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Studiul de faţă însumează mai multe cercetări arheologice efectuate în zone
apropiate geografic, dar realizate la intervale diferite de timp. Suportul tehnic de
care au beneficiat cercetările ce urmează a fi prezentate în rândurile de faţă este
legat în mod direct de tipul şi natura cercetării (periegheză, sondaj de control
stratigrafic, săpătură preventivă). De asemenea, concluziile ce se pot trage după
prelucrarea materialelor rezultate sunt în directă legătură cu informaţiile
arheologice de care am dispus.
Deoarece sunt luate în discuţie artefacte aparţinând culturii Petreşti, pentru
început prezentăm o serie de consideraţii privitoare la tehnologia de manufacturare,
la categoriile şi speciile ceramice asociate, modul de ornamentare şi tipurile de
decor.
Autorul monografiei culturii Petreşti, prof. Iuliu Paul a operat o clasificare a
vaselor ceramice manufacturate de comunităţile purtătoare ale culturii - luând în
discuţie compoziţia şi tehnica de confecţionare a pastei, procedeele de ardere
(coacere) a vaselor - în trei specii principale: grosolană (grosieră), intermediară
(semifină) şi fină.

Ceramica fină este lucrată dintr-o pastă omogenă, utilizând ca degresant
nisipul cu bobul fin. Arderea oxidantă, realizată în cuptoare cu cameră de ardere a
dat o pastă de culoare portocalie sau cărămizie, rezonantă şi de foarte bună calitate.
Unele fragmente ceramice prezintă miezul cenuşiu în secţiune, datorită arderii
incomplete (Paul 1992, 48-49, 67).
Formele de vase caracteristice culturii Petreşti sunt considerate cu precădere
castroanele carenate şi suporturile, străchinile, vasele de tip fructieră, oalele, cu
variante de manufacturare; pe aceste tipuri de vase vom întâlni cu predilecţie şi
decorul pictat. Comunităţile culturii Petreşti au utilizat în manufacturarea ceramicii
ornamentate prin pictură tehnica superioară a aplicării stratului pictural înainte de
ardere (Paul 1992, 52-66).
Fondul decorului pictat se realiza prin aplicarea unui strat fin şi uniform angoba - de diferite culori pe parcursul evoluţiei culturii Petreşti; nuanţele de
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caram1zm sunt specifice pentru faza finală. În majoritatea cazurilor, slipul era
uniform şi bine lustruit.
Elementele decorative de bază - caracterisitice şi definitorii pentru cultura
Petreşti - sunt în exclusivitate de esenţă liniar-geometrică: motivul spiralei şi
pandantul său unghiular, meandrul, motivele în reţea, tabla de şah, benzile liniare,
romburile. De multe ori motivele picturale se asociază, se combină între ele, creând
ansambluri ornamentale cu aspect compozit; observăm dese situaţii când este
pictată şi suprafaţa interioară a vasului sau buza, cu motive complementare. Am
întâlnit realizarea decorului în baza unei concepţii tectonice, suprafaţa vasului fiind
împărţită în zone decorative; elementul horror vacui este constatat de asemenea în
ornamentarea ceramicii pictate Petreşti. De remarcat că asocierea motivelor de
bază cu motive preluate de la alte grupe stilistice, devenite în acest fel motive
complementare, este determinată de necesităţile impuse de forma vasului.
Pictura monocromă, bicromia şi tricromia sunt întâlnite în toate fazele de
dezvoltare a culturii; pentru fiecare dintre acestea, sunt predominante anumite
motive ornamentale, dar este tipică şi perpetuarea şi dezvoltarea unor derivate a
motivelor picturale de la o grupă la alta. Culorile de bază din paleta cromatică
întâlnită pe ceramica pictată Petreşti sunt alb, roşu şi negru, aşternute în diverse
nuanţe, creându-se în acest fel un evantai de culori, între care amintim albul-gălbui,
cremul, portocaliul, roşu-sângeriu (teracotta), roşu-maroniu (siena arsă), maron
(umbra arsă), ciocolatiu, brun închis (Paul 1977, 17-22; PI.I-III; 1992, 66-97).

