HARTAARHEOLOGICĂ ASATULUI
GLIGOREŞTI

(COMUNA LUNA, JUDEŢUL CLUJ)

CRISTIAN/. POPA

Situat în zona de confluenţa a două importante artere hidrografice, pe de o
parte Mureşul, pe de altă parte Arieşul, hotarul satului Gligoreşti a fost un punct
de atracţie pentru comunităţile omeneşti încă din cele mai vechi timpuri.
Începând cu cea a doua jumătate a secolului al XIX-iea, odată cu
intensificarea preocupărilor în domeniul arheologiei transilvănene, apar şi primele
menţiuni referitoare la vestigiile păstrate în diferite puncte ale satului. Aceste
consemnări ne oferă informaţii privind epoca preistorică şi cea romană 1 • Alte
menţiuni ulterioare, rezultat tot al unor cercetări de teren, au completat benefic
tabloul descoperirilor arheologice al zonei în discuţie.
Astfel, în 1960, K.Horedt, pe baza unor informaţii primite de la M.Rusu,
înscrie în catalogul descoperirilor de tip Wietenberg şi localitatea Gligoreşti2.
Mai apoi, în 1965, N.Vlassa va semnala pentru prima oară aşezarea de pe
"Holoame", situată pe o popină în zona inundabilă a Arieşului, punct de unde a
recoltat, din zona distrusă de carierele de nisip şi pietriş, materiale neolitice,
Coţofeni, hallstattiene şi romane 3 •
Zece ani mai târziu, M. Rusu, informat de N. Vlassa, va include Gligorestiul
în rândul asezărilor datând din sec. X-XI p. Chr. din Transilvania.
În anul 1980, bazându-se pe o informaţie primită de la M.Rusu, D.Protase va
menţiona existenţa pe "Holoame" şi a unor vestigii de factură dacică, puse de cercetătorul
din urmă în corelaţie cu cele de factură şi epocă romană, din acelaşi punct4 .
Doar cercetările sistematice efectuate în punctul "Holoame", începând cu anul
1990 şi continuate cu campaniile din anii 1994-1997, au fost însă în măsură să ofere
informaţii mai consistente referitoare la locuirea acestei zone în diverse epoci 5 .
I.
2.
3.
4.
5.

Orban 1871, 66-67; Teglas 1896, 428; Teg/as 19ll, 513.
Horedt I 960 a, I 11, poz.62, vezi ~i harta de la fig.4.
V/assa 1965, 31-32.
Pro tase I 980, 51, fig. 23, poz. 21.
Roman 1991, 180; Gogâltan, Florea 1994, 9-38; Gogâ/tan
colab. 1996 b, 25; Gogâltan 1997, 18-19.
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Funcţionând şi

arheologic Gligoreşti-"Holoame"
a angrenat, în activită!ile sale specifice, studenţi albaiulieni şi clujeni 6 . O parte
din aceste activităţi a fost afectată şi unor cercetări de teren, în vederea depistării
eventualelor noi puncte de interes arheologic. S-au întreprins, cu acea ocazie,
mai multe periegheze ce au reuşit să acopere hotarul satului Gligoreşti, dar şi o
parte a localităţii Gura Arieşului, rezultatul acestor cercetări constituind o parte
din obiectul acestei comunicări7 . Însă în demersul nostru vom face raportări şi la
materiale cunoscute, nu numai din hotarul Gligorestiului, ci şi din satele Gura
Arieşului şi Luncani, pentru simplul fapt că, dată fiind suprafaţa relativ mică a
acestor localităţi, ele puteau constitui în anumite perioade istorice entităţi pentru
care graniţele actuale administrative sunt arbitare.
I. EPOCA NEO-ENEOLITICĂ.
Aşa cum menţionam ceva mai sus, cele mai vechi vestigii cunoscute din
raza satului Gligoreşti aparţin epocii neolitice. Cercetările noastre nu au fost de
natură a aduce noi informaţii privind această perioadă. Merită însă subliniată,
din nou, importanţa descoperirilor neolitice de pe "Holoame", descoperiri ce ne
relevă o ceramică de culoare în general cărămizie, cu aspect poros, uneori pictată
după ardere cu bitum. Cele câteva fragmente de tip Lumea Nouă sau liniarceramice au permis o plasare mai sigură din punct de vedere cronologic a acestor
descoperiri 8 , mai recent optându-se şi pentru o încadrare culturală a materialelor
între vestigile tipice grupului Suplacu de Barcău 9 . Considerăm necesar a aminti
aici că de la Gura Arieşului, la sud de Gligoreşti, provin fragmente ceramice
turdăşene ornamentate cu benzi umplute cu puncte incizate 10 , iar dintr-un punct
învecinat un topor de piatră, perforat, de factură eneolitică •
II. PERIOADA DE TRANZIŢIE DE IA ENEOUTIC IA EPOCA BRONZULUI.
Următoarea epocă documentată în hotarul Gligoreştiului este reprezentată
de descoperirile de tip Coţofeni, aparţinând, deci, perioadei de tranziţie spre
epoca bronzului. Un fragment dintr-o buză de vas, puţin evazată, de culoare
cenuşie, provine din punctul numit "După moară" (pl.11/ l ), punct situat pe prima
ca

şantier-şcoală, şantierul

11

6. Dorim să exprimăm, cu prilejul acestor rânduri, întreaga noastră gratitudine colectivului de speciali~ti
care au format nucleul şantiemlui de la Gligoreşti-"Holoame", şi anume FJ.Gogâltan, A. Ursuţiu
(Institutul de Arheologie si Istoria Artei Clt~i-Napoca) şi I.Al.Aldea (Universitatea "1 Decembrie
1918" Alba Iulia), pentru îndrumă.rile şi sprijinul a1.:ordate pe parcursul şantierului-şcoală. Lor le
suntem datori şi pentru sugerarea realizării lucrării de faţă.
7. La unele cercetări de teren au mai luat parte, alături de subsemnatul, şi colegii F.Buboi, G.Fazeca~.
G.Rustoiu, I.Ferencz, C.Florea (Universitalea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia) şi C.Ghemiş (Universitatea
"Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca). Pentm efortul depus ţin să le mulţumesc ş1 pe această cale.
8. Gogâ/tan, Florea 1994, 11.
9. Gogâltan 1997, 18.
JO. Lazăr 1977, 619. Recent, S.A. Luca şi-a exprimat părerea potrivit căreia graniţa convenţională de
cuprindere a culturii Turdaş, în partea sa nordică, poate fi stabilită la vărsarea Arieşului în Mureş; Cf.
Luca 1996, 26.
I 1. Kalmar-Maxim 1988, 467, fig.9/5.
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de pe malul drept al Arieşului. Această descoperire se alătură materialelor
deja cunoscute de tip Coţofeni de pe "Holoame", descoperiri încadrate de autorii
săpăturilor de aici la finalul fazei a 11-a şi începutul fazei a III-a a culturii 12
precum şi celor inedite de la Gura Arieşului-"Între Dealuri"D.
III. EPOCA BRONZULUI.
Tot din punctul "După moară" provine un fragment ceramic decorat cu
striuri adânci. La exterior acesta prezintă o culoare portocalie-maronie, iar în
interior o culoare maroniu-cenuşie, ca degresant folosindu-se nisip cu grăunte
mic (pl.11/2). Prin factura sa, el poate fi încadrat în ultima etapă a bronzului
timpuriu (BT III, după P. Roman 14 ), în aşa-numitul, mai recent, orizont de tip
Iernut 15 , neexcluzând însă nici posibilitatea ca acesta să aparţină unui orizont
timpuriu Wietenberg, mai ales că, în apropiere, la Gura Arieşului se cunosc
materiale încadrate de N.Boroffka în Wietenberg A, după noua sa periodizare 16 .
Privitor la locuirea în bronzul timpuriu a hotarului Gligoreştiului, amintim
materialele descoperite pe "Holoame" care au fost încadrate în faza a II-a a BT
(după periodizarea propusă de P.Roman). M. Rotea corelează materialele găsite
aici monumentelor de tip Copăceni , pe când autorii săpăturilor de pe "Holoame"
se pronunţă în favoarea prezenţei şi unor alte elemente ce sugerează afinităţi cu
vestigiile de tip Şoimuş sau tumulare de pe valea Ampoiţei 18 . Ultimul punct de
vedere exprimat, aparţinând cercetătorului H.Ciugudean, este acela potrivit căruia
la Gligoreşti-"Holoamc" avem de-a face cu o aşezare Şoimuş târzie 19 •
Din cercetările noastre de teren provine şi un lot de materiale aparţinând,
de asemenea, epocii bronzului, dar care, din cauza stării fragmentare, a
sărăcimii decorului şi a formelor, prezintă anumite greutaţi de încadrare
cronologică şi culturală, această situaţie putând fi pusă şi pe seama faptului că
majoritatea fragmentelor aparţin speciei de uz comun. Astfel, cu ocazia
dezvelirii unei gropi prefeudale din punctul "În Berc", în conţinutul acesteia
au apărut, în poziţie secundară, şi câteva fragmente ceramice aparţinând epocii
bronzului. Ceramica este de culoare castanie şi cenuşie, aparţinând speciei de
uz comun. Se remarcă doar un mic fragment decorat cu incizii (pl.IV12), tot
acestei perioade putând să îi aparţină şi o lamă din gresie, găsită în acela~i
complex (pl.IV li). Materialul descoperit aici îl atribuim culturii Wietenberg,
încadrându-se, probabil, în faza a III-a din evoluţia acesteia.
17

12. Cogâltan, Florea 1994, 12, fig.3; fig.8/5; Cogâl1an 1997, 18.
13. Material inedit. Ceramica apa1ţine fazei a III-a Coţofeni (pericgheză 1996).
14.Roman 1986, 31.
15. Ciugudean 1996 a, 31.
16. Lazăr 1977, 619; Borf:![fka 1994, harta 55.
17. Rotea 1993, 75, fig I.
18. Gogâltan, Florea 1994. 33-34; Gogâltan şi colab. 1996 a, 52.
19. Ciugudean 1996 a, 110, 139.
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Cele mai multe fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului provin
din punctul "După moară". Avem aici elemente (pastă, ardere, decor, forme)
care sunt comune descoperirilor bronzului mijlociu, în speţă culturii Wietenberg
(pl.II/3-7; 111/2-3, 6), însă unele dintre fragmentele descoperite prezintă similitudini
cu ceramica bronzului târziu. Ne referim în special la un fragment dintr-o strachină
(pl.IIl/l ), o toartă de culoare neagră, bine netezită la exterior (pl.III/5) şi la un
fragment de culoare cărămizie din peretele unui vas, decorat cu un brâu în relief
având secţiunea triunghiulară (pl.III/4). Tipul de toartă având o făţuire a părţii
inferioare, de maniera celei descoperite de noi, are analogii bune în mediul culturii
Noua20 , fiind însă întâlnit şi în descoperiri atribuite ultimelor faze de evoluţie a
culturii Wietenberg21 sau a grupului cultural de tip Balta Sărată 22 , deci manifestări
culturale ce evoluează şi în bronzul târziu. O parte a descoperirilor din punctul
"După moară" ar putea fi sincrone celor înregistrate pe "Holoame", aparţinând
bronzului târziu, sau, mai probabil, le devansează cu puţin 23 • Sigur, afirmaţiile
privitoare la relaţia dintre cele două aşezări învecinate nu pot depăşi sfera
presupunerilor. Un alt inconvenient al materialelor din punctul "După moară"
este acela că, dat fiind caracterul fortuit al descoperirii, nu putem şti dacă ele
reprezintă o unitate culturală şi/sau cronologică iar asocierea descoperirilor este
şi cea reală. Ceea ce este un lucru cert, în opinia noastră, este că avem de a face,
în punctul amintit, cu o locuire aparţinând epocii bronzului conţinând elemente
Wietenberg şi de factură sau influenţă Noua24 .
Cu cele două noi aşezări descoperite în locurile numite "După moară" şi
"În Berc", numărul punctelor cu descoperiri aparţinând epocii bronzului, din
hotarul Gligoreştiului, se ridică, posibil, la trei, deoarece este greu de spus totuşi
la care dintre aceste puncte se reforă K.Horedt în studiul său privind cultura
Wietenberg, autorul nefăcând localizarea exactă a descoperirii 2 ~, deşi ar fi de
presupus "Holoamele". Alte descoperiri, aparţinând fazei a III-a Wietenberg,
mai sunt semnalate, în zonă, la Gura Arieşului 26 .
Privitor la bronzul târziu, mai trebuie spus că N. V las sa menţionează
descoperirea în carierele de nisip şi pietriş dintre Gligoreşti şi Cheţani a două
căni, ornamentate, ce făceau parte, probabil, din inventarul unui mormânt 27 .

însă

20. Florescu 1991.
21. Boroffka 1994, pi. 105/1.
22. Vezi spre exemplu la Româneşti, într-o descoperire aparţinând fazei finale a acestui grup, Cf. Gumă
1993, pl.VI/2; Rogozea 1994, pl.III/4.
23. Referitor la locuirea în bronzul târziu a sitului de pe "Holoame", vezi: Arulriţoiu, Vasiliev 1993, care
integrează Gligoreştiul în rândul descoperirilor de tip Noua din Transilvania ~i. mai recent, Guţ?â{tan,
Florea 1994, 34; Gogâlian şi colab. 1996 a, 51-52, unde autorii sunt mai rezervaţi, neprocedând la o
încadrare culturală anume.
24. Aceleaşi probleme de încadrare culturală certă au apămt, a~a cum aminteam ~i în nota precedentă şi in
cazul materialelor de pe ·'Holoame", v. Gogâltan, Florea 1994, 34, unde avem de-a face cu o locuire
intensivă în bronzul târziu, Cf. Gogâl1a11 şi colab. 1996 a, 51-52.
25. Horedr 1960 a, 111; vezi şi Boroffka 1994, 46, poz.214.
26. Lazăr 1977, 619; Boroftka 1994, harta 57.
27. Vlassa 1965, 26-27.
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IV. EPOCA HALLSTATTIANĂ.
Referitor la locuirea hallstattiană, nu deţinem date noi. Amintim că
cercetările de pe "Holoame" au evidenţiat pe o mică porţiune şi existenţa unui
nivel hallstattian, fragmentele ceramice descoperite aparţinând culturii Basarabi,
neexcluzându-se posibilitatea ca unele dintre ele să aparţină unui orizont mai
timpuriu, plasabil în HaB 28 . Referitor la acest ultim orizont, descoperiri mai vechi
atestă în zona de confluenţă a Arieşului cu Mureşul unele mărturii arheologice
datând din perioada amintită. Este vorba, în primul rând despre o sabie din bronz
găsită în hotarul satului Gura Arieşului, piesă datată în HaB 29 .
1
Epocii preistorice îi atribuim şi o unealtă din rocă dură de culoare galbenă
(pl.11/8) descoperită în punctul "După moară", precum şi un fragment dintr-o
râşniţă din piatră ce prezintă urme de folosire pe ambele feţe (pl.IV /6), găsită în
punctul "Între Pâraie". Alte materiale preistorice atipice mai provin din punctele
"Între. Pâraie" şi partea nordică a terasei din punctul "În Berc".
Până în Latene C, alte dovezi privind locuirea hotarului satului Gligoreşti
lipsesc. Doar la Gura Arieşului se menţionează o ceaşcă cu toartă supraînălţată,
de tip "scitic", încadrată în Ha.D 10 .
V. EPOCA LA TENE.
Cercetările mai recente de pe "Holoame" au reuşit dezvelirea parţială a
unui complex conţinând ceramică de factură celtică şi dacică ce, prin materialul
descoperit, poate fi încadrat în sec. III-II î.Hr 11 . Descoperirea nu trebuie să
surprindă, deoarece pătrunderea la un asemenea orizont în această zonă a unor
comunităţi a căror etnic îl putem doar presupune ca fiind celtic, nu e singulară.
Avem aici în vedere mai vechea descoperire de la Luncani a unui mistreţ de
bronz, de factură celtică
piesă ce a făcut parte, probabil, dintr-un mormânt' 1
12

