"; Cornel Marian cu Adrian Alicu şi Gheorghe
Lazarovici, ,.Archaeological prospecting in Neolithic Complexe-; of Iclod and Gura
Baciului". Pe marginea simpozionului internaţional s-au desfăşurat următoarele
manifesUiri: vernisajul expoziţiei .,Ceramica piclal{1 neolitică şi eneolitii;;,a din
România", vizite de documentare la Cheile Turzii (unde Mihai Meşter şi Lidia
Dascălu Muzeul de Istorie Botoşani. au prezentat participanţilor raportul săpătu
rilor), şantierul arheologic de la Iclod. Muzeul de istorie din Gherla şi „masa
rotund,i", cu tema „Migration and diffusion in Balcan and Anatolia".
CLUJ-NAPOCA. 10-15 octombrie. Simpozionul „Civilisations europeenes dans
l'antiquite clas'>ique" (.,In memoriam Hadriano Daicoviciu"). Colaborare cu Ministerul Culturii. Bucureşti, Institutul de Arheologie şi Istoriu Artei. Cluj-Napoca şi
Muzeul de istorie şi artă, Zalău. Au participat istorici din Anglia. Elveţia, Bulgaria, Republica Moldova şi România. Dup{1 alocuţiunea ani,·ersani .,Napoca 1870",
ţinutii de Dorin Alicu în şedinţa plenar{1. au comunicat: Eugen Iaroslavschi. ,.Conduits et citernes d'eau chez Ies daces des Montagnes d'Oni~tie"; Viorica Crişan,
,,The Economic Relationship of the Dacian Settlemenl at Mereşti": Mihai Bădău
Wittemberger. ,.The Dacian Scttlement at Buza (District of Cluj)": Ioan Mitrofan,
„Le centre de pciterie romaine de Micăsasa": Sorin Cocis ... Un atelier pour la
fabrication des fibules a Napoca": Adela Paki. ,,La population de l'etablissement
romain de Napoca". Alte manifestări prilejuite de acest simpozion: două „mese
rotunde", una având ca temă „Stadiul istoriografiei antice în Romfmia - posibilităţi şi perspective", cealaltă despre .,limes-ul porolissens"; ,·ernhare.i expoziţiei
memoriale „Hadrian Daicoviciu - omul şi profe<;orul": vizitarea muzeelor clujene.
a obiectivelor arheologice din municipiul Cluj-Napoca şi împrejurimi, a casei
memoriale „Octavian Goga" din Ciucea. de documentare la Muzeul de i<;torie şi
artă Zalău şi Ia şantierul de săpături de la Porolissum.
Conferinţe de popularizare: 57 (dintre care două în Marea Britanie: Constantin
Pop dbpre arta dacică şi arta romană).
Articole de popularizare: 113.
Interviuri la radio

şi

televiziune:

~

î.

Deplasări peste hotare: Gheorghe Lazarovici (Milano, Ljubljana, Seogr.aa);
Zoia Maxim (Ljubljana): Lucian Tarcea (Ljubljana): Comtantin Pop (Marea Britanie).
coordonarea activităţii cercului „Prietenii Muzeului": îndrumarea cercului de
arheologie „Hadrian Daicoviciu" (Victor Popa); organizarea punctului arheologic
de la Şcoala nr. 5 din Cluj-Napoca (Eugen Iaroslavschi, Zoia Maxim); conferinţe
(Victor Popa, Eugen Iaroslavschi, Emilian Bota): coordonarea lucrărilor ştiinţifice
ale elevilor (Constantin Pop): participarea la săpături a tinerilor arheologi (Gheorghe
Lazarovici, Zoia Maxim, Mihai Rotea, Viorica Crişan, Eugen Iaroslavschi, Dorin
Alicu, Victor Popa, Emilian Bota); cooptarea în colectivul de cercetări arb.eologice
a studenţilor (Sorin Cociş): evidenţa cercului „Prietenii Muzeului" (Adriana Isac).
Apariţii editoriale: în Colecţia „Bibliotheca Mu,;ei Napocensis", colecţie a
muzeului nostru, s-au tipărit în anul 1994 următoarele volume: Dorin Alicu, Opaiţele romane. Die rămischen Lampen. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, volumul VII al
colecţiei, 215 pagini şi 55 de planşe; Viorica-Gabriela Pop, Colecţia de mobilier din
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Catalog. selectiv. La collection d'ameublement du Musee National d'Histoire de Transylvanie. Catalogue selectif, nr. VIII,