Oarda de Jos (localitate suburbană aparţinătoare de municipiul Alba Iulia)
Prima semnalare a unor artefacte aparţinând culturii Petreşti, descoperite pe
teritorul localităţii Oarda de Jos datează din anul 1996 1• Este vorba în primul rând
de câteva fragmente ceramice pictate, de cea mai bună tradiţie Petreşti, descoperite
la ieşirea din localitate, pe prima terasă din imediata apropiere a Mureşului, în
partea dreaptă a şoselei ce leagă Oarda de Jos de Limba. Artefactele la care facem
referire se includ în categoria ceramicii fine, bicrome, cu o pastă pură şi densă, de
culoare portocalie sau cărămizie, rezonantă, rezultată în urma arderii oxidante şi
prezintă un lustru puternic.
Menţionăm fragmente de castroane, cu buza triunghiulară, obţinută prin
frângerea profilului spre interior, ce prezintă pe un fond de culoare cărămizie
deschisă, decorul pictat de culoare brun închis, sub forma motivelor în reţea,
înscrise la rândul lor în benzi unghiulare meandrice; specific ceramicii pictate

1

În urma unei cercetări de suprafaţă (periegheză) efectuate de către semnatarul acestor rânduri, au
fost recoltate resturi de chirpici, fragmente ceramice pictate şi ceramică neornamentată, care după
pastă, formă şi decor permiteau o datare în cadrul culturii Petreşti. O parte a acestor materiale au
fost prezentate în lucrarea de diplomă intitulată "Aspecte ale culturii Petreşti din valea Mureşului
mijlociu", Alba Iulia, 1996.
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pe buzele recipientelor sunt aplicate motive picturale complementare,
de forma benzilor de linii ce formează spirale (Pl.IX/1-2). La un alt fragment de
castron situaţia se inversează, corpul vasului prezintă decor în formă de benzi
spiralice de aceeaşi culoare închisă şi pe buză sunt aplicate benzi unghiulare cu
motive în reţea înscrise (Pl.IX/3). Acest decor este specific grupei stilistice A-Bllf
şi am identificat analogii numeroase, dintre care amintim la Noşlac (Paul 1992,
Pl.XL/1), Mihalţ (Paul 1992, Pl.XL/3-6), Turdaş-La Guşata (Blăjan 1975, fig.5/12), Oarda-Dublihan (Rustoiu 2001, Pl.111/9, Pl.IV/7-8).
În cazul altor piese - datorită stării fragmentare nu se poate menţiona forma
vasului din care făceau parte - putem spune că aparţin aceleiaşi grupe stilistice
căreia îi este specific motivul în reţea (Pl.IX/4,8) sau au caracteristic decorul
realizat din benzi de linii paralele ori unghiulare, simple dar şi compuse, cu linie de
bordură (Pl.IX/5-7).
O locuire Petreşti - documentată prin ceramică neornamentată şi
ornamentată prin pictură, material litic şi elemente de plastică antropomorfă - a
fost identificată tot pe teritoriul administrativ al localităţii Oarda de Jos, în punctul
Dublihan, în partea vestică, având ca reper mai apropiat confluenţa Mureşului cu
râul Sebeş (Rustoiu 2001, 55-57; fig.I, PI.I-V).
Pe baza acestor informaţii, în anul 2000 - în cadrul practicii studenţeşti şi în
contextul mai larg al cercetărilor arheologice din zona Limba - s-a decis executarea
unei secţiuni de control şi informare stratigrafică. Secţiunea a fost numerotată S
1/2000, are dimensiunile de 6x2 m, orientată N-S (Pl.Xl/8). Poziţionarea unităţii de
cercetare s-a realizat în funcţie de stâlpii metalici de înaltă tensiune, amplasaţi în
imediata apropiere. Distanţa de la secţiune la Mureş, spre N, este de aproximativ
300m.