28. Gogâltan, Florea 1994, 35.
29. Orban 1871, 66; Gooss IR76, 60;flampel 1892, I 68;Alexandrescu 1966, 128, 174, nr. 56; Chicideanu
/9R3, 16, poz.8; Bader 1991, 156-157, poz.369, pl.52/369: Giurgiu-Ardeu 1996, 203; în ultima
lucrare citată, spada fiind datată în HaB, .Tot din hotarnl localităţii Gura Arieşului, din cercetările
noastre de teren efectuate în punctul "Valea Cailor", punct situat pe terasa de deasupra satului, provine
un fragment ceramic de culoare neagră Ia exterior şi roşie în interior decorat cu caneluri în ghirlandă, pe
care îl încadrăm în Ha B. Alte descoperiri halstattiene, neîncadrate mai fin. se mai cunosc din cercetările
lui V.Lazăr, ele putând aparţine perioadei Ha B-C, Cf Lazâr 1977, 619, pl.IIU9. Recent, A. Giurgiu
Ardeu (vezi: Giurgiu Ardeu 1996, 203), luând în discuţie descoperirile hallsattienc timpurii din interiorul
arcului carpatic, este de părere că materialele de la Gura A1ieşului, ce pot fi atribuite ace~tei perioade,
sunt reprezentate de o ceaşcă cu toarta supraînălţată, descoperire care însă poate fi inclusă. cu destulă
siguranţă, în Hallsattul târziu; vezi şi Lazâr 1977, 619, pl.IIUl O.
30. Lazăr 1977, 619, pi.III/I O.
31. Gogâltan şi colab. 1996. S 1-52; Rustoiu 1996, 17, n.12; Goţ(â/tan 1997, 18; Ferencz 1997, 79, 8 I.
pi.I, nr.14; pi.II/I.
32. Gooss 1876, 221; Hampei 1886, pl. LXVIIU4;Hampel /R92, 46;Pârvan 1926, 642 îl datează pentru
p1ima dată corect. în epoca Latene, stabilindu-i analogii cu o piesă asemănătoare găsită la .Tocuvrcs
(Franţa); Roska 1942, 97; Roska 1944, 59, fig. 21: Popescu 1960, 237, fig.55/1; Crişan 1973, 58.
33. Crişan 1973, 58.
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care nu este exclus să fi provenit tot de pe raza localităţii Gligoreşti 34 .
Pentru perioada secolelor I î.Hr.- I d.Hr., suntem în măsură să aducem la
cunoştinţă minime date inedite. Ne referim la două fragmente ceramice
descoperite în punctul "După moară", unul provenind de la o toartă de căţuie
(pl.IV/4), iar celălalt de la o buză de fructieră (pl.IV/5). Deşi puţine, informaţiile ce
le deţinem dovedesc existenţa unei locuiri dacice ce se interpune între complexul
mai timpuriu de pe "Holoame" şi descoperirile romane semnalate deja.
Urme ale unor vestigii dacice de epocă romană menţionăm că nu au apărut
în cadrul investigaţiilor noastre, iar cele mai vechi incluse în această categorie
trebuiesc, în urma noilor cercetări, reconsiderate 35 •
VI. EPOCA ROMANĂ.
Mult mai bine reprezentată în vatra satului Gligoreşti este, în schimb,
epoca romană.
Menţiuni mai vechi semnalează existenţa unor însemnate vestigii de ambele
părţi ale Arieşului, cărora li s-au atribuit, de unii cercetători, fie un caracter militar,
fie unul civil3 6 • Astfel, în puctul "După sat", descoperiri ceramice, monetare şi
de cărămizi cu ştampila legiunii a V-a Macedonica, de tipul LV:W7 susţin ideea
prezenţei în acest loc, în epoca romană, a unui post de pază a drumului roman ce
trecea prin această zonă 38 •
Descoperiri mai vechi de cărămizi romane, neştampilate, şi de monede
mai provin din punctul "Furnicar" 39 , situat pe malul stâng al Arieşului 40 , acelaşi
punct de fapt cu "Holoamele" 41 de astăzi, unde investigaţiile arheologice mai
recente au fost de natură să pună în evidenţă un bogat material ceramic şi de
construcţie (cărămizi, olane, ţigle) 42 , în săpăturile din 1995 dezvelindu-se, parţial,
o consu·ucţie având fundaţia din piatră de râu şi suprastructura din lemn, a cărei
formă şi funcţionalitate nu pot fi, deocamdată, precizate cu certitudine43 .
şi

34. Având în vedere faptul că, începând cu anul 1650 Sântmărtinul Sărat depindea de castelul din Gerend
(Luncani) (vezi Orban I 871, 67), este verosimil ca descoperi rea să li fost făcută în hotarnl Gligoreştiului
de azi, înregistrarea fiind cea cunoscută în prezent.
35. Protase 1980, 51, vezi ~i fig. 23. Autorul citat, pe baza unor informaţii p1imite de la M. Rusu, include
fragmentele ceramice dacice lucrate cu mâna, de pe "Holoame", în rândul celor de epocă romană. Însă cercetfuile
sistematice efectuate în acest sit au relevat existenţa aici doar a unui complex Latene, datat în sec. III - II î.Hr. din
cm-e, probabil provin, prin răvă.5irea sa de lucrfu·ile agricole, şi materialele amintite de D. Protase.
36. TJR, 61; Vlassa 1965, 31: Tudor 1968, 207; Protase 1980, 51; BranRa 1980, 107 ;Barbu/eseu 1987 49·52.
37. TJR, 61; Tudor 1968, 207; Winkler, Hopârlean 1973, 127; Bârbulescu 1987, 49-52.
38. TIR, 61; Bărbulescu 1987, 49-52.
39. I. TIR, 61; Tudor 1968, 207; Wi11kler, Hopârtean 1973, 127.
40. Nu avem nici un indiciu că sub cele două toponime distincte, "Holoame" şi "Furnicar" s-ar ascunde şi
două puncte arheologice diferite, totul datorându-se, se pare, unei confuzii. De altfel, B.Orbân, primul
autor care ne fumizează informaţii despre vestigiile arheologice de la Gligoreşti, vorbeşte clar despre un
loc (s.n.) numit "Holoame" de maghiari şi "Furnicar" de români; Cf. Orban 1871, 66.
41. V/assa 1965, 31; Protase 1980, 51.
42. GoRâltan, Florea 1994, 35;
43. Gogâlta11 şi colab. 1996 a, 51-52.
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La aceste numeroase descoperiri de epocă romană, cercetările noastre sunt
un plus de informaţie şi unele clarificări.
Vom începe astfel prin a prezenta rezultatele perieghezelor efectuate în
punctul "După Sat", punct situat la vest de ultimele case ale Gligoreştiului. Dat
fiind faptul că urmele arheologice au apărut în două locuri cuprinse sub acelaşi
toponim, am considerat op01tună tratarea acestei zone pe obiective44 .
Obiectivul 1 va cuprinde partea nordică, iar obiectivul 2 partea sudică a
locului numit "După Sat".
A. "După Sat" - Ob. I. La cca. 50 m vest de ultimele case şi la cca. 100 m
sud-est de clădirea fostului CAP, pe o suprafaţă de aproximativ 1O x 20m, în
arătura proaspătă, au ieşit la iveală numeroase fragmente de cărămizi, ţigle, olane,
pietre de râu fără urme de mortar, alături de un bogat material ceramic de factură
romană. Urme asemănătoare, însă neavând ~ceeaşi concentrare, se întâlnesc pe
o suprafaţă mai întinsă, de cca. I 00 x I OOm, având ca epicentru aglomerarea
menţionată, trădând prezenţa în acest loc a unei construcţii din epoca romană.
Reprezentativă între vestigiile găsite la suprafaţă este ceramica. Majoritatea
fragmentelor aparţin speciei fine, fiind lucrate la roata rapidă şi arse oxidant,
prezentând culori ce variază între gălbui, gălbiu-cărămiziu şi cărămiziu. Formele
sunt cele comune ceramicii romane provinciale: străchini şi castroane (pl.VII/6,8)
având fundul inelar (pl.VIl/11; VIII/4), într-un caz cu umbo (pl.VII/11 ); oale (pi.VII/
7,9; VIIl/5) şi un fragment dintr-un urcior (pi.VIII/I). Torţile sunt de tipul celor în
bandă lată (pl.IX/1-3), sau înguste, toate prezentând nervuri verticale paralele.
Remarcăm, privitor la specia fină, prezenţa în număr ridicat a ceramicii
pictate, în raport cu restul materialului descoperit. De culoare roşie (pi. V /8),
maro-sângerie (pl.V/7) sau maro închis (pl.VIII/l ), pictura s-a aplicat direct pe
pasta recipientelor. Doar pe fragmentul ceramic de la pl. Vlll/3 se poate observa
că pictura, de culoare maro-sângerie, a fost aplicată pe o angobă sângerie, în
interior vasul fiind acoperit cu o glazură ciocolatie, de bună calitate. Prezenţa
speciei glazurate la Gligoreşti vine asffel să completeze numărul relativ mic de
astfel de descoperiri din Dacia romană • Interesant este faptul că în această
provincie nu cunoaştem exemplare care să aibă culoarea ciocolatie46 , majoritatea
descoperirilor glazurate prezentând nuanţe de verde 47 •

de

natură să aducă

45

44. În locul numit "După Sat", la circa 700 m de grajdurile fostului C. A. P. a fost realizat un mic sondaj,
în urma căruia, la 0,20 m adâncime s-au descoperit oase umane ~i schelete depuse în sicrie de lemn
acoperite cu pigment de var. Nu sunt pomenite obiecte de inventar, în afară de câteva cuie. Datarea
acestora este incertă; Cf. Gogâltan, Florea 1994, I O.
45. Chirilă şi colab. 1972, 40; Popi/ian 1976, 55: Alicu, Soroceanu 1982, 52-65; Gudea 1988, 548;
Gudea 1990, 155-169, pi. I; Lipovan 1990, 273-291; Lipovan 1994, 153-160.
46. nuanţă coloristică asemănătoare a apărui laAmpelum, unde se vorbe~le de "glazură ciocolatie gălbuie
cu irizaţii verzi"; Cf. Lipovan 19R4, 303-304; Lipovan 1990, 279-287, fig.3/1.
47. Gudea 1990, 155-159.
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Alături de pictură, pe ceramica fină mai apar ca elemente decorative şi
inciziile orizontale (pl.V/7; VII/9). Un fragment ceramice decorat prin ştampilare
cu un motiv fitoform, respectiv o frunză având nervurile redate sub forma unor
patrulatere dreptughiulare inegale (pl.VIl/8). Bune analogii pentru acest decor
avem la Porolissum "8 , Ciumăfaia 49 Aiton 50 sau, mai aproape de zona noastră,
în descoperirile din castrul de la Potaissa 51 •
Specia de uz comun este reprezentată de câteva fragmente de culoare
cenuşie, cu un aspect zgrunţuros (pi. VIl/10; VIll/2; IX/4 ).
Putem afirma, pe baza celor descoperite, că punctul "După sat" Ob. l este,
mai mult decât sigur, cel cunoscut din literatura de specialitate 52 .
B. "După Sat" - Ob.2. Plasat în partea sudică a zonei numită de localnici
"După Sat", acest punct arheologic se află într-un ic mărginit la sud de drumul
ce duce spre localitatea Gura Arieşului, iar la vest de un mic pârâu.
De aici provin câteva fragmente ceramice de factură romană, între care se
remarcă un fragment dintr-o strachină de culoare cărămizie (pl.IV/7) şi un fragment dintr-o toartă având aceiaşi culoare (pl.IV/8).
Sporadice fragmente de factură romană au apărut, de asemenea, şi în
punctul "Între Pâraie".
Un bogat material de epocă romană a apărut, în schimb, în punctul "După moară".
Ceramica , destul de numeroasă, s-a recoltat de pe o suprafaţă de cca. l 00 x 50 m.
Pe un loc mai înalt ce se prezintă ca o movilă aplatizată (fig. I/]) au apărut, alături
de ceramică, şi fragmente de cărămizi, ţigle şi olane romane, precum şi bolovani
de râu, fără urme de mortar. Aceste indicii ne îndreptăţesc să presupunem
existenţa, în acest loc, a unei construcţii având infrastructura din piatră.
Fragmentele ceramice găsite la suprafaţă aparţin în majoritate ceramicii fine,
fiind arse oxidant, primind culori ce variază între portocaliu, gălbui sau cărămiziu.
Dintre forme, amintim urcioarele (pl.V/2-3), oalele cu două torţi (pl.Vl/8) şi
castroanele (pl.V/6; Vl/4,7). Pentru decoare s-au utilizat fie inciziile orizontale
(pl.V/4,7; VI/7; VIJ/3), fie mici alveole (pl.V/2). Şi în cadrul ceramicii romane din
acest punct specia pictată este prezentă. Pictura a fost aplicată direct pe pastă, sub
buza vasului, sub forma unei benzi de culoare maronie (pl.V/6), sau pe peretele
vasului, sub forma unor arcuri paralele de culoare maro-sângerie (pl.V/9).
Intenţionat am lăsat la urmă fragmentul ceramic de la pl. V/I. De culoare
cărămizie cu miezul cenuşiu şi lucrat la roata rapidă, acesta este pictat, atât pe

48. Gudea 1980, 55.
49. Szekely 1969, 164, fig.7/8.
50.Moţu 1991, 184, pl.I/7.
51. Cătinaş 1982, 44, 50, pi. V/87; Cătinaş 1984, 486, fig. 10/43.
52. Pentru prima dată toponimul este consemnat de I.Teglas sub forma Dupa Satu (Falu mbgătt) cf.
Teglds 1896, 428. Alte rcfcrriri la descoperirile din acest punct vazi şi la Orban 1871, 66; Teglas 1911,
503; Tudor 1968, 207; TIR, 61: Bărbulescu 1987, 50, fig.5.
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faţa exterioară cât şi pe cea interioară, direct pe pastă, cu un haşur în reţea, de
culoare sângerie. Interesantă este însă forma vasului din care provine fragmentul
nostru, fiind vorba de un recipient cu buza trasă orizontal spre interior, formă
care din câte cunoaştem a avut o circulaţie restrânsă pe teritoriul provinciei Dacia.
Două exemplare, din vase asemănătoare cunoaştem ca proveniind de la Potaissa
(castru şi P-ţa Ec. Varga), ambele decorate cu şerpPJ, alte vase de acelasi tip fiind
semnalate la Romula 5J . Respectivele recipiente sunt considerate vase de cult55 . E
dificil de apreciat dacă exemplarul de la Gligoreşti a aparţinut unui recipient cu
caracter special, deşi această posibilitate nu este exclusă, ţinând să precizăm aici
că un vas asemănător ca formă, decorat cu un şarpe a fost descoperit pe locul
anticului Singidunum şi care a fost asociat, de asemenea, unor practici de cult56 .
Fundurile de vase prezintă inel de susţinere şi aparţin unor recipiente mici
(probabil castroane sau străchini) (pl.VIl/4,5).
Ceramica de uz comun are un aspect zgrunţuros fiind degresată cu nisip.
Culoarea cea mai des întâlnită este cea cenuşie, cu diferite nuanţe, întâlnindu-se
însă şi exemplare maronii. Singura formă întâlnită în cadul acestei specii este
oala fără toarte (pi. V/5, I O; VI/1-3; VIl/1-2). Decorul este sărac, constând din
incizii orizontale (pl.V/5,10; VI/3).
De descoperirile din acest punct considerăm că se leagă şi materialele romane
din punctul "După Sat"- Ob.2, punct aflat foarte aproape de locul numit "După moară".
Un alt punct cu descoperiri romane se află în locul numit "În Berc". Aici, cu
ocazia dezvelirii unui complex prefeudal, obiectiv pe care îl vom trata la locul cuvenit,
au apărut, în poziţie secundară, şi câteva fragmente ceramice romane. Reţinem atenţia
cu un fragment dintr-un fund de vas cu inel de susţinere, din pastă fină, galbencenuşie (pl.IV/10) şi cu un fragment de toartă, de culoare cărămizie (pl.IV/9).
Încheind aici prezentarea punctelor cu descoperiri romane de pe teritoriul
localităţii Gligoreşti, considerăm necesare câteva concluzii privitoare la caracterul
acestor materiale, încadrarea cronologică precum şi conexiunile lor cu zona
imediat învecinată.
De la bun început se evidenţiază numărul destul de ridicat şi densitatea
descoperirilor de epocă romană de pe raza localităţii Gligoreşti. În total, acestea se
cifrează la cinci: "Holoame", "După Sat", "După moară", "În Berc" şi "Între Pâraie".
Această situaţie ne apare ca firească, dacă privim lucrurile prin prisma
poziţiei în antichitate a Gligoreştiului de azi. Din drumul roman principal ce
venea de la Apulum şi ducea la Potaissa, o a11eră secundară ce se desprindea în
hotarul actualei localităţi Unirea şi ţinea dreapta Mureşului îndreptându-se spre