71 de pagini, 19 planşe: Dorin Alicu, Sorin Cociş, Constantin Ilieş, Alina Soroceanu, Small Finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, nr. IX, 150 de pagini şi
92 de planşe. De asemenea, a fost editată Acta Musei Napocensis, voi, 28-30, I/1
(Preistorie - Istorie veche - Arheologie), 1989-1993, 623 de pagini.
Creşterea patrimoniului muzeal: au fost inventariate un număr de 12.796 de
piese la „Secţia de preistorie şi civilizaţia dacică" (săpături arheologice preistorice
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la Iclod, Gura Baciului, Cheile Turzii, Bernadea, Cluj - str. Banatului, Tureni,
Sântioara, 732 de exemplare de la Teiuş şi 106 de la Băiţa, ambele donaţii din
partea cercetătorului ştiinţific principal Valentin Vasiliev, de la Institutul de Tracologie - Filiala Cluj-Napoca, ş.a. şi 24 de obiecte de la cetăţile dacice din Munţii
Orăştiei; un număr de 4.016 de piese la „Secţia de arheologie romană şi etnogeneza
românilor" (şantierele de la Micăsasa, Chinteni, Cluj - ,.Monumentul Memorandiş
tilor", Gherla, Suceagu, din care 233 de obiecte provin de la castrul roman din
Gilău, condus de Dan Isac, de la Facultatea de istorie napocensă etc.; pentru
constatarea dinamicii inventarierii patrimoniului, alte 300 de exemplare au fost
înregistrate pentru Muzeul de arheologie din Sarmizegetusa). În anul 1994 nu s-au
făcut achiziţii. Coordonator: conservatorul general al muzeului, Ana Maria Szoke.
Componenţa secţiilor de arheologie: ,.Preistorie şi civilizaţia dacică": drd. Eugen
Iaroslavschi (şef de secţie), Mihai Bădău-Wittemberger, Aurel Bulbuc (la secţia Muzeul de istorie din Iclod), Victor Căţănaş, drd. Viorica Crişan, drd. Gabriela Gheorghiu, drd. Zoia Maxim, drd. Mihai Rotea, Rodica Gaciu (desenator), Margareta
Purcel (supraveghetor); ,,Arheologia romană şi etnogeneza românilor": drd. Dorin
Alicu (şef de secţie), Emilian Bota. drd. Sorin Cociş, drd. Ioana Hica, drd. Adriana
Isac (custode general), dr. Ioan Mitrofan, drd. Adela Paki, drd. Constantin Pop,
Victor Popa, Eugenia Tuturuţ (supraveghetor).
Perfecţionarea profesională: au susţinut pentru doctorat: Gabriela Gheorghiu
şi Adriana Isac câte un examen: Sorin Cociş şi Adela Paki câte două referate,
Viorica Crişan şi Eugen Iaroslavschi, câte un referat.
CONST.4NTIN POP

TĂTIGKEIT

DER ABTEILUNGEN ARCHĂOLOGIE DES NATIONALMUSEUMS
FUR GESCHICHTE SIEBENBURGENS (1994)
(Zusammenfassung)

Die Arcbăologen des Nationalmuseums fur Geschichte Siebenbilrgens hatten,
im Jalue 1994, zahlreiche wissenschaftliche und kulturelle Tătigkeiten, unter anderen archăologische Forschungen, Ausstellungen, Fachkonferenzen, Interviews. Vortrage Bucherscheinungen, Inventarierung, Fachkurse.

LINII DIRECTOARE PENTRU SISTEMUL DE PUBLICARE ÎN RE VIST A „ACT A
MVSEI NAPOCENSIS"

I. Pentru a da un aspect unitar revistei, pentru sistematizarea prezentării ti,
respectiv, a redactării, pentru ţinuta academică a revistei (aşa cum a fost ea concepută de creatorii ei) se introduc, începând cu anul 1995, următoarele criterii ()l ntru publicarea lucrărilor:
ţia

II. Nici o lucrare care nu va respecta aceste criterii nu va fi primită la red,,crevistei pentru publicare.
III. Criteriile pentru dactilografierea

lucrărilor

1. Titlul articolelor se scrie cu litere capitale. Nu se subliniază.

2. Numele autorului (sau autorilor) se scrie (scriu) la sfârşitul lucrării, fntreg
(prenume şi nume; în caz de mai mulţi autori se despart cu liniuţe) şi se subliniază.
J. Textul articolului se scrie la două rânduri, maximum Jl de rânduri pe o
pagină. Paginarea se face în partea superioară.
4. Rezumatul