Locul în care s-au efectuat săpăturile se află în hotarul localităţii Oarda de
Jos, pe prima terasă a Mureşului, pe partea stângă a râului, la aproximativ 50 m de
ieşirea din Oarda de Jos şi la 150 m spre S de şoseaua ce leagă localitatea de satul
următor, Limba.
Stratigrafia rezultată în urma efectuării sondajului se prezintă după cum
urmează: 0/-0,25 (0,30) m - nivel vegetal, cu sol negru, cu puţine materiale
aparţinând epocii romane; -0,3/-1, 1 m - strat de cultură, aparţinând culturii Petreşti;
-1, 1 m - strat steril de culoare alb-gălbuie, loessoid.
În caroul 3 s-a profilat la adâncimea de -0,6 m, o aglomerare de chirpici ars şi
materiale ceramice, pietre de râu, materiale litice şi osteologice, ce aparţin
resturilor unei locuinţe de suprafaţă, numerotată L 1 (Pl.Xl/7). Imediat sub această
locuinţă a apărut sterilul alb-gălbui, loessoid, caracteristic întregii terase a
Mureşului (Paul şi colab 2001, 134).
Ceramica fină este reprezentată de două fragmente ceramice pictate (Pl.V/45). Decorul este realizat din linii paralele, dispuse oblic pe corpul vasului, de
culoare maro închis.
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Ceramica intermediară (semifină) este predominantă. În categoria
neornamentată se includ vasele confecţionate dintr-o pastă arsă uniform, rezultând
o culoare cărămizie (Pl.VI/1,6). Avem fragmente de străchini cu fundul drept,
probabil de formă aproape bitronconică (Pl.V/2-3). Acest tip avea buza rotunjită şi
uşor evazată (PI.Vil). În categoria ornamentată se înscriu fragmente de străchini
sau castroane, manufacturate dintr-o pastă cărămizie, cu o ardere bună, decorate cu
şiruri de tăieturi (incizii), scurte şi adânci, dispuse sub buza rotunjită şi puţin
evazată a vasului (Pl.V/6; Pl.VI/2) sau pe corpul vasului (Pl.IV/6). Chiar dacă acest
mod de ornamentare nu este specific pentru ceramica Petreşti, astfel de materiale
au mai fost descoperite in aria de dezvoltare a culturii şi se leagă de influenţele
turdăşene (Paul 1992, 52-53; Luca 2001, 75-76).
Mai amintim o toartă rotunjită, cu perforaţie orizontală (Pl.VI/8), un
fragment de fructieră (Pl.VI/5), precum şi fragmente de castroane: cu carenă, cu
buton ornamental dispus pe corpul carenei (Pl.IV/5); cu buza rotunjită şi evazată în
exterior (Pl.IV/7).
Specia ceramicii grosiere este lucrată dintr-o pastă cu nisip cu bobul mare şi
pietricele în compoziţie. Din această pastă se confecţionează vase de provizii, iar în
funcţie de tehnica de ardere, vasele dobândesc o culoare cărămiziu-cenuşiu
(Pl.VI/7) sau nuanţe de cenuşiu (Pl.VI/3-4).
Coroborând datele obţinute în urma cercetărilor de suprafaţă cu cele
stratigrafiate, putem conchide că locuirea de la Oarda de Jos - Şesu Orzii se
încadrează în faza A-B de evoluţie a culturii Petreşti.
O extindere a locuirii petreştene pe terasa largă din stânga Mureşului, spre
Limba, nu s-a documentat până în momentul de faţă, fapt rezultat şi din cercetarea
foarte recentă2 , efectuată la aproximativ 300 m de sondajul efectuat în anul 2000
(Pl.XII) 3 .
Alba Iulia - str. Clujului, f.n.