53. Cătinaş 19fl4, 488, poz. 55, 57, fig.13/55: 14/58.
54. Popi/ian 1997. 13, fig. 16/1-3; 17/1.
55.Bolindeţ 1993. 123.
56. lvanisevic, Nikolic 1997, 119, fig.46.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

64

CRISTIAN I POPA

castrul de la Cristeşti, trecea şi prin zona ce o avem în vedere57 • Traiectul său era
prin partea nordică a satului actual, fiind jalonat, cel puţin într-un caz, de
descoperirile din punctul "După Sat" - Ob.2. Materialul tegular având ştampila
legiunii a V-a Macedonica găsit aici, sprijină şi mai mult această ipoteză. Credem,
de asemenea, binevenită menţionarea faptului că prezenţa drumului roman în
această parte a satului e consemnată şi de tradiţia orală a sătenilor din Gligoreşti.
Aceştia îl numesc "Drumul lui Traian", denumire de altfel des întâlnită şi în alte
zone ale fostei Dacii, desemnând aceeaşi arteră de circulaţie antică, în imediata
vecinătate, acest toponim întâlnindu-se şi la Hădăreni 58 .
Nu în ultimul rând, descoperirile de pe "Holoame" ar putea fi puse şi ele
în legătură cu această cale de comunicaţie. Chiar dacă admitem că artera principală din această zonă nu trecea totuşi prin apropierea acestui punct. măcar o
ramificaţie a respectivei căi se îndrepta spre "Holoame", unde se consideră, mai
recent, că a existat o posibilă statio romană 59 .
După cum indică şi materialul tegular cu ştampila LVM, zona Gligoreştiului
se atla în teritoriul militar al legiunii cantonată în castrul de la Potaissa, cea care
dădea şi efectivele umane necesare supravegherii drumului roman, prin ridicarea
unor posturi de pază de-a lungul acestei artere 60 • Nu este exclus ca fragmentul
ceramic cu glazură să poată fi asimilat, de asemenea, unei prezenţe militare în
punctul "După Sat"-Ob. l dată fiind frecvenţa cu care această specie ceramică
apare şi în ambianţe având un astfel de caracter61 .
Bogatul material roman descoperit până în prezent la Gligoreşti ar putea fi
pus, pe de altă parte, si pe seama unui factor legat de viaţa economică a regiunii
în epoca romană. Ne gândim aici la zăcămintele de sare existente în zonă,
zăcăminte ce au fost cunoscute şi exploatate şi în epoca romană 62 . Transportul
acestei materii prime pe Arieş, înspre valea Mureşului putea fi controlat printr-o
vamă ce o presupunem în această zonă de confluenţă a celor două văi amintite.
Şi descoperirile monetare din vatra satului Gligoreşti vin să contureze mai
clar viaţa, se pare, destul de înfloritoare ce a pulsat aici. Monedele provin din
puncte neprecizate cu exactitate (de exemplu se menţionează "pe movilă", "între
ruinele clădirii romane" sau "Hadrev") 6 :1 , însă măcar o parte a acestora provin
cu siguranţă din zone cu vestigii romane. Numărul acestor descoperiri monetare
57. Bărbulescu /9R7, 49-50, fig.5.
58. Blăjan şi colab. 1994, 171 şi nota 11 unde se menţionează locurile în care acest toponim s-a păstrat
până în ziua de azi.
59. Gogâltan şi colab. 1996 a, 52.
60. Bărbulescu /9R7, 86.
61. Gudea 1990, 155.
62. Pentru problema expolatării sării în Dacia romană, cu privire specială la zona Arie~ului inferior, vezi
Wollmann 1996, 240, 242.
63. Winkler, Hopârtean 1973, J27 şi fig. 22, cu detalii privitoare la aceste descoperiri.
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se cifrează la zece, dintre care patru de argint şi şase de bronz. Provenienţa lor
este următoarea: Traian 1, Septimius Severus 2, Severus Alexander 2, cinci dintre
ele fiind nedeterminate. Gligoreştiul se înscrie sub acest aspect în rândul
localităţilor cu descoperiri monetare medii 64 . Faptul în sine ilustrează şi angrenarea
zonei în activitaţi comerciale, posibilitate susţinută, foarte bine, şi de ceramica
de import găsită aici (pl.V/1).
Dacă, până în prezent, teoriile privind existenţa la Gligoreşti a unui vicus
roman s-au sprijinit doar pe câteva informaţii, destul de lacunare60 , acum suntem
în măsură, credem noi, să afirmăm cu o mai mare convingere acest lucru.
Aşezarea rurală de la Gligoreşti s-a dezvoltat, se pare, în strânsă legătură cu
prezenţa militară şi drumul roman din zona sa, alături de care putem adăuga, cu
destulă probabilitate, şi transportul sării pe Arieş. Din păcate, doar obiectivul de
pe "Holoame" a beneficiat de săpături sistematice, celelalte puncte cu descoperiri
romane nefiind sondate. Demararea unor cercetări similare celor de pe "Holoame"'
şi în restul punctelor semnalate în prezenta lucrare ar putea aduce noi informaţii
şi precizări asupra caracterului vestigiilor din epoca romană existente la Gligoreşti.
VII. EPOCA POSTROMANĂ.
După retragerea aureliană, vatra aşezării romane de pe terasa din dreapta
Arieşului continuă a mai fi locuită doar sporadic. Aceasta este, cel puţin, concluzia
la care ajungem pe baza materialelor provenite din cercetările de teren sau
sistematice efectuate până în prezent. Nu avem încă certitudinea clară a unei
locuiri postromane în secolele III-IV d.Hr., pentru această posibilitate pledând
doar câteva mici fragmente ceramice de culoare cenuşie, lucrate la roată, găsite
în punctul "După moară". Unul dintre ele, lucrat la roata rapidă, dintr-o pastă
fără impurităţi, face parte din categoria fină. Celelalte două fragmente, au ca
degresant nisip şi mici pietricele, făcând parte din specia semifină. Deşi starea
lor este foarte fragmentară, am ales totuşi spre ilustrare unul dintre acestea,
apartinând ceramicii semifine (pl.IX/5).
, VIII. EPOCA PREFEUDALĂ.
Aşadar o locuire sporadică postromană ce, eventual, atinge secolul al V-lea,
este singura dovadă de vieţuire în hotarul satului Gligoreşti, până la pătrunderea
în epoca prefeudală. Începând însă cu această perioadă putem afirma, pe baza
dovezilor arheologice, că habitatul în hotarul Gligoreştiului a cunoscut, foarte
probabil, un curs neîntrerupt.
Descoperirile prefeudale se concenterază în punctele "După moară", "După
sat" Ob. l, Ob.2 şi "În Berc".
Între materialele atribuite acestei perioade se remarcă un fragment ceramic
provenit din punctul "După moară", aparţinând unei etape mai timpurii. Păstrând
64. Winkler. Hopârtean 1973, 134-135. tabelul 5.
65. Tudor 1968, 207; Branga 1980, 107.
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gâtul şi o parte din perete, acest fragment este lucrat cu mâna, observându-se în
regiunea gâtului urmele degetelor ce au tras spre exterior buza vasului. Fragmentul
are pe ambele feţe o culoare cenuşie . Ca degresant s-au folosit bucăţele mici de
calcar, a căror mărime ating uneori 5 mm. Nota arhaică a descoperirii e dată şi
de lipsa decorului. Aceste detalii ne îndreaptă atenţia spre descoperiile avaroslave sau slave timpurii, descoperirea noastră prezentând afinităţi cu ceramica
de tip Praga. Numai pe baza fragmentului ceramic prezentate greu de făcut însă
o încadrare cronologică sigură. Totuşi, propunem datarea lui în cuprinsul secolului
al Vii-lea. Tot de aici provine un fragment ceramic, de culoare gălbuie, decorat
cu fascicule de incizii în ghirlandă, care poate fi atribuit unei perioade mai târzii,
respectiv secolului al VIII-lea (pl.IX/7).
Cu ocazia unei periegheze efectuate în anul l 995 în punctul "În Berc", în
malul surpat al Arieşului, înalt de cca.] Om, s-au putut observa, bine conturate,
urmele a două complexe prefeudale (fig.1/2). Dat fiind faptul că malul era în
continuă eroziune, necesitatea unei săpături de salvare era iminentă 66 •
Pentru început s-a efectuat o taluzare a malului, rezultând următoarea
stratigrafie (fig.2):
• între 0-0,25m (la m.0)/-0,55m (la m.6), avem un strat de pământ de culoare
brun-cenuşiu, reprezentând humusul recent, fără urme arheologice.
• între -0,25-0,40m (la m.0)/-0,65m (la m.6) se află un strat cenuşiu închis, cu
aspect măzăros, reprezentând stratul de cultură conţinând în proporţie
covârşitoare materiale de factură prefeudală. Pe lângă aceste materiale, sporadic, au apărut şi câteva fragmente ceramice romane, de a căror analiză
ne-am ocupat ceva mai sus.
•între -0,40-1,15 (la m 0)/ şi -0,60-1,15 (de la m.2 la m 8) urmează un sol de
o culoare gălbuie cu nuanţe cenuşii, neconţinâncl materiale arheologice.
De la baza acestui strat începe aşa-zisul sol virgin, format din pietriş amestecat
cu nisip gălbui, strat până la care se opresc şi cele două complexe amintite.
VIII. 1. Complexele prefeudale.
Între m. 0,80 şi m. 2, pornind de la baza nivelului prefeudal se adânceşte
până la -1, 15 m. o groapă în care se disting două faze de utilizare a acesteia.
Între m.5 şi m.7 ,80, tot de la baza nivelului prefeudal se adânceşte până la
-1, 1Om. o locuinţă în a cărei evoluţie, de asemenea, se disting două faze, primeia
dintre ele aparţinându-i un pietrar aflat între m.6 şi 7.
Vili. I. I. Locuinţa 1.
Pentru dezvelirea locuinţei s-a deschis o casetă de 3 x 2 m. Ca o noutate
faţă de situaţia stratigrafică surprinsă pe profilul rezultat din taluzarea malului, la
-0,45 m a apărut, între m 5, 1O - 7, 40, o aglomerare de pietrre de râu şi gresie,
reprezentând, cum aveam să constatăm ulterior, o a treia fază a locuinţei.
66. Mulţumim şi pe această cale colectivului de conducere a ~antiemlui de la Gligore~ti-"Holoamc" pentru
bunăvoinţa de a ne ceda spre publicare materialele provenind din a<.:este cercet..'\ri.
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În prima etapă , avem de-a face cu o locuinţă de tip bordei, ce se adânceşte
la - O, 70 m faţă de suprafaţa terenului în acea perioadă. Forma acestei
amenajări este rectangulară. Nu au fost dezvelite colţurile locuinţei, cel de sud-vest
neputând fi degajat din pricina existenţei, la cca 1 m de caseta deschisă de noi, a
drumului de care. Cu toate acestea, dimensiunule locuinţei pot fi apreciate cu
aproximaţie. Astfel, latura scurtă avea o lăţime de cca 3 m, latura lungă estimând-o
la c12a 3,50 m. Locuinţa avea o orientare est-vest.
În colţul nord-estic s-au mai păstrat, pe o porţiune de 0,40 x 1,00 m, resturile
unui pietrar construit din gresie locală 67 şi pietre mari de râu, unele prezentând
urme de ardere. Înălţimea acestei amenajări este de 0,25 m. Legat de pietrar este
cenuşarul, bine conturat între m 5-7, 10. Acesta se alungeşte spre sud-vest la 1,30
m distanţă de taluz, având o formă elipsoidală. Faţă de podeaua locuinţei, aflată la
-1, 10 m, cenuşarul se adânceşte cu 0,20 m, până la -1,30 m. Nivelul de călcare al
locuinţei (podeaua), era format din pietrişul reprezentând aşa-zisul sol virgin.
Inventarul arheologic constă în exclusivitate din ceramică. Această
categorie de material este reprezentată de un lot restrâns de fragmente, provenind
însă din toate regiunile recipientelor. Preponderentă este ceramica lucrată la roata
înceată, faţă de specia lucrată cu mâna procentul fiind de 2/3.
Pasta, în general, e degresată cu nisip şi mici pietricele, existând însă şi
cazuri în care s-a folosit doar nisipul. Arderea vaselor este bună, cele arse oxidant căpătând o culoare cărămizie, cele arse reductant având culori ce variază
între cenuşiu-închis, cenuşiu-maroniu şi negru.
Formele ceramice ce se pot stabili, pe baza părţilor superioare ale vaselor,
sunt, fără excepţii, borcanele. La două din exemplarele reconstituite se remarcă
buza trasă oblic spre exterior direct din peretele vasului, recipientele fiind lucrate
la roata înceată (pl.X/1-2).
Decorul este sărac, constând din linii incizate în val sau dispuse în fascicule
de linii paralele orizontale (pl.X/4-9). Reţinem atenţia cu un fund de vas, de
culoare cărămizie, decorat cu benzi dese de linii paralele orizontale sau în val
executate în tehnica inciziei, fragment ce prezintă urme evidente de ardere
secundară (pl.X/9). Acest ultim detaliu ne apare pe deplin explicabil datorită
contextului în care a apărut respectivul fund de vas.şi anume pe pietrar.
În cenuşar, în partea sudică a sa, s-a descoperit o îngrămădire de oase de
animale aparţinând unor specii având talia mare, probabil bovine 68 .
Într-o a dcua etapă, avem de a face cu o locuinţă semiadâncită, ce respeciă planimetria veche. Adâncimea acesteia, raportată la nivelul de călcare
din epoca funcţionării locuinţei, este de 0,35 m. Acum locuinţa iniţială a fost
până