[ucrării

a. titlul rezumatului se scrie cu litere capitale, fără a se sublinia;
b. cuvântul „rezumat" (în limba corespunzătoare) se scrie cu litere mici !;oi [n
paranteze rotunde;
c. rezumatul trebuie să reflecte conţinutul articolului;
d. rezumatul să nu fie formal, să cuprindă cel puţin o pagină de text: ~ă
includă concluziile lucrării;
e. calitatea limbii să fie bună, cu terminologia specifică a literaturii de
specialitate din limba in care se scrie.
f. o listă de ilustraţii, tradusă în limba în care a fost scris rezumatul poate fi
adăugată la rezumat (dacă autorul doreşte):
5. Usta ilustraţiilor se scrie pe pagină separată la sfâr.~itul lucrării.
6.

Ilustraţia

a. ilustraţia desenată se numeşte figură; prescurtată fig. :,au Fig.;
b. fotografiile se numesc planşe. Se vor primi numai fotografii de foarte bună
calitate, cu contrast, care oferă din start certitudinea că pot apare clare şi de bună
calitate:
c. Ilustraţiile desenate şi fotografiile se vor numerota separat şi în continuare. Recomandăm ca numărul de imagini desenate şi fotografiate sll f_ie în
număr par, astfel ca să formeze sferturi, jumătăţi sau coliţe întregi;
d. la ambele grupe recomandăm indicarea scării de desenare:
e. ilustraţia va fi prezentată pe planşe la oglinda paginii tipărite: 12,5 X
18 cm sau la multiplii oglinzii: 2x = 25 X 36 cm: 3x = 35,5 X 54 cm etc., etc., estfel
ca micşorările să fie armonioase şi sigure;
f. pe dosul fiecărei ilustraţii se va scrie numele autorului (autorilor), titlul
lucrării (prescurtat eventual) şi numărul figurii din listă;
g. cuvintele fig. sau pi. din text ori catalog vor fi subliniate.
7. Notele de subsol
Pentru sistemul de prescurtare clasic se adoptii în chip unitar

următoarea

procedură:

a. Numel'e autorului se scrie prescurtat (exemplu: D. Popescu; deci, nici Dorin
Popescu, nici Popescu Dorin, nici Popescu D. ln cazul autorilor de sex feminin
prenumele se scrie întreg: Maria, Hortensia, etc.):
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b. nu se scrie titlul articolului din revbtă, culegere de lucrări, etc.;
c. revistele, culegerile de lucrări etc. se prescurtează dupi'1 abrevierile revistei
noastre. Orice prescurtare în plus faţă de prescurtările revistei noastre Ya apare
pe o foaie separată ataşată la lucrare;
d. numărul revistei se scrie aşa cum apare el pe revista respectivă, fie cu
cifre romane, fie cu cifre arabe;
e. elementele notei se despart intre ele prin virgule (exemplu: Zoia lVIaxim.
in ActaMP, XVII, 1995, p. 1:l5-13G); la sfârşitul textului nu se pune nici un semn
diacritic;
f. pagina se prescurteazf1 p. Nu recomandăm folosirea formulei pp. pentru
cazul când se citează mai multe pagini:
h. ruvântul ibidem se subliniază, iar idem, nu.
Pentru tipul de prescurtare Oxford se adoptă în chip unitar următorul
sistem:
l ,azarovici 1975 Gh. Lazarovici, Aşezarea clP la Parţa, în ActaMN, XVI, 1975,
p. 134-155; deci, se scrie şi titlul articolului din revi~ta respectiv{1:
a. în text prescurtarea se subliniază (Lazarovici 1975, p. 140) şi se pune intre
paranteze:
b. atunci când în text se citează o părere a unui autor se formulează astfel:
... aşa cum a scris Gh. Lazarovici (Lazarovici 1975, p. H2). Nu recomandăm folosirea unor formule „cabalistice", de tipul ... aşa cum a spus Gh. Lazarovici (1975,
p. 142), care nu corespund nici măcar cu prescurtarea anunţată;
c. pentru cazul când un autor are în acelaşi an mai multe lucrări citate [n
lista de prescurtări şi bibliografie. atunci se folos~te formula Lazarovici 1975a Gh.
Lazarovici, Aşezarea de la Grădinile, în Crisia. XVII, 1977, p. 12-17; Lazarovici
1975b, Gh. Lazarovici, Aşezarea de la Gornea - .. Căunita de Sus", în Banatica, VII,
1975, p. 332-3:!7.
d. nu se pune nici un semn discritic între numele autorului şi an;
e. în text se citează cu chip obişnuit pagina de referinţă (Lazaro\'ici 1975,
p. 137) nu toată prescurtarea.