Semnalarea unei noi descoperiri aparţinând culturii Petreşti pe teritoriul
oraşului Alba Iulia a fost posibilă în urma efectuării unei cercetări arheologice
preventive4 . Menţionăm că din arealul înconjurător provin materiale arheologice
1

Este vorba de un proiect mai amplu de cercetare arheologică, realizat în comun de către Birkbeck
Col/ege, Londra, Marea Britanie şi Institutul de Arheologie Sistemică din cadrul Universităţii "I
Decembrie 1918" Alba Iulia, iniţiat în 2004 şi aflat în derulare. Sunt vizate cu precădere descoperiri
aparţinând epocii romane, semnalate anterior prin periegheze şi cercetări arheogeofizece.Întregul set
de operaţiuni topografice a fost executat de personalul de specialitate al Institutului de Arheologie

3

Georeferenţierea a fost realizată de M. Breazu, căruia îi mulţumesc.
Au fost executate săpături în vederea obţinerii certificatului de descărcare de sarcină arheologică

Sistemică.
4

pentru o suprafaţă de aprox. l 500mp, teren construibil, în intravilanul oraşului Alba Iulia, situat pe
str. Clujului, f.n„ pe partea dreaptă a DNI Alba Iulia - Cluj-Napoca, unde SC Giro-Trans SRL avea
în proiect construirea obiectivului „Hală depozit şi sediu firmă Giro-Trans". Zona cercetată se află
pe prima terasă, pe partea dreaptă a râului Mureş, în extremitatea nordică a oraşului Alba Iulia.
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neolitice descoperite cu ocazia construirii căii ferate Alba Iulia - Zlatna, precum şi
a şoselei de centură. În imediata apropiere au mai fost efectuate cercetări
arheologice în anul 2003 (Paul şi colab 2004, 38-39), precum şi în primăvara
anului 2004 5.
Proiectul de cercetare întocmit6 a vizat astfel detectarea rapidă a eventualelor
depuneri de interes arheologic şi cercetarea lor integrală; în acest proces, s-au
succedat mai multe operaţiuni, fiecare cu specificul său.
S-a realizat mai întâi ridicarea topografică7 şi s-a asigurarea suportului
topografic necesar prospecţiunilor arheogeofizice şi lucrărilor arheologice
(PI.VIII).

Au fost efectuate prospecţiuni magnetometrice8 pentru obţinerea unei
diagnoze; după descărcarea datelor şi prelucrarea lor prin utilizarea de soft-uri
specializate, a rezultat în final o hartă magnetometrică (PI.X). În ambele suprafeţe,
cercetările magnetometrice au relevat existenţa unor conducte pentru utilităţi (apă,
gaz), fapt ce a permis reducerea substanţială a zonei ce necesita investigarea. De
asemenea, au fost detectate o serie de anomalii magnetice, care puteau fi
interpretate ca fiind de interes arheologic.
Au fost trasate mai multe sondaje de verificare stratigrafică, amplasarea lor
ţinând seama de informaţiile oferite de prospecţiile magnetometrice. Au fost
executate 5 sondaje cu dimensiunile de 2x2 m în prima suprafaţă şi un sondaj cu
dimensiunile de 1,5x5 m în cea de-a doua (Pl.Xl/1-5). Stratigrafia, stabilită în urma
săpăturilor, este următoarea: O - 0,20 (0,25) m - nivel vegetal, negru-cenuşiu; 0,20 (0,25) m - O, 45 (0,50) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu, argilos, extrem de
tare; - O, 45 (0,50) m - sterilul arheologic - de culoare gălbuie, nisipos. Pentru

Parcela are o formă regulată, dreptunghiulară şi este situată între clădirea de depozite ICRA şi secţia
de confectionat ambalaje din carton LANTIC.