67. Trebuie specificat aici că întreaga terasă din dreapta Aricşului conţine bogate depozite de gresie.
asemănătoare cu cea găsită în complexul prefeudal.
68. Deocamdată nu s-a efectuat o analiză de specialitate a materialului osteologic.
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de încălzire. Peste vechea amenajare s-a aruncat
un pământ de umplutură, de culoare gălbui-argiloasă, având o grosime de
O, 10-0, 15 m, căpăcuirea reprezentând şi podina noii locuinţe. În acest pământ
nu am sesizat nici o piesă de interes arheologică, ncidentificându-se, de asemenea,
nici urmele vreunei gropi de par sau stâlp. De asemenea, nu a fost descoperită
instalaţia de încălzire care, foarte probabil, se afla în zona distrusă a locuinţei.
Conţinutul acestui complex a fost destul de bogat, cuprinzând inventar
ceramic, osteologic precum şi câteva obiecte cu caracter special.
A Ceramica:
Din punct de vedere cantitativ, acest material este cel mai bine reprezentat.
şi în acest caz predomină ceramica lucrată la roata încetată. Această categorie
apare degresată cu nisip şi pietricele, în cele mai multe din cazuri, sau, mai rar,
numai cu nisip. Vasul-borcan este singura formă întâlnită. Într-un singur caz, un
fragment mai mare dintr-un vas ne-a oferit posibilitatea reconstituirii formei iniţiale
a recipientului. Este vorba de un yas-borcan cu buza mai înaltă, evazată spre
exterior, ce porneşte dintr-un gât scurt. În regiunea umerilor, vasul se bombează,
pentru ca apoi linia să continue suplu înspre bază (pl.XI/2). O formă asemănătoare
se pare că a avut-o şi exemplarul de la pl. XI/l. Într-o altă situaţie, în care avem
păstrată partea superioară a vasului, se poate remarca buza scurtă, ce porneşte
direct din perete (pl.XIIl/7)
Fundurile sunt drepte, la unul dintre acestea partea centrală din interior
fiind mai ridicată (pl.XI/4). În general, recipientele sunt de dimensiuni mijlocii,
doar un singur exemplar fiind de dimensiuni mai mici (pl.XI/6).
Ornamentele constau din linii incizate trase cu pieptenele, fie sub formă
de fascicule orizontale paralele ori în val sau, într-un caz, sub forma unei simple
linii în val (pl.Xll/12). Partea expusă ornamentării este doar cea cuprinsă între
baza gîtului şi zona inferioară a vasului.
Ceramica lucrată cu mâna : este prezentă într-o cantitate ceva mai redusă,
fiind reprezentată doar prin câteva fragmente ceramice de culoare, în general,
neagră dar şi cafenie sau cărămizie. Ca degresant s-a utilizat, preponderent, nisip
şi mici pietricele, existând însă şi exemplare la care s-a folosit doar nisipul. Întrun singur caz degresantul utilizat a fost nisipul cu cioburi pisate (pl.XIIl/8).
Şi pentru această specie ceramică, singura formă întâlnită este vasul-borcan.
Ornamentele uzitate sunt aceleaşi cu cele întâlnite pc ceramica lucrată la roată,
doar în două cazuri folosindu-se pentru decorare serii de mici incizii izolate (pi.XIV
4) sau grupate câte şase, în asociere cu linii incizate în val (pl.XII/2). Se observă, de
asemenea, preferinţa pentru decorarea vasului în partea sa inferioară (pl.XI/7).
B. Alte categorii de inventar :
Alături de ceramică, câteva obiecte alcătuiesc inventarul special al locuinţei
semiadâncite. Acestea sunt:
cu

instalaţia
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de os (pl.XIII/2). Piesa prezintă puternice urme de folosinţă în
partea sa activă, evidenţiate prin lustrul caracteristic.
• cute de gresie (pl.XIIV5). Exemplarul putea fi utilizat la ascuţirea unor obiecte
de metal, dovadă marginile sale rotunjite, cu urme de întrebuinţare. Şănţuirile
adânci de pe gresie sugerează, pe de altă pa1te, folosirea piesei la ascuţirea
unor obiecte de os. Străpungătorul realizat din os găsit în complex, poate fi
unul dintre acestea.
• fusaiolă din lut (pi. XIII/4 ). Prezintă o culoare cenuşie, fiind lucrată dintr-o
pastă fină, netezită Ia exterior. Piesa are o formă bitronconică, pe ea distingânduse, într-unul dintre capete, trei mici liniuţe incizate înainte de ardere.
• obiect din fier (pl.XIII/3), având unul din capete mai lăţit şi o secţiune
aproximativ pătrată. Datorită corodării sale destul de puternice, forma şi
întrebuinţarea sa sunt greu de presupus (dimensiuni : lungime = 6 cm;
grosime = 0,6 cm).
•fragment de cărămidă romană (pl.XIIl/l) (dimensiuni: 1 I x I O x 5 cm)
refolosită în epoca prefeudală, în care, pe ambele părţi, s-au scobit două
cavităţi circulare, una dintre ele fiind mai îngrijit lucrată. Pe o faţă se observă
urme de vitrifiere , ceea ce ne-ar putea sugera întrebuinţarea piesei ca tipar
pentru turnat metale. O altă posibilitate vizând aspectul practic al piesei, ar
fi utilizarea acesteia ca talpă de susţinere a unui stîlp (?) al locuinţei.
În ultima sa fază, locuinţa capătă o altă arhitectură, având de-a face acum
cu o locuinţă de suprafaţă ce suprapune, doar pe o mică porţiune, vechiul contur.
De aici nici surprinderea acestei situaţii pe profilul stratigrafic.
Unnele locuinţei de suprafaţă constau dintr-o platformă alcătuită din bolovani
de râu şi lespezi de gresie, materialele fiind de provenienţă locală. Primele elemente
din construcţie au apărut la - 0,40 m, grosimea platformei variind între O, 20 - 0,25
m. Tehnica realizării aceastei amenajări a fost simplă, bolovanii şi plăcile de gresie
fiind puse una lângă alta suprapuse, conferindu-i acesteia o mai mare trăinicie se
pare că locuinţa suprapunea întocmai partea sud-vestică a construcţiei anterioare.
Pe latura de sud, marginea platformei urmează vechiul traiect fiind, de altfel, marcată
prin bolovani de râu de dimensiuni mari. Datorită faptului că, din motive obiective
pe c·re le-am expus mai sus, săpătura nu s-a putut extinde înspre sud-vest, colţul
platformei de pe acestă parte nu a fost degajat. Ceea ce se mai poate desprinde din
observaţiile făcute, este faptul că noua locuinţă îşi restrânge mult dimensiunile.
Forma amenajării era patrulateră, mai precis de forma unui trapez cu latura mare
în partea sudică. Dimensiunile actuale ale platformei după dezvelire sunt de 2,30
x 1,80 x 1,30 m. Reconstituită, după aprecierile noastre, ea ar fi avut aproximativ
2,30 x 2,80 x 1,30, la care se adaugă latura vestică de 1,00 m.
Materialul arheologic găsit pe suprafaţa locuinţei este foarte sărac, fiind
reprezentat doar de două fragmente ceramice (pl.XVII/2-3) şi un şlefuitor din
piatră de râu (pl.XVII/I ).
•

străpungător
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Unul din fragmentele ceramice provine dintr-un vas de tip borcan, lucrat la
roata medie, având buza profilată răsfrântă dintr-un gât scurt, formând un unghi
aproape drept faţă de peretele vasului (pl.XVIl/2). Arderea vasului a fost reductantă, culoarea fragmentului păstrat fiind cenuşiu-închis, ca degresant folosinduse nisipul. Al doilea fragment ceramic face parte din peretele unui vas de culoare
cenuşiu-închis spre negru, lucrat la roata înceată. Degresantul folosit a fost tot
nisipul. Ca tehnică de decorare s-a utilizat canelura orizontală (pl.XVII/3).
VIII. I. 2. Groapa 1.
Aşa cum specificam ceva mai sus, între m. 0,80 - 2 m s-a conturat în
profilul malului un complex reprezentat de o groapă ce se adânceşte de la 0,5010,60 m la - 1,20 m. Pornind de la baza nivelului prefeudal, aceasta se opreşte,
ca şi locuinţa de tip bordei, pe aşa- zisul sol virgin, mai precis pe stratul de
prundiş. Groapa, în formă de sac, a avut două faze de utilizare.
Conţinutul gropii în prima fază era format dintr-un pământ cenuşiu-gălbui
cu pigmenţi cărămizii. Inventarul arheologic constă, în exclusivitate, din ceramică, păstrată în stare fragmentară. Nu s-au găsit fragmente din partea superioară
a nici unui vas. În schimb, avem cinci exemplare din fundul unor recipiente,
lucrate, cu excepţia unui singur fragment, cu mâna. Culoarea predominantă este
cea cenuşie, întâlnindu-se şi specia cafenie. Degresantul utilizat este, în general,
nisipul şi mici pietricele, iar într-o mai mică măsură, numai nisipul. Celelalte
fragmente provin din pereţii vaselor, dimensiunile acestora fiind foarte mici.
Este greu de spus, de multe ori, care dintre fragmente au fost lucrate la roată.
Avem această certitudine doar în cazul fragmentului ceramic ele Ia pl. XIV /5.
Ornamentele, executate în tehnica inciziei, constau din linii trase cu pieptenele,
în val sau în fascicule orizontale paralele.
Între prima şi a doua fază a gropii se interpune o lentilă subţire de
cca 2 cm, de culoare cenuşie.
Faza a doua a gropii. Pământul din conţinutul celei de-a doua faze este de
culoare cenuşiu deschis. Materialul arheologic recuperat constă din ceramică şi
oase animaliere. Au mai fost găsite câteva pietre de râu, fără a se constata o
anumită dispunere a lor, şi mici urme de lemn ars.
Ceramica descoperită este destul de relevantă, reuşindu-se reconstituirea
părţii superioare a trei recipiente. Şi în această situaţie, singura formă de vas
întâlnită este cea a vasului - borcan. Avem astfel două buze de vase subţiri,
lucrate la roata înceată (pl.XV/11) şi la cea cu turaţie medie (pl.XV/9). O îngroşare
a buzei vasului se observă la fragmentul de la pl.XV/3. Buza de vas de la pl.XV/
2, lucrată la roata medie, prin arcuirea sa elegantă, reprezintă unul din tipurile
des întâlnite în ceramica mai evoluată, de mai târziu.
Dintre ornamentele utilizate, cele mai frecvent întâlnite sunt cele
constând din incizii orizontale alternând cu liniile în val trase cu pieptenele.
Întâlnim însă, într-un caz, şi linii trase, cu acelaşi instrument, sub forma unor
ghirlande (pl.XV/8).
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VIII. 2. Stratul de

7]

cultură.

Material ceramic prefeudal mai provine şi din stratul de cultură atribuit,
acestei perioade, din punctul "în Berc".
Fragmentele recuperate sunt lucrate în majoritatea lor cu mâna, folosinduse aceleaşi categorii de degresanţi întâlniţi şi la ceramica din complexele
prefeudale cercetate de noi. Se remarcă un perete mare dintr-un vas, lucrat cu
mâna şi decorat cu linii în val (pl.XVIIl/12) , iar, ca o noutate, semnalăm prezenţa
liniilor în val întretăiate formând aşa-numitele "ochiuri" (pi. XVIII/8).

cu

precădere,

VIII. 3. Încadrarea cronologică a vestigiilor.
Privitor la încadrarea cronologică a vestigiilor prezentate, singurul indiciu
şi element de datare îl constituie ceramica. Aşa cum arătam, fragmentul de la
pi. IX/6 îl datăm undeva pe parcursul secolului al Vii-lea. Materialele din punctul
"În Berc", prin factura lor, acestea se detaşează net de descoperirea timpurie din
punctul "După Moară". În demersul nostru s-a ţinut seama, îndeosebi, de
materialul provenind din complexele degajate pe cale sistematică. De altfel acestea
au oferit şi cel mai consistent inventar arheologic. Optăm astfel, pe baza
invetarului ceramic, pentru datarea celor două faze ale locuinţei pe parcursul
sec. VIII, nedepăşind, în opinia noastră, nici una din limitele acestui cadru
cronologic. Contemporană cu aceste prime două faze ale locuinţei o considerăm
groapa cercetată în imediata ci vecinătate. Pe acelaşi palier cronologic situăm,
de asemenea şi fragmentul ceramic decorat cu incizii dispuse în ghirlandă din
punctul "După Moară". Bune analogii ale acestor materiale le avem în descoperiri
transilvănene aparţinând grupei Mediaş.
Cât priveşte materialele de inventar special aparţinând fazei a doua a
locuinţei sunt şi acestea obiecte frecvent întâlnite în perioada amintită. Pentru
străpungătoare de os, cităm, spre exemplu, o serie de piese similare găsite la
Alba Iulia69 , Bratei 70 , Biharea71 , Bucov 72 , Cristuru Secuiesc 71 , Dodeşti-Vaslui7 4 •
Dridu 75 , Dulceanca 76 , Fundu Herţii 77 , Lozna-Dorohoi7R, Izvoare-Bahna 79 ,
Poian 80 , Simoneşti 81 sau Vladimirescu 82 •
69. Georgescu şi colab 1986, 172, fig. 4/1. 1982, 52-65;
70. Zaharia 1995, 327. fig.19/2-6, 9-1 O.
li.Dumitraşcu 1979, 307, fig. 9-10; Dumitraşcu 1994, 184, pi.CI.
72. Comşa 1978, 59, pi.XII/ 1-3, 9-12, 17, 19-22, 25-27.
73.Szekely 1988, 180.
74. Teodor 1984, 78, fig.33/1-6, fig.34/1-4, 6.
75.'Zaharia 1962, 95, fig.54/1-5.
76. Ferche 1976, 250, fig. 5/14.
77. Petrescu-Dâmboviţa, Teodor 1978, 38-39, fig.32/4-8.
78. Teodor, Mitrea 1966, 287, fig.8/5-7.
79. Mitrea 1980, 86, pi.XL YIJ8, I 0-12.
80. Szekely 1992, 248, 268. fig.3/5; 1811.
81.Sz.ekely 1988, 173.
82.Barbu, Zdroba 1977, 107. fig.5; Barbu, Zdroba 1979, 185, pi.II/Sa.
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pentru cutea de gresie, analogiile sunt numeroase, rezumându-ne a aminti
doar pe cele de la: Bucov 8 ' , Dodeşti-Vaslui 84 , Gornea-"Căuniţa de Sus" 8 ' ,
Lozna-Dorohoi 86 ori Remetea Mare-"Gomila lui Pituţ" 87 .
De asemenea, fusaiola constiuie o piesă foarte frecvent întâlnită în
inventarul unor locuinţe din această perioadă 88 • Trebuie spus că asocierea
categorilor de piese tocmai tratate, este constant semnalată pe parcursul mai
multor secole, atât înainte, cât şi după secolul al VIII - lea. Deşi nu reprezintă un
element cu valoare cronologică strânsă, aceste descoperiri completează o stare
de fapt întâlnită pe parcursul întregii perioade istorice ce o avem în vedere.
Cât priveşte locuinţa de suprafaţă (fig.3), deşi se remarcă puţinătatea materialului
arheologic recuperat, considerăm totuşi, că avem indicii necesari care să ne permită
plasarea acestei amenajări într-un cadru cronologic cât mai pertinent.
Trebuie subliniată de la început prezenţa fragmentului ceramic decorat cu
caneluri orizontale. O discuţie ceva mai amplă în istoriografia problemei ceramicii
canelate din Transilvania în evul mediu timpuriu a fost realizată de P.Iambor89 .
Autorul semnalează, cu această ocazie, prezenţa unor astfel de materiale în spaţiul
intracarpatic încă la nivel de sec. IX d.Hr90 . Ceramică decorată cu caneluri este
semnalată, mai recent, şi pentru secolele VII-VIII, la Şimoneşti 91 , Cristuru
Secuiesc 92 şi Eliseni Uud. Harghita) 9 ' . În sec. VIII d. Hr. încadrează I. Stanciu
două vase cu gâtul canelat descoperite în aşezarea prefeudală de la Lăpuşel Uud.
Maramureş) 94 • Un vas ceramic decorat cu caneluri de la Izvoare-Bahna este
83. Comşa 1978, 116, pl.X/2,5.
84. Teodor 1984, 74, fig.37/2, 4-5.
85.Bejan 1995, 76.
86. Teodor, Mitrea 1966, 287, fig.8/14.
87. Bejan 1995, 75.
88. Zaharia 1962, 94; Comşa 1978. 56.
89. /ambar 1986, 589-598.
90. /ambor 1986, 590-592.
91.Szikely 1988, 171, 173-174, 176. 197. fig.15/1; 18/5;Benko 1992, 146, pl.24/2-3.
92. Szikely 1988, fig.19/5.
93. Szekely 1988, 183, 185-186, fig.19/1. Aici trebuie să atragem atenţia asupra faptului că în descoperirile
de la Simoneşti, Eliseni şi Cristuru Secuiesc, publicate de Z.Szekely, canelurile apar destul de frecvent
în repertoriul decorativ al ceramicii. Situaţia este de pus, credem noi, şi pc seama modului în care această
tehnică ornamentală este definită în viziunea autorului citat. O situaţie identică o întâlnim şi la Bratei
(Zaharia 1995, 308-31 O, fig. I 0/2). În opinia noastră, cea mai mare parte a materialelor considerate ca
fiind decorate cu caneluri, din aşezările menţionate mai sus, sunt de fapt doar nişte pseudo-caneluri,
destul de frecvent întâlnite în epoca romană sau postromană şi care ne apar reînvigorate începând cu
secolul al XIII-iea. Propunem de aceea, ca pc viitor să se facă distincţia între canelură ~i ceea ce, în fapt,
sunt incizii late care, atunci când sunt executate superficial, iau aspectul unor pseudo-caneluri. Mai
menţionăm că un fragment ceramic apărut la Lugoj şi considerat de autorul descoperirii ca fiind decorat
în tehnica inciziei (Mare 1993, 11 O, 113, fig.4/b), poate fi, probabil, inclus în această categorie. Părerea
noastră întemeiatăexc/u.1iv pe desenul reprodus la fig 4/b, din lucrarea citată, este că avem de-a face cu
un fragment decorat prin canelură şi nu prin striuri, aşa cum consideră autorul amintit.
94. Stanciu 1994, 311-312, pl.TX/1-2.
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datat pe parcursul secolelor VIII-IX d. Hr 95 • Pentru secolele IX-X d.Hr. sunt
luate în discuţie cîteva descoperi1i, mai timpurii, de ceramică decorată cu caneluri,
de la Dăbâca Uud. Cluj) 96 şi Cluj-"Mănăştur" 97 •
Referitor la celălalt fragment ceramic găsit pe platformă, provenind din
partea superioară a unui vas, avem analogii apropiate pentru profilul buzei la
Biharea, datată într-un interval de timp mai larg (sec. VIINIII-IX) 98 şi la Cicău,
ori în aşezarea de la Bratei 99 unde este datată în sec. VIII 100 . Acest profil este
întâlnit însă şi în descoperiri mai târzii, ca spre exemplu la Dridu 101 sau Eliseni 102 •
Prin factura lor, cele două fragmente ceramice da la Gligoreşti pot fi plasate la
un orizont mai timpuriu decât ultimele din analogiile propuse. Dacă primele două faze
ale locuinţei le-am încadrat, în secolul al VIII-lea, locuinţa de suprafaţă nu poate fi
decât ulterioară din punct de vedere cronologic. Noi optăm pentru datarea acesteia, cu
probabilitate, undeva la sfârşitul sec. VIII d Hr. şi începutul secolului următor.
Relativ la şlefuitorul din piatră de râu apărut pe podina amenajării, amintim
că un exemplar similar s-a găsit, de asemenea într-o locuinţă de suprafaţă, la
Lăpw;el, unde este datat în sec. VIII 101 •
În 1997, cu prilejul unor noi observaţii de teren în punctul "În Berc", în
malul aflat într-o continuă prăbuşire, la cca. 50 m nord de complexele degajate
pe cale sistematică, s-a conturat un alt complex prefeudal (notată de noi,
Locuinţa 2). Acesta coboară din stratul de cultură, ce aici pare a fi mai puţin
consistent, adâncindu-se cu 0,50 m faţă de nivelul antic de călcare şi cu 0,80
m faţă de solul actual. Din complex sunt vizibile doar unui pietrar
(cu dimensiunile de 0.40 x 0,40 m), clădit din bolovani de râu, nelegaţi între
ei, unii având vagi urme de ardere.
Dintre bolovanii instalaţiei de încălzit s-au recuperat două fragmente
ceramice specifice perioadei prefeudale. Unul din fragmente poartă un decor
simplu, constând din linii incizate în val, culoarea ceramicii fiind cenuşie
(pl.XVIl/6). Celălalt fragment, lucrat la roata înceată, de culoare cenuşiu-brună,
prezintă ca elemente de decor benzi de linii incizate, paralele, asociate cu benzi
vălurite. Interesantă este prezenţa în câmpul dintre cele două benzi de linii incizate
a două impresiuni circulare executate cu un instrument având vârful rotunjit
95. Mitrea 1980, 86, pl.XLI/l=XUl. Autorul este de părere că vasul, lucrat la roată, îmbină "elemente ale
ceramicii locale cu elemente ale ceramicii bizantine".
96. Pascu şi colab. 1968, pl.IV/31; /ambar 1986, 591-592, pi.I, 11/1-3.
97. /ambar, Matei 1979, 600, pl.Ill/1-5; /ambar I 986, 591, pl.111/12.
98. Dumitraşcu 1994. pi.XXXIV.
99.Zaharia 1995, 309-310, fig.10/2, 13; 16/1, 9.
100. Winkler, Takdcs, Păiuş 1978, 265, 272, fig.5/2, 7.
101. Zaharia 1962, 31, pl.IV/3.
102. Benkd 1992, 203, pl.26/1.
103. Stanciu 1994, 285, 300, pi.XXII.
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decor, materialele pot fi considerate ca aparţinând
aceleeaşi secvenţe cronologice reprezentate de majoritatea celorlalte materiale
analizate mai sus, mai precis în intervalul secolului al VJil-lea.
Pentru perioada secolelor IX-X, aducem în atenţie, pentru început, două
fragmente ceramice descoperite în punctul "După Sat"-Ob. l. Primul fragment
pe care îl prezentăm este lucrat la roata înceată şi decorat pe umăr cu un registru
de linii în val, realizate în aceeaşi tehnică (pl.XVII/4). Cel de-al doilea fragment
aparţinea unei buze de vas, de culoare neagră (pl.XVII/7).
Din punctul "După Moară" semnalăm prezenţa unui complex ce se
conturează în malul primei terase din dreapta Arieşului. Acesta apare sub forma
unei alveolări care coboară până la -1,20 m de la solul actual. Malul fiind acoperit
în parte de vegetaţie şi datorită faptului că nu s-a trecut, din motive obiective, la
o taluzare a acestuia, conturul exact al complexului este greu de precizat. Putem
specifica doar că adâncimea la care coboară complexul, este mai mare cu 0,50 m
faţă de cea la care se află limita inferioară a stratului de cultură, strat ce cuprinde
sporadice materiale din diverse epoci, majoritatea deja tratate. Chiar de la baza
alveolării, ce poate fi urmărită pe orizontală pe o lungime de cca. I, 1O m, am
cules câteva fragmente ceramice de care erau lipite bucăţi de lemn ars, în acelaşi
loc apărând şi câteva bucăţi mari de chirpici având ca liant numeroase paie.
Ceramica lucrată în totalitate la roată are degresant nisip, fiind, în general, arsă
slab-reductant, purtând urme de ardere secundară. Ca elemente de decor s-au
utilizat doar benzile de linii orizontale (pl.XVII/9, 11-13, 15) şi decorul imprimat
cu ajutorul unei rotiţe, plasat în şiruri paralele orizontale pe umărul (pi.XVII /14)
sau pe gâtul recipientelor (pl.XVII li O).
Complexul ce reprezintă, cu destulă siguranţă, o locuinţă de tip semibordei
sau bordei, se poate plasa cronologic, plecând de la caracteristicele ceramice, pe
parcursul secolului al X-lea. Destul de numeroasele urme de arsură sesizate în
conţinutul locuinţei ne sugerează posibilitatea ca aceasta să fi sfârşit violent,
printr-un incendiu.
IX. EPOCA FEUDALĂ TIMPURIE.
O categorie importantă de descoperiri se datează în feudalismul timpuriu
(sec. XI-XIII). Materialul arheologic, constând exclusiv din ceramică, provine,
în totalitate din cercetări de suprafaţă efectuate în punctele "După Moară", "În
Berc", "După Sat"-Ob. l şi "După Sat"-Ob.2.
Pentru început, prezentăm vestigiile apărute în locul numit "După Moară".
Cercetările efectuate în acest punct au relevat prezenţa în aşezare a unor tipuri
(pl.XVII/5) 104 •