8. Modul de scriere
a. se respectă semnele diacritice in'.roclu,e ele si.5temu: nou de scriere al Academiei Române;
b. \'Or fi respinse lucrtii·i!e care nu au din redactarea la maşină, computer
sau alte ... literele â, i, ă. ş, t9. Corespondenţa se va adre~a direct seci·etarului de redacţie.
10. Manuscrisele pentru publicare vor fi predate la
1 februarie a anului în curs.
.
şi

redacţie până

la data de

11. Hectucţia nu se cnnsicleră responsabilă pentru calitalea limbii, a notelor
din rezumate.

formulărilor

12. Manuscrisul trebuie să fie scri5 cla:·, fără greseli ~i fără mai muH de· 3
corecturi pe o pagină. La corectură. nu se permite modificarea textului original,
ci numai greşelile tipografice sau intervenţiile impuse de unificarea prin redactare.
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ArchALZ
Arc-l1E:-t

.\nak-k .-\cad.·mid Româm·. BtH:llfl·sti
,\nuarul Comisiunii :.\lonumentdor 'rstoricc, Secţia
pl·ntru Transih·ania. Cluj, I (19'26-1928), II (19'29),
nr (1930-1931), IV {1932-1938).
Acta Antiqua Academiae Scientiarnm Htmgaricae.
Budapcst, I (1952) şi urm. ( = AAASH) .
.-\cta Archaeologica. Budapest, I (1951) şi urm .
.\cta Archaeulogica Carpathica. Krakow, I(l958) ş1
urm. ( = AAC) .
.:\cta Archacologica Academiac Scicntiarum liungaricac. Hudapest, I (1951) şi urm.
Acta :.\luşei Xapocensis. Cluj-Napoct1 , I (1964) şi urm.
.-\cta :\fosei Porolisscnsis. Zalău, I (1977) şi urm.
llin acth·itaka muzeelor. Cluj, 1955, 1956 .
Al:-6fchfr,·anncgye monografiaja. Aiud, 1901.
Anuarul Institutului de Istoric şi Arlwologie. ClujXapoca (continuare a publicaţiei AIIC Cluj, I, 19.58
şi urm.) .
.-\unarul Institutului de Istoric şi Arheologic Iaşi:
Iaşi, I ( 1964) şi urm.
Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I \ Hi'.28)
- \' (1949).
American Journal of Archacology. New York, I
( 1&'35) şi urm.
Alba Regia. Az Istvan Kiraly :\Iuzenm Kozlemcny~i.
Szckesfchcrd.r, I (1960) şi urm.
-~Iuta. Studii şi comunicări. Sfântu Gheorghe, I (19fi9)
s1 urm.
;\nalelc Banatului. Studii si cercetări din istori2. si
arta Banatului. Timişoara, 'r (1928) - I\' (1931). '
Antiquity. Cambridge - Ncwbury, 1 (1927) şi urm.
I,' Anncc epigraphique. Rc,·uc des publications epigraphiques rclath·es a l'antiquite romaine. Supplemcnt annucl a la Revuc Archeologique. Paris.
- Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Inlia.
Alba Iulia, I (1939-1942), II (1943-1945), III
(1947-1949), IV (=Studii şi comunicări, Acta ~fosei
Rcgionalis Apulensis, 1961), V (1965) şi urm.
Archăologischer Anzeiger. Be„lin, I (1889) şi urm.
Archaeologiai Ertesito. Budapest, I (1869) şi urm.
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Archaeologia Hungarica. Budapu,t, 1 (192(1) ~1 t1n;1.
Archaeologia Jugoslavica. Beograd, I (Hl:i4) şi ur::1.
Archăologischcs Korrespondenzhlatt. UrgLSLhichh.
Romerzeit, Friihmittelalter. Ht rausgc·gl'ben ,·on Ri"im.Germ. Zentralmuseum Mainz a. RhLin, I (1971J c: 1
urm.
Archeologiai Kozlemcnyek. Pc·st, I (1859)
Budapest, XXII (18~)9).
Archeologicke Rozhledy. Praha, I (1949) şi urm.
Arheologia ~foldovei. Bucureşti, 1 (1961) si urm.
Arhivele Olteniei. Craim·a, I (1920) şi urn{.
Arheoloski Pregled. Beograd.
Anatolian Studies. Journal of the British Institute
of Archaeology at Ankara. London, I (1951) şi urm.
Als6fehermegyei tărtcnelmi, rcgeszeti es termeszcttudom:inyi tarsulat cvkonyve. Gyulafehcrv;'tr (Alba
Iulia), I (1888) - XVII (1913).
Archiv des Vereins fiir siebenbtirgischc Landcskunde.