5
Între 15-20 martie 2004, au avut loc cercetări arheologice la ieşirea din oraş, pe partea stângă a
şoselei Alba Iulia - Cluj-Napoca, în imediata apropiere a caii ferate Alba Iulia - Zlatna. în vederea
obţinerii certificatului de descărcare de sarcină arheologică, pe o suprafaţă de aprox. 2200 mp,
pentru firma Impuls Oii. S-a realizat suportul topografic pentru unităţile de prospectare
arheomagnetică şi unităţile de cercetare arheologică; au fost trasate cu ajutorul staţiei totale 11
sondaje de control stratigrafic, dispuse astfel încât să acopere întreaga suprafaţă afectată de proiect.
După efectuarea prospecţiilor magnetometrice - care nu au scos în evidenţă posibile structuri de
locuire - au fost executate 7 sondaje cu dimensiunile de 2x2m. Rezultatele cercetărilor, realizate
prin prospecţii arheogeofizice şi sondaje de control, au relevat clar absenţa unui strat de depuneri
antropice antice.
6
Fiind vorba de o săpătura de salvare, dată fiind şi suprafaţa mare de cercetat, s-a impus o abordare
interdisciplinară, prin acţionarea cu mijloace şi tehnici moderne, care să ducă la eficientizarea
demersurilor arheologice. Mulţumesc pe această cale colegilor pentru sprijinul acordat.
7
Operaţiunile de culegere a datelor şi prelucrarea lor, precum şi întocmirea planului de situaţie cu
dispunerea unităţilor de cercetare, au fost efectuate de către Borşan Tudor, Maican Ionuţ şi Breazu
Marius de la Serviciul Topografic al Institutului de Arheologie Sistemică.
8
Cercetarea arheogeofizică prin metoda magnetometriei a fost realizată de către Şuteu Călin, de la
Laboratorul de Arheometrie al Institutului de Arheologie Sistemică.
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fiecare sondaj s-a mai efectuat un nivel de săpare, pentru siguranţă, până la aprox.
0,70m adâncime.
Au fost descoperite foarte puţine materiale arheologice -ceramică
petreşteană - cel mai probabil antrenate de la suprafaţă în urma activităţilor
agricole.
În sondajul cu nr. 4 s-a conturat un complex de tip adâncit, cel mai probabil o
groapă izolată, cu o utilitate dificil de precizat în acest stadiu al cercetărilor. Urmele
de arsură sunt foarte sporadice şi nu s-au putut delimita faze de amenajare sau
locuire. A fost necesară o extindere a suprafeţei cercetate, rezultând în final o sondă
de 3x3 m (Pl.Xl/6). Complexul se adânceşte până la aprox. 1 m, unde pe fund s-au
constatat concreţiuni calcaroase. Din golirea gropii a rezultat o cantitate apreciabilă
de fragmente ceramice, resturi osteologice şi chirpici.
După compoziţia pastei, ardere, forme şi decor, ceramica aparţine
purtătorilor culturii Petreşti.
Castroanele carenate - formă tipică pentru cultura Petreşti, cunosc o
dezvoltare remarcabilă de-a lungul fazelor de evoluţie a culturii şi sunt specifice
atât ceramicii nepictate cât şi ceramicii ornamentate prin pictură. Au fost
descoperite două fragmente ceramice pictate ce se includ în acestă formă, aparţin
categoriei bicrome, cu decor alcătuit din benzi de linii groase, pictate cu o culoare
maron-închis (umbra arsă), dispuse oblic; fragmentele sunt apropiate şi ca
tonalitate coloristică a fondului-angobă, cărămiziu deschis, foarte asemănător cu
culoarea pastei şi sunt puternic lustruite atât în exterior, cât şi în interior (Pl.l/3a3b,4a-4b). Putem afirma că se încadrează în formele târzii de castroane carenate
specifice fazei A-B, cu gâtul scurt, înclinarea uşoară spre interior, buza rotunjită şi
carena arcuită, semicilindrică, cu tendinţe spre unghiularizare; motive picturale
complementare pornind dinspre buză sunt aplicate şi în interiorul fragmentelor.