După factură şi

I 04. Impresiuni asemănătoare intercalate între linii incizate orizontal şi în val, având însă o altă dispunere

decât cea a noastră, apar în aşezarea de la Remetea Mare-"Gomila lui Pi tu(, aşezare datată în sec. VIIJIX: Beian 1995, 74, fig.VIII B/5. Metope de impresiuni de acest tip, aflate în asociere cu linii în val ori
ca singur element ornamental apar şi pe ceramica de tip Mediaş din necropola de la Guşteriţa (jud.
Sibiu); cf. Năgler 1971, 63- 73.
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ceramice diverse. Cel mai bine reprezentat este, ca de altfel în întreaga epocă de
care ne ocupăm, vasul-borcan. Amintim aici fragmentele unor vase cu buza
dreaptă, bine răsfrântă spre exterior (pl.XIX/2, 6), alături de părţi din umărul
recipientelor,decorate cu incizii subţiri orizontale, paralele (pl.XVIII/3-1 O; XIX/6 ),
alveole simple, de diferite forme (pl.XVIII /4, 6, 8) sau executate cu un instrument special ce imprima în pasta moale un ornament puţin mai complex (pl./10).
Dacă aceste materiale pot fi datate, mai larg, pe parcursul secolelor XI-XIII, o
nuanţare mai fină ar putea fi făcută în cazul unui fragment ceramic având o
şănţuire pe interior (pi. /12) şi în cazul unui perete de vas decorat cu incizii late
(în fapt nişte pseudo-caneluri), materiale ce pot fi plasate cronologic la sfârşitul
sec. al XIII - lea (pl.XX/10-11 ).
Un alt tip ceramic întâlnit în punctul "După Moară" este cazanul (căldăruşa)
de lut. Deţinem de aici cinci fragmente ale unor buze cu cantul drept (pl.XX/l-5).
În cazul a trei exemplare se poate deduce, din unghiul de pornire a gâtului. că
recipientele aveau o formă bitronconică (pl.XX/3-5). Doar într-un singur caz sa păstrat şi urechiuşa de prindere, peforată oblic (pi.XX/I). Două din fragmente
poartă câte o incizie subţire plasată fie pe marginea buzei (pl.XX/3), fie sub
bordura ce marchează buza, în această situaţie fiind asociată unei pseudo-caneluri
(pl.XX/4). Exemplarele prezintă culori ce variază între cărămiziu şi brun.
Tot din acest loc avem şi un fragment aparţinând unei strachine de formă
bitronconică, având umărul reliefat şi buza dreaptă. Lucrată la roata înceată şi arsă
până la cărămiziu-maroniu, aceasta poartă pe umăr o alveolare alungită, dispusă
oblic (pl.XVIIl/1). Un alt mic fragment ceramic, de culoare neagră, lucrat la roată,
a aparţinut unui castron cu buza având cantul puţin rotunjit şi care se arcuieşte
uşor spre interior. Sub margine s-a realizat, prin incizare, o reţea de linii în val.
Partea inferioară a recipientului avea, se pare, o formă tronconică (pl.XVIII/2).
Deşi amintite destul de des în literatura de specialitate consacrată
feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII), străchinile şi castroanele deţin totuşi un
procent foarte mic în comparaţie cu vasul-borcan ori cu căldările de lut.
În Transilvania cunoaştem străchinile 10 s de la Alba Iulia 106 , Bernadea 107 ,
Blandiana 108 , Cluj-Mănăştur 109 , Dăbâca 110 , Miceşti (jud.Cluj)"', Moldoveneşti 112 •
105. Specificăm faptul că repertorierea porne~te de la distincţia strachină/castron făcută de autorii
publicării respectivelor descoperiri. În cazul în care aceasta lipseşte departajarea s-a făcut având la
bază aprecierea noastră.
106. Horedt 1951, I 91, pi.XI/I I; Anghel /96Ei, 476, fig.5/1; fig.711.
107. Material inedit. Periegheză C.l.Popa, I. V.Ferencz 1996.
108. Horedt 1951, 193, pl.IX/9, 11: din inventar funerar.
/09. lambor 1986, 592, pi. V /6.
1 JO. Jambor 1986, 592, pl.V/5.
J J1. Alicu şi colab. 1993, 496, pl.IX/34. În articol nu se specifică cu ce formă ceramică avem de a face în
cazul ilustraţiei la care facem trimitere, aşa încât considernrea recipientului ca fiind strachină ne apmţine.
112. Horedt 1951, 200, pi. XI/2.
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Uud. Harghita) 115 , Sânmiclăuş 116 sau Vinţu de
Jos 117 , toate provenind din aşezări, cu excepţia exemplarului de la Blandiana, ce
face parte din inventarul unui mormânt. Castroane, întregi sau fragmentare apar în
spaţiul transilvan în număr mai redus faţă de străchini, fiindu-ne cunoscute
exemplarele de Alba Iulia 11 R, Luduş 119 , Moreşti 120 , Valea Caldă (mun. ClujNapoca)121 şi Vinţu de Jos 122 în cadrul unor aşezări.
În afara arcului carpatic, cele două forme ceramice sunt menţionate în
Banat 123 , Crişana 124 , Moldova 125 ori în spaţiul sudic 126 , exemplificările putând,
desigur, continua.
Insistăm totuşi puţin asupra acestui tip de descoperiri, deoarece formele
interesante de strachină şi castron găsite de noi Gligoreşti constituie un suport ce
justifică, în parte, o asemenea abordare 127 .
Privitor la tipul de strachină din punctul "După Moară", notăm faptul că
nu cunoaştem analogii datând din evul mediu timpuriu, în spaţiul transilvănean.
Cele mai bune corespondenţe ni le oferă unele descoperiri de pe linia Dunării.
Amintim aici o serie de exemplare, având un profil identic, aparţinând speciei
smălţuite de la Bisericuţa-Garvăn
şi considerate ca produse de import provenind
din centre bizantine de la sud de Dunăre 129 . În afara acestor analogii, s-ar mai
Moreşti 113 , Rădeşti 114 , Sâncrăieni

128

113. Horedt 1951, 200, pi.XI/JO.
114. Horedt 1951, 201, pi. Xl/12.
115. Preda 1959, fig.25/1. Exemplarul ce poate fi inclus în categmia străchinilor prezintă un profil al buzei
care l-ar putea plasa şi ceva mai târziu, eventual în secolul al XIV-iea.
I 16. Anghel, Blă_jan 1977, 297, 303, fig. 7/28, 36.
117. Năgler 1971, 37, pi. III/1-2.
118. Un fragment dintr-un exemplar, cu profilul identic cu cel descoperit la Gligcreşti provine din cercetările
noastre de suprafaţă efecuiatc pe Platoul Romanilor, la intersecţia străzii Cetăţii cu str. Crişan, punct de
unde s-au recoltat şi alte materiale databile în sec. XII-XIII si în epoca romană. În prezent acestea sunt
păstrate în colectiile Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane-Deva.
119. În opinia noastră, un fragment ceramic găsit într-un bordei dezvelit la Luduş şi datat în sec. XI-XIII ar
putea să aparţină, după profilul său, unui castron; vezi Rusu 1962, 351, fig.3/12.
120. Horedt 1986, 146, fig. 61.
121. Kalmar-Maxim 19118, 1041.
122. Simina 1995, 475, fig. 7/4-5.
123. Uzum 1977, 219, fig. 2, fig. 4-6: Barbu, 'Zdroba 1977, 27, foto: Uzum 1979, 238, fig. 11; Măr!!,hitan
19115, 86; Ţeicu, Lazarovici 1996, 66, 71.
124. Dumitraşcu 1994, 246, pl.cXXVII/2-3.
125. Matei, Enumdi 1980, 595, fig. 6; din inventar funerar; Coman 1969, 290, fig. 11/8.
126. Ştefan şi colab. 1967, 142, 228, fig. 87/6-7: Chişvasi-Comşa 1957, 283, pi. IV/2; Aricescu
1971, 357, fig. 7.
127. Nu avem încă, pentru Transilvania, studii speciale consacrate acestor forme ceramice, care să surprindă
apariţia, evoluţia, gradul de difuziune şi repartizare a lor în diferite ambianţe arheologice (aşezări,
necropole). O încercare de pionerat, rămasă încă cea mai însemnată contribuţie, este cea a lui K. Horedt;
v. Horedt 1951, în special p. 212
128. Ştefan şi colab. 1967, fig. 146/31-32, 37; fig. I 49/1-2, 7-8.
129. Ştefan şi colab. 1967, 229, 241.
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putea face apropieri cu un recipient de la Belgrad, ce are un profil oarecum
prezentând în plus şi un şir de alveole dispuse oblic pe umărn°,
detaliu ce apropie exemplarul citat de strachina de la Gligoreşti. Atât analogiile
prezentate de noi de la Bisericuţa-Garvăn, cât şi cea de la Belgrad se datează în
a doua jumătate a sec. XI şi prima jumătate sau pe întreg parcursul secolului al
XII-lean 1 • Cel mai probabil avem, astfel, de-a face cu preluarea la Gligoreşti, în
particular şi în Transilvania, în general, a unor forme cu o relativ largă circulaţie
la Dunărea de Jos, aspectul individualizator al produselor din interiorul arcului
carpatic fiind pasta, arderea, decorul şi uneori forma, uşor modificată. Această
filieră ni se pare cea mai probabilă, mai ales că ideea acceptării unor moşteniri din
epocile anterioare, în Transilvania, se izbeşte de lipsa verigilor de legătură cu
ceramica provincială romană, cu care ar putea fi stabilite cele mai fine apropieri 132 •
Relativ la fragmentul de castron de la pl.XVIII/2, apropierile se pot face,
cel mai bine, tot cu materiale din afara arcului carpatic. Asemenea descoperiri
sunt datate începând din sec. VII-X la Păcuiul lui Soarem sau Garvăn (începând
cu sec. X) 134 • Castronul tronconic apare, de asemenea şi în inventerul primei
faze a necropolei de la Alba Iulia - "Staţia de Salvare", datată în sec. IX/ încep.
sec. X 135 • În intervalul secolelor XI-XIII, amintim analogiile de la Bisericuţa Garvăn 136 , Hârşova 117 sau la sud de Dunăre, de la Belgrad 138 • În spaţiul
transilvan, la Moreşti s-a găsit un fragment de castron datat la sfârşitul sec. al
XII-iea, asemănător ca formă şi decor cu cel de la Gligoreşti. Exemplarul citat de
la Moreşti este considerat de K. Horedt ca reprezentând prima dovadă privind
utilizarea acestui tip de castron, adus din sud, în Transilvania 139 • Aşadar, în baza
celor două descoperiri de la Gligoreşti tratate mai pe larg în acest spaţiu, reliefarea
unei noi problematici privind influenţele sudice în ceramica uzuală din evul
mediu timpuriu transilvănean merită a fi subliniată.
O altă descoperire interesantă din punctul "După Moară", este fragmentul
ceramic de la pi.XIX/I, provenind din partea superioară a unui vas cu gâtul
asemănător,