Hermannstadt (Sibiu).
]fanatica. :M.uzeul Judeţean Caras-Severin. Resita
I (1971) şi urm.
'
' , '
British Archaeological Reports. Oxford.
Bulletin de Corespondance Hellcnique. Ikole Frnncaisc d'Athenes. Paris, I (18ÎÎ) şi urm.
Buletinul Comisiunii )lfouumentdor Istorice. Bucureşti, I (1908) XXXVIII (1945).
Bericht der ri.imisch-germanischen Kommission.
Frankfurt a. 11ain, I (1904) şi urm. ( = BRGK).
Banyaszati cs Kohaszati lapok. Budapest, 1871-1944.
Buletinul ).fonumentelor Istorice. Bucureşti, I (1971)
şi urm.
Bibliotheca ~iusd Napocensis. Cluj-Napoca.
Biserica Ortodoxă Română. Bucuresti.
A Journal of Romano-British and k.indn.d Studils.
London.
Bulc:tinul Socidăţii Numismatin· Românl'. Bncurc·~ti,
I ( 1904) - XXXVI (HJ42).
Studii şi materiale. Muzeul Jmkţ.can Vâlcea.
Râmnicu Vâlcea, I (1976) şi urm.
Cercetări Arheologice în Bucurcsti. \luzc-ul Nation,:1
de Istorie. Bucureşti ( = CAB).'
'
Carpica. ::\fozenl oe Istorie şi Artrt „Iulian Antonescu" Bacău. Bacău, I (1968) şi urm.
Supplement a l'Ogam. Traditiou celtique.
Histoire- Langue - Archeologie - Religion. Rennes.
Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin.
Congres International des Sciencl's Prehistoriqucs t:t
Protohistoriqnc-s.
Civilt.'t romana in Romania. Roma, 1970.
Cercetări :Numismatice. Bucureşti.
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L. Rethy, Corpus Nummorum HungariaL·. Hudaplst,
I (1889) - II (1907).
Crisia. Cukgere d~ materiale şi studii. )Iuzcul T:'trii
Crişttrilor. Oradea, I (1971) şi urm.
Cumida\'a. Culegere de studii şi cerccEtri. ~Ittzcnl
Jud:ţean Braşo\'. Braşov, I (1967) şi ttrm.
Ch. Uarcmherg et Edm. Saglio, J)ictiormairc dLs
antiquih:s grccques et romaines. Paris, I (W77) V (19H>).
.
l >acia. l{echcrches et decouvertcs archcologiques en
Roumaine. Bucureşti, I (19'24) - XII (19-18); X.S.,
Renie cl'archcologie c::t d'liistoire ancicnnc. Bucureşti, I ( W57) şi urm.
J>ictionnaire d'archeologie chreticn11e et de lithurgic
(Cabrol-Llclercq). Paris, I (1924) şi urm.
] >auubius. Istorie-Etnografic. :Muzeul J ed~ţcan (~alaţi.
Galaţi, I (1967) şi urm.
DocumC"nte prfrind istoria României. A - )Ioldoni;
B ·- Tara Românească; C - Transih·ania. Bucttrcsti.
Dissertationcs Pannonicae. Budapest.
'
J)icţionar de istoric veche a Rom,înici. Bucureşti,
1976.
Dolgozatok az Erdelyi Ncmzeti )ft'1zeum l~rem-es
Rt.'.-gi~egtarabol. Koloz\',tr (Cluj), I (1910) --X (1916)
( c-.c.c DolgCluj).
Dolgozatok a l\I. Kiraly Fcrencz Jozsd Tndomii
nyegyetem Archaeologiai Intezetebol. Szegcd, I (19'25)
-- XIX (1943).
Drobeta. :Muzeul Regiunii Porţilor d-: Fier.
Drobeta-Turnu Sen~rin, I (1974) şi urm.
Et>hemeris Dacoromana. Annuario delia Scuola Romcna di Roma. Roma, I (1923) - X (19-13).
Ephcmcris Epigraphica. Corporis In~criptionum
I,atinarum. Supplementum. Berlin, I (1872) -~) (l~>l3) ( =..c EphEp).
E 1ciclopl dia dell'arte classica cd orientale. Roma,
I (1958) - VII (1966).
~irenc. Studia gracca et latina. Praha, I (1960)
~1 urm.
E'is. Commentarii Societatis Philologae Polonorum.
"'ratislawia.
Ephemcris Napocensis. Institutul d~· Arheologie şi
Istoria Artei. Cluj-Napoca, I (1991) ~i urm .
•\z Erdelyi Jlttzeum Egyesiilet Evkonyn·. Kolozs\'ar
(Cluj), I (1860) - L (1945) ( =ErdM).
Erdclyi Regeszeti Repertoriuma. I. Oskor (Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum, tom. I,
Prachistorica; Roska l\Iarton). KolozS\'ar (Cluj),
19-12).
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FastiArch
FoL\rch