Acelaşi decor alcătuit din linii groase, obţinute prin pensulare, pictate cu o
nuanţă de maro pe fondul bine lustruit atât în exterior cât şi în interior, îl întâlnim şi
în cazul altor fragmente ceramice de mai mici dimensiuni (Pl.l/5a-5b, 6a-6b).
Alte fragmente de castroane carenate găsite sunt neornamentate (PI.IV/2),
slipul de culoare cărămiziu închis, corpul vasului este foarte bine lustruit, atât in
exterior cât si în interior.
Suporturile sunt de asemenea considerate forme caracteristice şi definitorii
pentru cultura Petreşti. Au fost descoperite două fragmente de vase-suport pictate,
din categoria suporturilor înalte, cvasi-cilindrice, goale în interior.
Un fragment de suport, realizat dintr-o pastă fină, ardere foarte bună, slip
gălbui-cărămiziu, bine lustruit, decorul este obţinut prin pictare cu o culoare de
nuanţă cafeniu deschis, sub forma benzilor de linii interioare - paralele, înguste şi
dese - încadrate de linii de bordură mai late, rezultând ansambluri ornamentale de
aspect compozit (Pl.111 ). I. Paul include acest tip de motive ornamentale în grupa
stilistică A-Blid (Paul 1992, 83-84). Piese asemănătoare întâlnim în locuirile
Petreşti de la Bogatu Român (Schroller 1933, Taf.23/9), Şeica Mică (Schroller
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1933, Taf.22/4), Alba Iulia-Lumea Nouă (Berciu, Berciu 1949, Fig.8/2), Răhău
Dealul Şipotelor (Horedt şi colab 1966-1967, fig.4/8), Turdaş-La biserică (Blăjan
1975, fig.7), Tărtăria (Vlassa 1976, Fig.5/4), Daia Română (Paul 1977, Pl.1116;
1992, Pl.XXXV/11), Noşlac (Paul 1992, Pl.XXXVll5, 8), Ciumbrud (Gligor şi
colab 1996, Pl.IX/4,6), Zau de Câmpie (Maxim 1999, Pl. XXII/7).
Al doilea fragment de suport (Pl.112) a fost realizat dintr-o pastă fină,
cărămizie, ardere oxidantă. În urma lustruirii puternice a slipului, a rezultat o
adevărată crustă, care cel mai probabil în urma exfolierii, a antrenat în parte şi
motivele decorative aplicate; aşa se explică faptul că benzile de linii de culoare
brun închisă sunt slab vizibile pe corpul vasului. Dintre cele mai bune analogii tipologic şi stilistic - amintim fragmentul de suport descoperit la Oarda-Dublihan
(Rustoiu 2001, Pl.IV/16).
Specia ceramicii intermediare (semifine) este de asemenea reprezentată în
cadrul descoperirii de la Alba Iulia, str. Clujului. Ceramica intermediară este
confecţionată dintr-o pastă omogenă, degresată cu nisip cu bobul mărunt, arderea
este bună şi relativ uniformă, rezultând o culoare cărămizie, cu diferite nuanţe.
Formele şi dimensiunile vaselor care se includ în această specie sunt variate, de la
castroane până la oale de diferite mărimi. Utilitatea vaselor care aparţin acestei
categorii este cel mai probabil de vase de provizii sau este legată de activitătile
cotidiene ale purtătorilor acestei culturi.
Partea inferioară a unui suport neornamentat, confecţionat dintr-o pastă de
culoare cărămizie, ce se încadrează în grupa suporturilor cu buza groasă, rotundă şi
evazată, răsfrântă în afară (Pl.11115), completează repertoriul de forme pentru
această categorie de vase.
Se remarcă diverse tipuri de oale, chiar dacă au fost descoperite în stare
fragmentară. Vase cu buza rotunjită şi gâtul cilindric sau uşor tronconic, scurt şi
demarcat de corpul vasului printr-un mic prag sau o uşoară şănţuire. Putem
presupune că erau plasaţi simetric în zona diametrului maxim butoni-apucători sau
toarte perforate vertical şi că diametrele gurii şi ale fundului sunt relativ egale.