130. Bukiih 1994, pl.4/5.
l 31. Ştefan fÎ colab. 1967, 241; Bukiih 1994, pl.4.
132. Vezi, spre exemplu, descoperirile de sfârşit de sec. III d.Hr. de la Sighişoara; Cf. Baltag şi colah.
1982, 52-53, pi. XVII. Forme similare, datate în inter; alui cuprins între sfârşitul sec. III finele sec. IV
d.Chr. sunt cunoscute şi în gmpul "Nemţişor-Târzia", parte a complexului "culnuii tumulillor carpatici"
(CTC); vezi Mihăilescu-Bârliha 1997, 61, p. XXIX. fig. I.
133. Diaconu, Vâlceanu 1972, 71, 121. fig. 28. 29.
134. Chişvasi-Comşa 1957, 277, pi. II/6-8; forme asemănătoare apar în sec. VIII şi în repertoriul ceramic
atribuit protobulgarilor de pe teritoriul Bulgariei de azi, v. Donceva-Petkova 1990, 87, fig. 2/s.
J35. Ciugudean l 996, 6-7, catalog nr. 4, foto 4.
136. Ştefan şi colab. 1967, 142, fig. 87/6, 9.
137. Aricescu 1971, fig. 7.
138. Buku 1994, pi. 5/2, descoperire datată în sec. XII.
139. Horedt 1986, 146, fig.61.
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cilindric, decorat cu caneluri. Exemplarul prezintă o culoare roşcat - maronie,
fiind lucrat la roată. Acest gen de materiale, ce îşi fac apariţia la Dăbâca 140 şi
Cluj - Mănăştur
încă la nivel de sec. IX, sunt destul de slab reprezentate în
Transilvania. Descoperiri similare se cunosc tot la Dăbâca şi Cluj - Mănăştur,
datate mai târziu, în sec. X-Xl 142 , la Cluj - "Urania 143 , Sânmiclăuş 1 "", Moreşti 14 s,
Alba Iulia 146 , Zalău 147 şi Lopadea Qud. Alba) 148 • Astfel de piese mai apar şi la
vest de arcul intracarpatic, la Cenad 149 şi Biharea 150 , seria de descoperiri 151
cuprinzând şi estul Slovaciei, sudul Poloniei 1s2 şi teritoriul Ungariei 153 • Puse pe
seama unor populaţii nomade, venite din est. produsele ceramice amintite sunt
considerate ca imitând prototipuri mai vechi, preluate după contactul cu maghiarii
sau, mai târziu, cu pecenegii 154 • Lipsind contextul din care a ajuns la suprafaţă
cu ocazia lucrărilor agricole, fragmentul nostru e dificil de încadrat strict din
punct de vedere cronologic, lipsindu-ne, de alminteri, ~i analogiile clare. Apropieri
ar putea fi tăcute cu două exemplare găsite la Cluj - Mănăştur, datate mai larg în
sec. IX-XJl 55 , făcând parte, deci, dintre descoperirile mai timpurii de acest gen
din Transilvania, noi pledând pentru datarea fragmentului de la Gligoreşti cel
mai probabil în secolul al Xi-lea.
Un alt loc cu descoperiri feudale timpurii este cel din punctul "După Sat"Ob.2. De aici reţinem atenţia doar cu o buză dintr-un vas-borcan, de culoare
cenuşiu închis (pl.XIX/3).
Bogate vestigii aparţinând sec. XI-XIII au apărut însă în punctul "După
Sat"-Ob.2. Dintr-o zonă cuprinsă între resturile construcţiei romane ş1 vatra
141

Pascu şi calab. 1968, 172, pi. IV/ 3 I; !ambar 1986, 589-593, pl.Ill/ 1-8; IV/ l-6.
/ambar, Matei 1979, 600, pi. III/ 1-5; /ambar 1986, 590-591, pi. I.
!ambar 1986, 590-592, pi. III-IV, V/ 1-6.
Hared11951, 197, pl.VII/2; Xl/9. Vasul, de tip ploscă, poartă pe gât canelmi realizate în maniera celor
întâlnite şi pe recipientele cu gât cilindric. Datarea s-a stabilit la un orizont cronologic ulterior sec. VIII-

140.
141.
142.
143.

IX, interval în care au fost plasate si două vase având aceeaşi formă, provenind din 'Transilvania de
sud"; cf. Haredt 195 I, 197, 205.
144. Anghel, Blăjan 1974, 297, 303, fig. 7/ 37; /ambar 1986, nota 17.
145. Haredt 1978, 62, fig. 2/1; Hamll 19!16, 140-142, 144. fig. 58/ 3-6, datate în sec. XI-XIII.
146. !ambar 1986, nota 17.
147. lambar 1986, nota 17.
148. Haredt 1986, nota 339.
149. Iambor 1986, nota 19.
150. lambor 1986, nota 17; Dumilraşcu 1994, 248, pi. XVI/ 3-4, 9.
151. De la Gornea-"ţărmuri" apar ilustrate două fragmente ceramic care ar putea să apa1ţină acestei forme
ceramice, însă din studiu ne lipsesc informaţiile ajutătoare în direcţia enunţată de noi; vezi Uzum 1977,
fig. 4 (lipseşte numerotarea ilustraţiei).
152. /ambar 1986, 590.
153. Mesterhazi 1975, 99-117, fig. 1; 2/1, 4. 6; 4, unde îşi fac apariţia după secolul al IX-iea.
154. /ambar 1986, 593.
155. /ambar 1986, 590-592, pi. III/10-11.
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actuală a satului s-au recoltat numeroase fragmente ceramice aparţinând unor
vase-borcan (pl.XIX/4-5); XXl/3, 6) sau unor căldări (pl.XX/6-9). În privinţa
ultimului tip ceramic amintit, este de remarcat profilul şi elementele de decor
asemănătoare cu cele din punctul ;'După Moară" 156 . Excepţie face doar
fragmentul de la pl.XX/6, ce are buza dreaptă rotunjită, prezentând o bună analogie
cu o descoperire de la Vaszar (Ungaria) 157 . Mai consemnăm şi două fragmente
din fundul unor vase. Unul dintre acestea poartă un semn în relief sub forma a
două linii intersectate perpendicular (pl.XXV2), un alt fund de vas fragmentar, cu
semne în relief apărând, de altfel, şi în punctul "După Moară" (pl.XXI/1) 15 ~. Cel
de-al doilea fund de vas din acest punct, bine ars, prezintă la exterior o culoare
vineţie, fiind netezit, şi are toate atributele unei ceramici fine, deosebindu-se clar
de restul descoperirilor prezentate de noi (pl.XXI/7). Afinităţi are, într-o oarecare
măsură, cu fragmentul de vas având gâtul cilindric, de la pl.XIX!l " 9 .
Seria vestigiilor medieval timpurii de la Gligoreşti se încheie cu o
descoperire făcută în punctul "În Berc". Aici, cu ocazia dezvelirii locuinţei
prefeudale, din stratul de cultură s-a recuperat şi un fragment din buza evazată a
unui vas-borcan. Fragmentul este lucrat la roata rapidă şi prezintă pe interior o
uşoară şănţuire pentru fixarea capacului (pl.XXI/4). Piesa poate fi datată în cea
de-a doua jumătate a secolului al XIII-iea.

***

Începând cu secolul al XIV-lea, numărul descoperirilor arheologice cunoscute
scade, fapt ce poate fi pus pe seama mutării satului în vatra actuală. Aducem în
atenţie, pentru sec. al XIV-lea, o buză de vas cu nervură sub margine (pl.XXJ/9)
găsită în punctul "După Sat" - Ob. I, aceleiaşi epoci putându-i fi atribuite şi
fragmentul de la pl.XXV8 găsit "După Moară. Ceva mai târziu, probabil secolului
156. Pentru fragmentul de la pi. XX/9 avem o analogie perfectă într-o descoperire de la Avrămeşti Uud.
Harghita), datată în sec. 11-12; Cf. Benkd 19R6, pi. 30/5.
157. Benkă 19R6, 34, pi. 9/2.
158. Datorităcaractemlui oarecum apaite al acestor materiale, am considerat necesar ca cele două descope1in
să fie prezentate împreună. Privitor la semnificaţiile semnelor în relief de pe fundul vaselor. considerate,
în general, mărci de olar, vezi: Comşa 1961, 291-305; Zaharia 1962, 90-93; Diaconu, Vâlceanu 1972,
131-136; Diaconu 1992. 355-358.
159. Dorim să mai reţinem atenţia şi cu o informaţie primită de la unii locuitori din Gligoreşti, potrivit
căreia, în locul numit "După Sat", (fără o localizare exactă), acum câţiva ani, cu ocazia săpării unor
şanţuri, în spatele unei casc, la o adâncime de circa I mau apărut două schelete umane aşezate în poziţie
întinsă, culcate pe spate. Informatorii nu îşi mai amintesc despre posibile obiecte de inventar ori
dispunere a înhumaţilor. Scheletele, după efectuarea lucrărilor amintite au fost reacoperite cu pământ.
Descoperirea ar putea fi extrem de interesantă, ea sugerându-ne posibilitatea prezenţei în locul respectiv
a unei necropole medievale ce ar putea fi corelată cu materialele tratate de noi până la momentul de faţă.
Nu poate fi exclusă însă nici ipoteza ca aceste morminte să aparţină unor alte epoci. Oricum, suntem de
părere, cel puţin, că trebuie exclusă orice relaţie directă între informaţiile de faţă şi cele privitoare la
înhumaţii în sicrie de lemn găsiţi tot în punctul "După Sat" (cf. Gogâlran, Florea 1994, I 0), de altfel şi
distanţa între cele două necropole fiind apreciabilă (circa 500 m).
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al XV-iea, îi aparţine un mic fragment dintr-un capac, de culoare cărămizie
(pi.XXII 1O) apărut în punctul "După Sat" -Ob.1, tot de aici provenind şi o buză
profilată ce aminteşte de forme mai târzii ale ceramicii medievale, putând fi datată
în secolul al XVII-lea (pl.XXI/5). Fragmente ceramice datând tot din sec. XVII au
apărut şi în ruptura terasei din dreapta Arieşului, în vecinătatea şcolii din sat.
CONSIDERAŢII ISTORICE PRIVIND LOCUIREA PREFEUDALĂ
ŞI FEUDALĂ TIMPURIE.
Deşi neclare încă, începuturile locuirii prefeudale la Gligoreşti pot fi stabilite
undeva la finele secolului al VII-iea. Este perioada din care datează o serie întreagă
de descoperiri de caracter avar (tipul Gâmbaş) ce se circumscriu unui teritoriu
cuprins între Turda şi Teiuş 160 , teritoriu din care face parte deci şi Gligoreştiul.
Acest centru de dominaţie avară este pus în strânsă legătură cu existenţa şi
exploatarea salinelor din zonă 161 • Prezenţa alături de etnicul avar şi a altor grupe
de populaţii (elemente germanice sau slave timpurii), dau o coloratură aparte
descoperirilor amintite 162 , dintre care mai apropiate de spaţiul studiat de noi sunt
cele de la Vereşmort (Unirea) 163 , Corneşti sau Moldoveneşti 164 .
Ceea ce rezultă cu clariate în urma cercetărilor efectuate la Gligoreşti, în
diferite puncte ale satului, este că abia odată cu secolul al VIII-lea avem dea face cu o locuire consistentă, reprezentată nu numai prin materiale
arheologice recuperate de la suprafaţă, ci şi prin complexe de locuire. Se
remarcă, desigur, în acest context, descoperirile din punctul "În Berc",
provenind de pe urma unor cercetări sistematice. Asupra vestigiilor de aici,
credem că e prematur să ne exprimăm totuşi în privinţa etnicului ce ni l-ar
putea sugera acestea. Ceea ce putem afirma cu certitudine este absenţa din
inventarul complexelor dezvelite, cât şi din stratul de cultură, a oricăror elemente
de factură avară. Identificarea unor complexe de locuit (amintim aici că s-au
cercetat o locuinţă şi o groapă menajeră, identificându-se şi o a două locuinţă),
ne relevă prezenţa "În Berc" a unei comunităţi stabile, sedentare. Evoluţia
locuinţei cercetate sistematic, de la tipul bordei, apoi semibordei 1<• 5 Ia locuinţa
160. Horedt 1958, 89; Horedt 1960b, 722; Rusu 1977, 188, nota 59; Horedt 1986, 72.
161. Horedt 1958, 89; Horedt /960b, 722; Horedt 1975, 120, fig. 2;Rusu 1975, 147; Rusu 1977, 194, fig
4; /ambar 1982, 75; Horedt 1986, 72.
162. părere diferită privitoare la materialele avare din această zonă o are M.Rusu, care le datează, în marea
lor majoritate în secolul al V III-iea (Rusu I 97 I, 720; Rusu I 977, 188), optând chiar pentru o dăinuire
a putenicului centru avar până în secolul al X-lea(!) (cf. Rusu 1984, 189).
163. Bak6 1973, 643-651.
164. Palk6 1972, 678-679.
J 65. Locuinţe adâncite având două faze de amenajare, la care s-a respectat planul iniţial, întocmai ca în cazul
locuintei noastre, sunt semnalate, spre exemplu, la Comana de Jos (Glodariu şi colab. 1980, 72,
75-77 ,' 80) sau Vladimirescu (Barbu, 7..droba l 978, I 05), în ambele cazuri datate i'n secolele VIII-IX.
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suprafaţă 166 pledează

în favoarea unei locuiri relativ de durată a aceleiaşi
în punctul respectiv. Ne sprijinim aceste afirmaţii şi având în vedere
grosimea substanţială a stratului de cultură prefeudal. Ceramica recuperată de
aici are toate caracteristicile celei din grupa Mediaş, grupă în a cărui componenţă
ar intra elementul slav din Transilvania 167 , acceplându-se însă posibilitatea ca
acest aspect al culturii materiale să înglobeze şi elemente autohtone 168 • De
remarcat că în locuirea de sec. VIII de la Gligoreşti lipsesc deocamdată din
repertoriul ceramic, tăviţele de lut, atât de des înlâlnite în unele aşezări
contemporane celei din punctul "În Berc".
Cu secolul al X-lea, centrul de greutate al aşezării prefeudale de la Gligoreşti
pare a se muta la sud de vatra actuală. O demonstreaz~ absenţa oricăror materiale
datate clar în intervalul secolele IX-XII din punctul "In Berc" sau din alte zone
investigate de noi şi prezenţa unor urme de cultură materială databile în secolele
IX-X pe aceeaşi terasă, în punctele "După Sat" şi "După Moară". Relevant pentru
această secvenţă cronologică este, desigur, complexul de sec. X (necercetat clin
păcate), surprins în ruptura terasei, din punctul "După Moară". Aici trebuie
consemnat faptul că M. Rusu aminteste o locuire datând din sec. X-XI la
Gligoreşti, fără însă a se oferi alte detalii suplimentare 169 . La mică distanţă, chiar
în zona învecinată, la Gura Arieşului. sunt menţionate o seric de materiale
ceramice, lucrate la roată, datate în sec. IX-X 170 , contemporane deci cu unele
descoperiri de la Gligoreşti şi care fac dovada unor locuiri datând din această
perioadă, ce flanchează malul stâng al Arieşului în zona de vărsarea sa în Mureş.
Numărul descoperirilor creşte odată cu pătrunderea în evul mediu timpuriu.
Deşi nu provine decât din cercetări de suprafaţă, materialul încadrabil în sec. XlXIII e însă sugestiv. Acesta ne apare concentrat Ia sud de vatra actuală a
Gligoreştiului, pe o fâşie de cca. 200 m, fapt ce denotă existenţa unei aşezări
întinse, ce se cere a fi investigată sistematic 171 . Desigur, ar fi interesant să putem
cunoaşte ce populaţie a locuit satul medieval timpuriu de aici. Însă posibilităţile
limitate pe care le oferă materialul arheologic, în cazul nostru ceramica, în
încercarea de a surprinde un etnic sau altul în cadrul unor aşezări, ne determină
să fim mai rezervaţi în încercarea de a surprinde acest aspect.