FVL
Germania
G!asnik
I-Iead
Hc:spcria
IIistorica
HTRTE
IDR

II,S
DICl>
IstRom

Istros
IzL-\rhinst
Jahr:\IDV
JahrbRCZ:\f
JD.-\I
JO.U
JSGCF
K6z!Cluj
Latomus

Fasti Archaeologici. Annual Rulktin of Classical
Archaeology. Fircnze, I (1946) ~i urm.
Folia ArchaPologica. B11dapcst, I (IH39) ~i mm.
Forschungcn zur Volks- und I,an<ll'skut'. d ·. . I-k rmannstadt (Sibiu), I (1958) - XIX (1976).
Germania. Anzeiger d~r rihnisch-gl·rmnni!-clwn
Kommission des Deub-chcn .\rch~i.ologi!-cho1 Insittnf,;.
Frankfurt a. :\fain, I (1917) şi urm.
Glasnik Srpski Akademii ~auk. Beogracl.
B. V. Head, Historia Xummornm. Oxford
Hesperia. Journal of thc ..\mcrican School oi Classical
Studils at ..\thrns . ..\thcn.
Historica. Centrul d~ istoric, filologic ~i c tnogra{il·.
CraiO\·a, I (1970) ~i urm.
Hunyadmegyl'i 'fortenc:lmi l'S Rt'•gt•'-'zdi 'Lirsasj~
J~d:i>.1y,·ci. Budaplst - 1k \'a, I (l8S'J1 - XXIII
(I~) I :i).
ln,Tripţiik- Dacici a 111fff('. Hucurl~ti. I (19'7.'l). II
(19'77), III, 1 (1977), III, '.2 (1980), III, ] (198-J.),
III, -J. (1988).
Tmcriptiom·s Latin ac Sckctac, ld. H. J kssau. lkr]',,.
I --III (1892- 1~)16).
In muuoriam Cc;11stanti11i Dnico\'iciu. Cluj, rn-;- L
Istoria României. Buct,rc~ti, I (1960), II (l96'.2j,
III (i96-J.), I\' (196-J.).
Ist ms. Re:nw roumai11c cl'archl:ologic ct d'histo:: ,·
anli~nm·. Bucurc)ti, I (19:.J-!) )i nrm.
IzHstija 11a .-\rhcclogiccskija Institut. Sofia. l
(1910) -- \'II (19:20): ~- S., I (E>'.21) ,:;i urm.
Jahrcsscluift clic :\Iittllckntschl' \-org, ~chichtc. FL: lin.
Jah1 buch cLs rilmÎ~Th-gumanischt:n Zcntralmuscu:·.. -,
zu .\lainz. :\Iai11z, l ( 195-J.) ,i urm. ( = JhRG:C,i;.
Jahrbnch d_,s (Kaiscrlich) Dcut~chen Archă,logisch"::
Institnts. Berlin, l (1886-188"7) :;;i urm.
Jahrcshefte d_,s Osterrcichischcn ..\rcharnlogi!:chen
Instituts. Wien, 1 (1898) ,i urm.
Jahrbuch a,_.r Schwcizcrischcn Ccsscllschaft ii.ir 1-'r-,1.
Friihgcschichtc. Basci, I (1909) ~i urm.
Kozlemenyek az Erdelyi Xcmzcti }It'lzcum Ercm- :..:
Regisegtarabol. Kolozd.r (Cluj), I (19-J.O) - IV (194~)Latomus. Renie d'etndcs latincs. Bruxdks, 1 (H>3,)
şi UTIŢl.

