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. 3. 1-2. Fragmente de vase romane; 3. În prim plan, substrucţii medievale timpurii?
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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.