de

populaţii

166. La Gornea- "Căuniţa de Sus" avem semnalat un bordei ce prezenta trei faze de amenajare, complex
datat în sec. al VIII-lea (Cf. Uzwn 1974, 39-40, 42; MărKhitnn /9R5, 64-65, fig. 7). Cât priveşte
locuinţa de suprafaţă, amintim că astfel de amenajări sunt semnalate în aceeaşi iişeza re de la Gornea
( Uzum J990, 211-212), în a~ezarca de la Lăpuşcl (Stanciu 1994, 279, pi. VIII; 297) ambele datate în
sec. VIII, locuinţe de acest tip întâlnindu-se, deşi destul de rar. si în alte zone de pe teritoriul României
(vezi discuţia la Stanciu 1994, 297).
167. Horedt /9R6, 59-60.
168. Vezi: Stanciu 1994, 315, cu o scurtă discuţie aupra problemei.
169. Rusu 1975 a, poz. 49 (localitatea este greşit inclusă înjudetul Mureş).
170. Lazăr 1977, 619, pi. III/I 1-13.
171. Necesitate ce reiese cu atât mai mult în evidenţă cu cât, imaginea noastră asupra satului medieval este
departe de fi mulţumitoare, asupra acestui aspect al arheologiei româneşti atrăgându-se aten\ia în
repetate rânduri. Vezi: /ambor 1983, 499-507; Popa 1988, 67; Simina 1995. 478.
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Din punct de vedere cultural, majoritatea materialului feudal-timpurii de
cele mai bune corespondenţe în aşa-numita "grupă ceramică de tip Ciugud" 172 răspândită în centrul şi sudul Transilvaniei,
corespondenţe bune având în descoperirile de la Alba Iulia 173 , Ciugud 174 sau
Vinţu de Jos 175 materiale din această perioadă fiind amintite în apropiere, la
Iernut 176 şi Sf. Gheorghe Uud. Mureş) 177 . Ca tipuri ceramice mai aparte se
evidenţiază fragmentele unei străchini şi ale unui castron (pl.XVIII/l-2), fragmente
ce ilustrează, după părerea noastră, o serie de influenţe venite din sud. O notă
aparte o dă descoperirilor de la Gligoreşti, fragmentul aparţinând unui vas cu
gâtul cilindric, ornamentat cu caneluri (pl.XIX/l ). Produsele de acest tip
descoperite în Transilvania sunt puse în conexiune cu populaţii de origine turcă,
de la care se consideră că au fost preluate indirect, neexcluzându-se nici
posibilitatea ca acestea să fie de provenienţă locală, fiind consemnată o oarecare
tradiţie în confecţionarea lor, anterioară instalării centrului de putere maghiară
din Câmpia Panonică 178 . În Crişana, acest gen de descoperiri, ce apar atât în
aşezarea, cât şi în cetatea de la Biharea, sunt asociate de S.Dumitraşcu unor
"grupuri noi de populaţie" şi legate de cimitirul de călăreţi din vecinătatea cetăţii,
de pe Dealul Şumuleu 179 . Ceva mai devreme, acelaşi autor lega vasele din tipul
amintit de ceramica specific maghiară, de tip oriental 180 .
Hotarul satului Gligoreşti fiind situat în zona confluenţei a două
importante ape, Arieşul şi Mureşul, prezenţa unor urme de cultură materială
atât de diverse în punctul "După Moară" ar putea fi pusă şi în legătură directă
cu poziţia geografică oarecum aparte. Iar dacă privim lucrurile prin prisma
utilizării celor două artere hidrografice, în tot cursul evului mediu, pentru
transp011area sării 181 , cel puţin o parte a caracterului deţinut de aşezarea medievală timpurie de la Gligoreşti începe să se contureze.
Deşi menţiuni la vatra Gligoreştiului avem în documente doar ceva mai târziu,
apar în schimb referiri la localităţile imediat învecinate acestuia. Astfel, la 1268 apare

la

Gligoreşti îşi găseşte

Chişvasi-Comşa 1957, 285. Renunţându-se la această denumire, sau o alta analoagă, se propune, mai
recent, ca ceramica secolelor XI-XIII să fie împfuţită în "timptuie" şi "târzie", cu granita în p1imajumătate a
secolului al XIII-iea, Cf. Popa 1988, 66-67, nota 100. Penlrn observaţii critice asupra problemelor ridicate
de descoperirile de tip Ciugud. vezi: Popa 1988, 66-67, n. I00-1O1, iar mai recent studiul consacrat exclusiv
acestei tematici, "Despre cultura Ciugud" a colegului N .Simina; vezi Simina 1995 a, 109-1 19.
173. Anghel 1968, 469-482.
174. Horedt 1951, pl.III/3-9; Berciu 1957, 351, pl.Il/1-14, 16-20.
175. Năgler 1970, 30-40, pi.II-III; Simina 1995 b, 473-488, fig.3/5.
176. Vlassa 1970, 167, fig.4/4-7.
177. Vlassa 1965, 26.
178. lambor 1986, 592-593.
179. Dumitraşcu 1994, 248.
180. Dumitrascu 1978, 82.
181. Comerţu l cu sare în evul mediu timpuriu apare clar atestat în documentele maghiare încă la 1075,
p1intr-un act emis de Geza I, care dăruieşte vama de sare de la Turda mănăstirii Sfântul Benedict Cf.
DIR 1951, I; vezi pentru problematică: Rusu 1975, 145; Kovach 1980, 193-200; lambor 1982, 75-85.

172.

0
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menţionată

terra Gerende (Luncaniul de azi) 182 , iar la 1291 aşezarea Fijuzeg (Gura
Arieş ului) 183 . La Luncani exista deja în evul mediu timpuriu o comunitate bine
închegată, care la sfârşitul sec. al XIII-lea îşi ridică o biserică de piatră 184 .
Şt. Pascu preluând o listă a lui M.Rusu în care se consemnează, pe baza
toponimiei, o serie de localităţi unde ar fi existat "cetăţi ţărăneşti", include între
acestea şi Luncaniul 18 :;, faţă de care, în cazul citat, ne păstrăm însă rezerva.
Prezenţa la Gligoreşti a toponimului "Cetatea Păgânilor", toponim ce ne-ar putea
sugera o posibilă fortificaţie s-a născut dintr-o eroare şi ca urmare trebuie exclusă
din rândul fortificatiilor 186 .
Abia la 1332, într-o listă de dijme papale, este pomenit preotul Petm din "Aranos
de Sancto Martino" 187 , dată ce coincide cu prima atestare documentară a vetrei
Gligoreştiului de azi. În cursul secolului al XIV-iea avem aici o aşezare liberă de
maghiari catolici 188 , numele satului apărând sub forma Szent-Marton. Treptat, în
cursul secolului al XVI-lea, localitatea devine preponderent românească, ţinând de
castelul din Luncani 189 • La 1760, aşezarea primeşte, datorită transp01tului sării pe
Arieş prin hotarul său, denumirea de Sânmărtinul Sărat (Soos Sz.ent Mdrton) 190
rămânând pe întreg cursul evului mediu şi până în zilele noastre un mic sat.

***

Suntem convinşi că investigarea şi celorlalte puncte de interes arheologic
semnalate în prezenta lucrare, în afara celui de pe "Holoame", ce a beneficiat de
cercetă.ii sistematice, ar putea aduce noi precizări cu privire la o serie de probleme
ridicate de unele vestigii de cultură materială prezente în locurile respective.
Reamintim aici interesantele şi bogatele mărturii aparţinând epocii romane,
prefeudale sau feudal timpurii, neminimalizând însă importanţa descoperirilor
aparţinând şi celorlalte epoci istorice atestate în hotarul Gligoreştiului.
182. Suciu 1967, 368.
183. Suciu 1967, 273.

184. Două inscripţii în limba latină, ce se leagă de începuturile bisericii, au fost i'ncastrate în zidurile
edificiului. Prima, datând din anul 1290, se găseşte în cor, deasupra uşii sacristiei, şi sună astfel: "/stam
came ram edificavit Stefas sacerdos anno di MCCXC", cea de a doua, datată la 1299 purtând următorul
text: "Anna Domini MCCXC nanu Saulus arhidiaco (nu.1) de Torda Petrus comes filii Samsonis
Nicolausfilius eiusdem P. edificaverunt cec. amin honure beatae Elisabeth". Cf. Vătăşia11u 1959,
121; privitor la edificiu vezi şi Miiemlr!kei 1906, 903; Geza 1994, 56, 96, fig. 6, 27-29,
185. Pascu 1979, 228.
186. B. Orban consemnează clar că pe locul numit de maghiari "Holoame", iar de români "Furnicar", se
spune că pe vremuri ar fi existat o cetate a 11rieşilor. Autorul ci lat îşi expune propria sa părere, corectă
de altfel în lumina noilor investigatii arheologice, că în acest loc avem de a face, mai degrabă, cu rn-me
ale unor construqii romane, cf. Orban 1871, 66.
187. DIR J954, 123: menţionarea apare în "Registrnl pe cinci ani al subcolectorilor <de dijme> din Bise1ica
Tranilvaniei sau din părţile Transilvaniei" pe anii 1332-1336, prima paile, privind "Socoteala despre
prima plată pe anul întâi <1332> din arhidiaconatul de Turda", arhidiaconat ce se întindea, în cea mai
mare parte, pe valea Arieşului Cf D/R, 122-123.
188. Orban 1871, 67.
189. Orban 1871, 67, vezi şi Suciu 1967, 266-267.
190. Suciu 1967, 267.
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THE ARCHAEOLOGICAL MAP OF THE GLIGOREŞTI VILLAGE
(COMMUNE LUNA, CLUJ COUNTY)
(SUMMARY)
This work tries to offer an archaeological monographic outline of the Gligoreşti village. The place, known after the f01tuitous discoveries still from the past century, become
again a point of interest to the specialists for a few years ago when, a group of researchers from
"1 Decembrie 1918"University of Alba Iulia and from Archeological Institute and Art History of Cluj-Napoca started to dig în the place called "Holoame". A part of the students
activity was dedicated to the surface researches, materialized in this article.
I .Neolitic age. Besides of the materials of Suplacu de Bacău type which we met in this
place "Holoame", other neolitic discoveries havenît done in the village bound.
2.Coţofeni cu/ture. From the place "După Moară" proceed a few pottery fragments of
Coţofeni type (III?). They are added to the pottery fragments found in the culture layer or in
the complexes from "Holoame", dated in the final Coţofenill -Ill.
3. Bronze Age. To the end of the Early Bronze or to the Beginning of the Middle
Bronze belongs a pottery fragment decorated with deep scratchinsg , from the place După
Moară". It might bea fragment dating in the period of the Early Bronze, from "Holoame".
To the Wietenberg culture belong a few materials found in the places "În Berc" and
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"După Moară". They could be dated in Wietenberg III, possible Wietenberg IV, for the Iast of
them.A few discoveries from the place called "După Moară" it is worked in Nouaîs structure.
4. Hallstat Age.From our surface researches do not provide any discoveries from this
period, but from "Holoame" there are known materials datin from Hallstat 8-C (Gava culture
and Basarabi culture).
5. Latene Age. To this age it could be ascribed some pottery fragments dating from the
late phase (I" century B.C.-1 A.O.).
6. Roman Age. A very big living is noticed in the bound of Gligoreşti village, starting
with the Roman age. A lot of vestiges found in the places called "După Moară", "În Sat", "În
Berc" are suggesting for a substantial living of the village in the roman period. The pottery is
characteristic for the provincial roman period, excepting a pottery fragment decorated inside
with glazură ciocolatie, which seems tobe importation (pl.Vlll/3). In the place "După Sat"
there were found, long ago, bricks with the stamp of the s•h macedonian legion (LVM), they
!imit, probable, the rests of a checking post for the roman way, situated in the northen bound
of the village, called Drumul lui Traian (Traianîs Way).
7. Postroman age.After the aurelianîs retired, the only vestiges known provide from
the place "După Moară". They are little pottery fragments made on the whcel. Their colour is
grey and can be dated in the III-IV century A.O.
8. Prefeudal age. It is well represented in the boundary of the Gligoreşti village
because of the discoveries from the next places: "În Berc", "După moară" and "După Sat".
In the place "După Moară" it was found a ceramic fragment of Praga type, dating in the
VII-th century A.O. The most important materials proceeded from the place called "În Berc".
In this place have been made systematical researches for a few archeological complexes.
Thus, it have been investigated a hule with two phases, containing ceramics and a dwelling
with two phases of evolution. Very interested is the dwelling which, in the second phase we
find a stone mason, it had a reach inventory containing pottery, little spindle, bone tool, a
little object made by iron and probably a mould for metals, made by roman brick used before.
In the second phase, after an arrangement in the same place, it is built a surface dwelling having the tloor made by big river stones. The ceramic inventory containing a few
fragments, between of this, one of them is decorated with channeling and a stane cute. The
complexes could be dated in the VIII-Th century; the ceramic is like the one met in the
cemetery of Mediaş type from Transilvania. Also, another complex was observed in the
Arieşîs shore and consisted of a deepened dwelling with stane mason.
From the IX-X-Th century we have ceramic materials from the place "După Sat"- first
objective and in the place "După Moară" it was found, in the terrace shore, a dwelling of
dougs type. With ceramics specific for the X-th century, which we didnît investigated.
The Early Middle Age
The living of the village is carry on even in the early middle age, in lhe places "După
Sat", "După Moară"şi "În Berc". The ceramic discovered belongs to the so called group
"Ciugud type" or "arpadianî. Even if all the discoveries proceed from surface researches, we
can distinguish the fragment of a dish and the fragment of a bowl, of southern influence, as
well as a throat of a cylinder, channeled pot specifically for the Hungarian pottery, all of them
dating in the XI-XII A.O. century. Besides ofthejar, often met, we remember here the presence
of the clay bucket.
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The LaJe Middle Age
It isnît well represented, having just a few discoveries, dating in the XIV-XVI-th century, the dwelling being moved, probably, already în the present fireplace; în 1332 it is
mentioned in the documents the priest Petru de "Aranos de Sancto Martino", shepherd of a
Hungarian Catholic community. In the XVI-Th century the village become prevalent Romanian and in 1760, thanks to the transport of salt on the Arieş the name of the place is changed
in Sânmartinul Sărat (Soos Szent Marton).
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Harta descoperirilor arheologice din hotarul localităţii Gligoreşti.
Gligoreşti- "Holoame ". Ceramică de tip Coţofeni ( 1), aparţinând bronzului
timpuriu final (2), Wietenberg (4-7) şi unealtă de silex (8).
Gligoreşti- "După Moară". Ceramică aparţinând epocii bronzului.
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prefeudală) ( 1-2); ceramicăromană(9-/0); Gligoreşti- "După Moară". Ceramică
Wietenberg ( 3) şi dacică (4-5); Gligoreşti- "Între Pâraie ". Râşniţă de piatră"
(6); Gligoreş·ti- "După Sat" -ob.2. Ceramică romană (8-10).
Ceramică romană: Gligoreşti-"După Moară" (1-6, 9-10); Gligoreşti-'După
Sat"- Ob.1(7-8).
Ceramică romană: Gligoreşti- "După Moară".
Ceramică romană: Gligoreşti- "După Moară"

(1-5);

Gligoreşti- "După

Sat"-

ob. I (6-11 ).
Planşa
Planşa

8
9

Ceramică romană: Gligoreşti- "După
Gligoreşti- "După

Sat"-ob. I.