Litua ·

Ausfiihrlichcs Lexikon d~·r gricchisclwn m:cl riimiscJ-" :1
}Iythologie (\V. :\I. Rosch~r). Ll·Îp.ig, I (188~f "'-VI (1937).
Litua. ·studii si comunicări. :\Inzcnl Jmkţcan C,.:·j.
Târgu Jiu, I (1981) :;;i urm.
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Macedonia.A.A
Marisia
Materiale
MB
l\IX.
l\IXIT

XK.

OR
Orphu1s
Pcuc(•

Pick
Pontica

Potaissa
PPS
ProblMuz
PZ.,

RAC

RCRF
RE

015

l\facl'donia Actae Archcologicae. Prilep, I (1974) şi
urm.
Marisia. Studii şi materiale. Arheologie, istoric,
etnografic. Muzeul Judeţean Târgu Mureş. 'l\irgn
Mureş, I (1971) şi urm.
:Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti, I (1953)
şi mm. ( = }1CA, începfo1d cu Sesiunile anuale ck
rapoarte ai-hcologice, XIII, Oradea, 1979).
l\Iitropolia Banatului. Revista oficială a Arhiepiscopi<·i Timisoarei si Caransebesului si a Episcopiei Aradul ni. Tii;1isoar~.
'
'
l\Iuzeul Naţional. Bucureşti, I (197-t-) şi urm.
l\Iuzcul Xational d: Istorie a Transih-anici
(=
=--c \IAC, l\1IC, l\IITr, l\1uzlstCluj, l\InzistTran!-':
"'.\f:\"ITr).
Xouwllcs Etud,·s d'Histoirc. Bucureşti, I (1955). :;'i
urm.
Xumizmatikai Kozlony. Hnd1,pcst, I (19'.)2) şi mm.
(Xurnk).
Xumismati~chc Zcitschrift. \Vien (1870) ş1 mm.
(=~ ~umZ).
Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul înq ,Ji11i1 ii a fiO de• ani. Bucuresti, rnnO.
])_ 'l't-d ;r, Oltenia roma1\ă. Ed'. a III-a, Bucun·:<ti,
1968. Ed. a IV-a, Bucttreşti, 1978.
'
Revista di umanita classica e cristiana. Catania.
Penel·. Studii şi comunicări d~· istorie, etnogra1ÎL·
-;;~ muzeologie. l\Inzcul Delta Dunării. Tulcea, I (J~),/Jj
B. Pick, Die antiken l\Iiinzcn Xord-(~ricchenla1,cl-. I
1. J>acicn und l\Ioesicn. Bcr1ii1, 1899.
Pontica. Studii şi materiale de istoric, arheologie :;:i
muzeografie. l\Iuzeul de Istorie Naţională şi Atheologie. l\Iuzenl de Istoric ~aţionalft "i .\rheologie.
C_onstanţa, I-III (Pontice, 1968-1970), IV (1971)
)1 urm.
Potais~a. Studii si comunicări. l\Inzeul de Istorie
Turda. Turda. I (1978), II (1980), II (1982).
Procceding of thc Prehistoric Socil·ty. Cambrid,;c
Loud:m.
Probleme de muzeografie. Cluj, 1960, (1964).
Praehistorischc Zeitschrift. Berlin - Leipzig, I (1909)
)1 urm.
Rcallexikon for .-\ntikc u11d Christentum. Stuth;art.
Rci Cretariac Romanae Fautores.
Real - Encyclop~idie der classischen Altertnms"·i-;senschaft (Panly-Wissowa-Kroll). Stuttgart, I (i893)
ş1 urm.
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Rl·pCluj

Rc,·Ist
R1.:v11uz
RIB

Rrc
RIR

R\II
K\I~I

RRC
l'-RH
RomRnm

RV:\l
Sz•.dlbJahrb

SC.\.