Dacă într-un caz corpul vasului este bine lustruit (Pl.11/5), un alt vas este nelustruit
şi prezintă o serie de striuri, rezultate din manufacturare (Pl.1116). Fiind vorba de
piese ceramice de format mare, nu este exclus ca formele de oală prezentate mai
sus să corespundă vaselor de tip amforă, întâlnite cu precădere în cadrul gropilor de
cult (Paul 1992, 65-66; Pl.XXVll3; Pl.XXVII/1, 5-7).
O oală de formă aparte prezintă gâtul foarte scurt cu buza rotunjită şi trasă
mult în exterior, iar corpul este puternic bombat; toarta perforată vertical nu este
dispusă în zona diametrului maxim al vasului, ci mai aproape de şăntuirea ce face
separarea între gât şi corpul vasului (Pl.1113). În această situaţie, ~proape sigur
diametrul gurii este mai mare decât cel al fundului, după cum ne sugereaza şi
analogiile cele mai apropiate găsite la Păuca (Paul 1992, Pl.XXIV/26) sau la
Caşolţ-Poiana în Pisc (Paul 1992, Pl.XX:Vla/5).
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Amintim străchinile cu pereţi arcuiţi, cu buza simplă şi uşor rotunjită, cu
fundul drept (Pl.111/1), străchinile tronconice cu fundul drept (Pl.111/3,6) şi oalele de
formă tronconică, manufacturate dintr-o pastă de culoare cărămiziu deschisă, bine
arsă, cu buza rotunjită, toartele perforate orizontal şi plasate în zona superioară a
vasului (Pl.II/1-2).
Au mai fost găsite fragmente de vase cu butoni de prindere (Pl.11/7), precum
şi cu toarte perforate vertical (Pl.11/4, 8) sau cu perforaţia orizontală (Pl.11/8). De
asemenea fragmente de castroane carenate (Pl.IV/1,4). Reţine atenţia un castron
ornamentat monocrom, în care stratul de culoare roşu-sângerie (terracotta) este
aşternut pe suprafaţa vasului în mod unitar şi compact, apoi bine lustruit (Pl.111/2);
vasul are pereţi semisferici şi fundul drept. Acest tip de decor este specific pentru
prima fază a culturii Petreşti, însă este răspândit şi în fazele următoare, chiar dacă
tot mai rar, pe măsură ce bicromia şi tricromia se generalizează.
O discuţie aparte necesită prezenţa a două piese ceramice, ce nu se regăsesc
ca forme şi decor în tipologia şi stilistica vaselor aparţinând culturii Petreşti.
Picior de vas, stare fragmentară (Pl.111/4), se înscrie în varianta piciorului
masiv, cu arcuire a postamentului în interior. Este confecţionat dintr-o pastă
degresată cu nisip cu bobul mare, de culoare cărămiziu-cenuşie, miezul cenuşiu în
secţiune, datorită arderii incomplete. Cele mai apropiate analogii le găsim la
Orăştie-Dealul Pemilor (Luca 1997, Pl.XLIV/5) şi Turdaş-Luncă (Luca 2001,
fig.23/2).
Vas miniatural cu picior, buza rotunjită, cu toartă de formă circulară,
perforată orizontal, aplicată sub buză, cu un buton ornamental pe corpul vasului
(PI.IV/3). O formă apropiată cu acest tip de vas găsim în mediu turdăşean (Luca
1997, Pl.XXVII/4; 2001, Fig.5/2, Fig.32/4).
Este cunoscut că din punct de vedere stratigrafic, locuirile turdăşene sunt
anterioare celor petreştene, fapt întâlnit în toate aşezările din bazinul Mureşului
mijlociu, unde cele două culturi sunt documentate. Din convieţuirea Turdaş
Petreşti, împrumuturile şi adaptările reflectate în ceramică au făcut ca materialele
turdăşene să îşi piardă treptat identitatea culturală (Vlassa 1976, 29-30; Paul 1992,
18-20; Luca 1997, 70-71).