(1-4); Gligoreşti- "După
(5) şi prefeudală (6-7).
Gligoreşti- "În Berc". Ceramică din inventarul locuinţei pre.feudale I (faza I).
Gligoreşti- "În Berc". Ceramică din inventarul locuinţei prefeudal.e 1 (faza a li-a).
Gligoreşti- "În Berc". Ceramică din inventarul locuinţei pre.feudale I (faza a II-a).
Gligoreşti- "În Berc". Locuinţa prefeudală I (faza a II-a): ceramică (6-8), tipar
(?) din cărămidă romană (1 ), străpungător din os (2 ), obiect din fier (3 ). fusaiolă
din lut (4) ~i cute din gresie (5 ).
Gligoreşti- "În Berc". Ceramică: Locuinţa prefeudală I (faza a II-a) (1-3 ); groapa
menajeră prefeudală (faza I) (4-12).
Gligoreşti- "În Berc". Ceramică din groapa menajeră prefeudală (faza a II-a).
Gligoreşti- "În Berc". Ceramică din stratul de cultură.
Gligoreşti- "În Berc". Locuinţa de suprafaţă prefeudală: cute din piatră ( 1) şi
ceramică (2-3); Locuinţa prefeudală 2 (5-6); Gligoreşti-"Dup Sat"-ob.l: ceramică sec. IX-X (4); Gligoreşti-"După Sat"-ob.2: ceramică sec. IX-X (7);
Gligoreşti- "După Moară": ceramică din locuinţa datând din sec. X (8-15).
Ceramică feudală timpurie: Gligoreşti- "După Moară".
Ceramică feudală timpurie: Gligoreşti- "După Moară" ( 1-2, 6); Gligoreşti
"După Sat"-ob.2 (3); Gligoreşti- "După Sar"-ob. 1 (4-5).
Ceramică feudală timpurie: Gligoreşti- "După Moară" ( 1-5, 10-11 ); Gligoreşti
"După Sat"-ob. I (6-9, 12).
Sat"-ob. I.

Ceramică romană

Moară". Ceramică postromană
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Ceramică feudală

timpurie: Gligoreşti- "După Moară" ( 1, 7); Gligoreşti- "După
Sat"-ob.J (2-3, 6); Gligore~·ti- "În Berc" (4). Ceramică din sec. XIV: Gligoreşti
"După Moară" (8); Gligore.yti- "După Sat"-ob. 1 (9). Ceramică din sec. XV
( 10) şi XVII (5) din punctul "După Sat"-ob.J.

LISTA FIGURILOR
Figura I

vestică asupra locului numit "După Moară", realizată din punctul
Sat"-ob.J. Movila (vezi săgeata) reprezintă locul ruinelor romane (1):
Vedere asupra malului drept al Arieşului, în punctul "În Berc", cu groapa
(săgeata 1) şi locuinţa prefeudală (săgeata 2) (2).
Gligoreşti- "În Berc". Profil stratigrafic şi grundrissul complexelor dezvelite.
Gligoreşti- "În Berc". Planul locuinţei de suprafaţă.
Catalogul descoperirilor înregistrate în hotarul localităţii Gligoreşti (corn. Luna),
jud. Cluj.

Vedere
"După

Figura 2
Figura 3
Figura 4

LIST OF PLATES
Planşa
Planşa
Planşa

I.
2.

Planşa

3.
4.

Planşa

5.

Planşa

6.
7.

Planşa
Planşa

Planşa

8.
9.

Planşa

IO.

Planşa

11.

Planşa

12.

Planşa

13.

The rnap of the archaeologic discoveres from the Gligoreşti bound.
Gligoreşti-"Holoame". The pottery of the type Coţofeni (I), belonging the end
of the Early Bronze Age (2), Wietenberg (4-7) and silex tool (8).
Gligoreşti-''După Moară". The pottery belonging the Bronze Age.
Gligoreşti-"În Berc". The Wietenberg pottery and the stane tool (from the
prefeudal hote) (1-2); romanîs pottery (9-10); Gligoreşti-"După Moară". The
Wietenberg pottery (3) and dacian (4-5); Gligoreşti-"Între Pâraie". Hand mill
(6); Gligoreşti-"După Sat"-ob.2. romanîs pottery (8-10).
Roman's pottery: Gligoreşti - "După Moară" (1-6, 9-10); Gligoreşti -"După
Sat"-Ob. l (7-8).
Roman's pottery: Gligoreşti-"După Moară".
Roman's pottery: Gligoreşti-"După Moară" (l-5); Gligoreşti-"După Sat"-ob. l
(6-11).
Roman's pottery: Gligoreşti - "După Sat" - ob.1.
Gligoreşti-"După Sat" - ob. I. Roman's pottery (1-4); Gligoreşti - "După Moară".
Postroman's pottery (5) and prefeudal (6-7).
Gligoreşti-"În Berc". The pottery from inventory of the prefeudal dwelling I
(phase I).
Gligoreşti-"În Berc". The pottery from inventory of the prefeudal dwelling l
(phase II).
Gligoreşti-"În Berc". The pottery from inventory of the prefeudal dwelling l
(phase II).
Gligoreşti-"În Berc". The prefeudal dwelling I (phase II): pottery (6-8), mould
(?) made by roman brickes (I), bone awl (2), iron object (3 ), little spindle made
by clay (4) and gritstone cute (5).
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Gligoreşti-"În Berc". Pottery: The prefeudal dwelling 1 (phase li) (1-3); the
prefeudal hole (phase I) (4-12).
Gligoreşti-"În Berc". Pottery from the prefeudal hole (phase 11).
Gligoreşti-"În Berc". Pottery from cultural layer.
Gligoreşti-"În Berc". The surface prefeudal dwelling: stone cute (1) and pottery
(2-3); The prefeudal dwelling 2 (5-6); Gligoreşti-"Dup Sat"-ob. l: pottery IX-Xth century( 4 ); Gligoreşti-"După Sat"-ob.2: pottery IX-X-th century (7); Gligoreşti
"După Moară": pottery from the dwelling dating X-th century (8-15).
The Early Middle Age pottery: Gligoreşti-"După Moară".
The Early Middle Age pottery: Gligoreşti-"După Moară" (1-2, 6); Gligoreşti
"După Sat"-ob.2 (3); Gligoreşti-"După Sat"-ob. l (4-5).
The Early Middlc Age pottery: Gligoreşti- "După Moad1" (1-5, I 0-11 );
Gligoreşti-"După Sat"-ob. I (6-9, 12).
The Early Middle Age pottery: Gligoreşti-"După Moară" (I, 7); Gligoreşti
"După Sat"-ob. J (2-3, 6); Gligoreşti-"În Berc" (4). Pottery from XIV-th century:
Gligoreşti-"După Moară" (8); Gligoreşti-"După Sat"-ob. l (9). Pottery XV-th
century (1 O) and XVIl-th century (5) from the place "După Sat"-ob. I.

EXPLANATION OF FIGURES
Figura I

I. West view of the place called "După Moară" made in the place called "După
Sat" - Ob. l. The mound (see the arrow) representes the place romans ruins; 2.
View of the Arieş right cliff, in the point "În Berc", with the hole (arrow I) and
prefeudal dwelling (arrow 2).

Figura 2

Gligoreşti - "În Berc". The stratigrafic profile and the grundiss of the uncovered complexe's.

Figura 3

Gligoreşti - "În Berc", The plan of the shallow dwelling.

Figura 4

The catalog of the discoveres from the bound the
Luna), Cluj county.
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1. Harta descoperirilor arheologice din hotarul localităţii Gligoreşti I
The map of the archaeologic discoveres from the Gligoreşti bound .
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Planşa

2. Gligoreşti- "Holoame". Ceramică de tip Coţofeni ( l), aparţinând
bronzului timpuriu final (2), Wietenberg (4-7) şi unealtă de silex (8) I
Gligoreşti-"Holoame". The pottery of the type Coţofeni (1 ), belonging the end
of the Early Bronze Age (2), Wietenberg (4-7) and silex tool (8).
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3. Gligoreşti-"După Moară". Ceramică aparţinând epocii bronzului I
The pottery belonging the Bronze Age.

Gligoreşti-"După Moară''.
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Planşa 4. Gligoreşti-"h1 Berc". Ceramică Wietenberg şi unealtă din piatră (din groapa
prefeudală) (1-2); ceramică romană (9-10); Gligoreşti-"După Moară''_ Ceramică
Wietenberg (3) şi dacică (4-5); Gligoreşti-"Între Pâraie". Râ.~niţă de piatră" (6); Gligoreşti
"După Sat"-ob.2. Ceramică romană (8-10) I Gligoreşti-"În Berc". The Wietenberg
pottery and the stone tool (from the prefeudal hole) (1-2); romanîs potte1y (9-10);
Gligoreşti-"După Moară". T11e Wietenberg pottery (3) and dacian (4-5); Gligoreşti-"Între
Pâraie". Hand mill (6); Gligoreşti-"După Sat"-ob.2. romanîs potte1y (8-10).
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"După

9

Ceramică romană: Gligoreşti-"După Moară"

(l-6, 9-10); Gligoreşti
Sat"- Oh.I (7-8) I Roman's pottery: Gligoreşti - "După Moară"
(1-6, 9-10); Gligoreşti -"După Sat"-Ob.1 (7-8).
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Planşa 6. Ceramică romană: Gligoreşti-"După Moară" I
Roman's pottery: Gligoreşti-"După Moară".
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7. Ceramică romană: Gligoreşti-"După Moară" (1-5); Gligoreşti
Sat"-ob.1(6-11) I Roman's pottcry: Gligoreşti-"După Moară" (1-5);
Gligoreşti-"După Sat"-ob.1 (6-11).
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8. Ceramică romană: Gligore~ti - "După Sat"-ob. l I
Roman's pottery: Gligorcşti - "După Sat" - ob.l.
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Gligoreşti-"După

Sat"-ob.l.

Ceramică romană

5

I

7

(1-4); Gligoreşti
(6- 7) I Gligoreşti
Sat" - ob. l. Roman's pottery (1-4); Gligoreşti - "'După Moară".
Postroman' s pottery (5) and prefeudal (6- 7).

9.

"După Moară". Ceramică postromană (5) şi prefeudală
"După
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Planşa 10. Gligoreşti-"În Berc". Ceramică din inventarul locuinţei prefeudale
(faza I) I Gligoreşti-"În Berc". The pottery from inventory of the prefeudal
dwelling 1 (phase I).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

106

CRISTIAN I POPA

I
I
I
I

I

I
I

I

I

0\23451!111

( 1-5)

f
I

\

I

\

o

3

4-

W::-=L:i

1

l

2

I
I

( 6- 7)

I
\

"- . - -·

- -- - - - - - _./ 2

\
Planşa 11. Gligoreşti-"În Berc". Ceramică clin inventarul locuinţei prefeudale
1 (faza a II-a) I Gligoreşti-"În Berc". The pottery from inventory of thc

prefeudal dwelling l (phase II).
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Planşa 12. Gligoreşti-"În Berc". Ceramică din inventarul locuinţei prefeudale
(faza a II-a) I Gligoreşti-"În Berc". The pottery from inventory of the

prefeudal dwclling 1 (phase II).
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Planşa 13. Gligoreşli - "În Berc". Locuinţa prefeudală 1 (faza a II-al: ceramică (6-8),
tipar (?) din cărămidă romană (l), străpungător din os (2), obiect din fier (3),

fusaiolă din lut (4) ~i cute din gresie (5) I Gligorcşti-"În Berc". The prefeudal
dwelling 1 (phase II): pottery (6-8), mould (?) roade by roman brickes (I), bone
awl (2), iron object (3), littlc spindlc made by clay (4) and gritstone cute (5).
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Planşa 14. Gligoreşti-"În Berc". Ceramică: Locuinţa prefeudală l (faza a II-a)
(1-3); groapa menajeră prefeudală (faza I) (4-12) I Gligoreşti-"În Berc". Pottery:
The prefeudal dwelling 1 (phasc JJ) (1-3); the prefeudal hole (phase I) (4-12).
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Planşa 15. Gligoreşti-"În Berc". Ceramică din groapa menajeră prefeudală
(faza a II-a) I Gligoreşti-"În Berc". Pottery from the prefeudal hole (phase II).
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Planşa 16. Gligoreşti-"În Berc". Ceramică din stratul de cultură I
Gligoreşti-"În Berc". Pottery from cultural layer.
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Planşa 17. Gligoreşti-"În Berc". Locuinţa de suprafaţă prefeudală: cute din
piatră (1) şi ceramică

(2-3); Locuinţa prefeudală 2 (5-6); Gligorcşti-"Dup Sat'"ob.1: ceramică sec. IX-X (4); Gligoreşti-"După Sat"-ob.2: ceramică sec. IX-X
(7); Gligoreşti-"Dupr1 Moară": ceramică din locuinţa datând din sec. X (8-15) I
Gligoreşti-"În Berc". The surface prefeudal dwelling: stane cute (1) and pottery
(2-3); The prefeudal dwclling 2 (5-6); Gligoreşti-"Dup Sat"-ob.1: pottery IX-Xth century(4); Gligoreşti-"După Sat"-ob.2: pottery IX-X-th century (7);
Gligoreşti-"După Moară": pottery from the dwelling dating X-th century (8-15).
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18. Ceramică feudală timpurie: Gligoreşti- "După Moară" I
The Early Middlc Age pottery: Gligoreşti-"După Moară".
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Ceramică feudală

"

. . ·.

,.

timpurie:

Gligoreşti-"După Moară"

(1-2, 6);
Gligoreşti-"După Sat"-ob.2 (3); Gligoreşti-"După Sat"-ob. I (4-5) I The Early
Middle Age pottery: Gligoreşti-"După Moară" (1-2, 6); Gligoreşti-"După Sat'"ob.2 (3); Gligoreşti-"După Sat"-ob.1 (4-5).
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Ceramică feudală

12

timpurie: Gligoreşti-"După Moară" (1-5, 10-11);
Sat"-ob. l (6-9, 12) I The Early Middle Age pottery:
Moară" (1-5, 10-11); Gligoreşti-"După Sat"-ob.1 (6-9, 12).

Gligoreşti-"După
Gligorcşti-"După

I
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2L

Ceramică feudală

timpurie:

Gligoreşti-"După Moară"

(L 7);

Gligoreşti

"După Sat"-ob. l (2-3, 6); Gligoreşti-"În Berc" (4). Ceramică din sec. XN: Gligoreşti
"După Moară"

(8); Gligoreşti-"După Sat"-ob.l (9). Ceramică din sec. XV (10) şi XVII
(5) din punctul "După Sat"-ob.1 I The Early Middle Age pottery: Gligoreşti- "După
Moară" (1, 7); Gligoreşti-"După Sat"-ob.l (2-3, 6); Gligoreşti-"In Berc" (4). Pottery
from XIV-th century: Gligoreşti-"După Moară" (8); Gligoreşti-"După Sat"-ob. l (9).
Pottery XV-th century (10) and XVII-th century (5) from the place "După Sat"-ob.L
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Figura I. Vedere vestică asupra locului numit "După Moară", realizată din punctul "După
Sat"-ob.l. Movila (vezi săgeata) reprezintă locul ruinelor romane(!); Vedere asupra malului
drept al Arieşului, în punctul "În Berc", cu groapa (săgeata I) şi locuinţa prefeudală (săgeata
2) (2). I I. West view of the place called "După Moară" made in the place called "După Sat" Ob. l. The mound (see the arrow) representes the place romans mins; 2. View of the Arieş
right cliff, in the point "În Berc", with the hole (arrow I) and prefeudal dwelling (arrow 2).
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Legendă:

I - pietriş amestecat cu pământ gălbui, steril din punct de vedere arheologic; 2 - pământ gălbui cu nuanţe cenuşii, steril din punct
de vedere arheologic; 3 - pământ cenuşiu cu pigmenţi cărămizii; 4 - cenuşarul locuinţei I ; 5 - pământ cenuşiu - gălbui, steril din
punct de vedere arheologic; 6 - strat de cultură cenuŞiU deschis; 7 - pământ brun - cenuşiu reprezentând solul recent; 8 - gresie
local ă; 9 - piatră de râu; I O- ceramică; 11 - arsură de lemn; I 2 - cute din piatră; 13 - material osteologic.
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Figura 3. Gligoreşti-"În Berc'·. Planul locuinţei de suprafaţă. I
Gligoreşti - "În Berc", The plan of the shallow dwelling.
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