SClV

SII~
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Ren1e des etudes sud-est curopeennes. Bucureşti, I
( 1963 - 1964) şi urm.
Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Bibliotheca Musei Napocensis, V, Cluj-Napoca, 1992.
Revista Arhivelor. Bucureşti, I (19'24) - VII (19461947) ; Scria nouă I ( 1958) şi urm.
Revista de istoric ( = Revista istorică). Bucureşti,
I (1915) - XXIX (1943) ( =RI).
Revista Muzeelor. Bucureşti, I (1964) şi urm.
R. G. Colingwood-R. P. Wright, The Roman Inscriptions in Britain. Oxford, 1965.
H. l\fattingly-E. A. Sydenham, The Roman Imperial
Coinage. I,ondon, I (1923) - V (1933), IX (1951).
Rcdsta Istorică Română. Bucureşti, I (1931 J XVII (1947).
Revista ~fonumentelor Istorice. Bucuresti.
Revista )Iuzeelor şi Monumentelor. Bu~ureşti (M =
Scria l\iuzce ; ::-.rrA = Scria :\Ionumcntc istorice si
de artă).
'
::VI. H. Crawford. Roman Republican Coinagc. Cambridge, 1974 ( = Crawford).
Rcvuc Roumainc d'Histoirc. Bucureşti, I (1962) şi
urm. ( = RevRHist).
Romcr in Rumanien. ..\usstellung des RomischGermanischcn 1Iuscums Kciln und d::s Historischcn
}Iuscums Cluj. Ki:iln, H>fi9.
Rad Vojrndjanskih }Iuzcja. Xod Sad, I (1952) şi
urm.
Sovictskaja Arhcologija. l\foskva.
Saalburg Jahrbuch. Bcricht des Saalburgmuseums.
Frankfurt a. ::\Iain-Bad Homburg, I (1910) şi urm.
Studii şi articole d~ istoric. Bucureşti, I (1956) şi
urm.
Sargetia. Buletinul l\1uzeului Regional Hunedoara.
Deva, I (1937), II (1941), III (=Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, 1956), IV (1966) şi urm.
Studii şi cercetări de antropologic. Bucureşti.
Studii si cercetări de istorie veche. Bucurcsti, I
(1950) ~ 23 (1973). Vezi şi SCIVA.
,
Studii si cercetări de istorie nche si arheologie.
Bucuresti, 25 (1974) şi urm. (Contin{1ă publicaţia
SCIV).'
Studii si cercetări de numismatică. Bucureşti, I
(1957) şi urm.
Studii de istoria Banatului. Anuarul Facultăţii de
Litere, Filosofie, Istoric. Secţia Istoric. Timişoara,
I (1977) şi urm.
Slovenska Archcologia. Casopis Slovenskej Akademie Vicd. Bratislava, I (1953) şi urm.

CRONICĂ

SMMIM
Starinar
StCl
StComC
StComSibiu
Suceava
Studia
SympThr
Tibiscum

Tibiscus
Tituli
TransAnt3
TRE:T
ZborNl\I
Ziridava
ZPE

şi materiale
Bucureşti, I (1968)
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de muzeografie şi istorie militară.
şi urm.
Starinar. Organ Srpskog Arheoskog Drustva. Beograd,
I (1884) şi urm.
Studii Clasice. Bucureşti, I (1959) şi urm.
Studii şi comunicări de etnografie-istorie, Caransebeş.
Caransebeş, I (1977) - IV (1984). Vezi şi Tibiscum.
Muzeul Brukenthal. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Sibiu, 1 (1956) şi urm.
Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean Suceava. Suceava.
Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Cluj, I (1956)
şi urm.
Symposia Thracologica. Bucureşti.
Studii şi comunicări de etnografie-istorie. Muzeul
Judeţean de etnografie şi al regimentului de graniţă
Caransebeş. Caransebeş, V (1986) şi urm. (Continuă
publicaţia StComC).
Tibiscus. Muzeul Banatului Timişoara. Timişoara, I
(1971) şi urm.
Tituli. Rivista di epigrafia antica. Roma.
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite. Ed.
a III-a, Bucureşti, 1945.
Tortenelmi es Regeszeti E:rtesito. Timişoara, I (1885)
- XXXIII (1917).
Zbornik Radova Narodnog Muzeja. Beograd, I (19561957) şi urm.
Ziridava. Studii şi cercetări. Muzeul Regional (aroi
Judeţean) Arad. Arad, I (1967) şi urm.
Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik. Bcnn.
Studii
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