Putem concluziona - în ceea ce priveşte materialele arheologice descoperite
la Alba Iulia, str. Clujului - că se încadrează în faza A-B de dezvoltare a culturii
Petreşti.

Din punct de vedere al motivisticii, dacă ne gândim la liniile de bordură ce
benzile liniare înguste şi egale (Pl.I/1-2), putem lua în discuţie şi grupe
stilistice aparţinând fazei finale, ce se dezvoltă din grupele fazei A-B şi se prezintă
ca o sinteză perfecţionată a acestora (Paul 1992, 92; PI.XLVllI/3,5-6). Informaţia
se poate lega şi de faptul că în mod asemănător, la începutul fazei B variante de
oale apărute şi dezvoltate ca forme în faza precedentă (Pl.II/5-6), sunt bine ilustrate
în cadrul complexelor de cult, cum este cazul celui de la Caşolţ-Poiana în Pisc
(Paul 1992, 65-66).
mărginesc
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Dacă

socotim că este firesc să se fi încercat adăpostirea ceramicii celei mai
cea pictată şi coroborăm acest fapt cu aspectele deja cunoscute că în faza
mijlocie şi finală a culturii Petreşti, pictura se aplică cu precădere pe vasele cu
caracter ritual, utilizate în practicile magico-religioase (Paul 1992, 93-95), nu
putem exclude în totalitate o atare ipoteză de lucru în încercarea de a găsi o
explicaţie pentru utilitatea complexului adâncit. Dată fiind însă natura cercetării şi
caracterul izolat al acestei descoperiri, datele culese din teren şi aflate la dispoziţia
noastră obligă la precauţie. Mai probabil, o comunitate petreşteană, după o locuire
sezonieră în apropiere, din motive necunoscute, a depozitat în groapă artefactele, în
marea lor majoritate aflate în stare fragmentară.
Descoperirile prezentate întăresc convingerea că în cadrul culturii Petreşti,
ceramica cu decor pictat îndeplinea funcţiuni ce depăşeau aspectul utilitar, cotidian.
Prin aplicarea decorului pictat - devenit un mijloc de a transmite idei sau mesaje
prin intermediul unor simboluri - ceramica capătă valenţe noi, ce foarte probabil,
în afara aspectului artistic, reprezenta în mentalitatea comunităţilor purtătoare ale
culturii un important element de suprastructură.
Semnalarea unor noi puncte arheologice cu descoperiri aparţinând culturii
Petreşti (PI.VII) vine în completarea datelor cunoscute până în prezent (Gligor
2000, 133-149). Dacă luăm în discuţie şi cercetările recente întreprinse în situl de la
Alba Iulia - Lumea Nouă (Paul şi colab 2003, 114-117), înformaţiile legate de
elementele de viaţă materială şi spirituală contribuie la formarea unei imagini mai
complete în privinţa civilizaţiei create de purtătorii acestei culturi în bazinul
Mureşului mijlociu.
preţioase,
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CONTRIBUTIONS TO THE DISCOVERIES BELONGING TO
PETREŞTI CULTURE FROM THE MIDDLE BASIN OF
THE MUREŞ RIVER
(Summary)
The aim of the present study is to include in the special literature new
archaeological sites where artefacts belonging to Petreşti culture were found.
Surface research (in 1996) and a stratigraphic survey (in 2000) were
carried out at the site called Oarda - Şesu Orzii (administratively, Oarda belongs
to the municipal town of Alba Iulia). Painted pottery sherds, specific to Petreşti
culture phase A-B, were found there, as well as the remains of a surface dwelling.
Following the archaeological rescue excavation carried out in the summer
of 2004, an isolated hole containing adobe, bone remains and pottery was
discovered in Alba Iulia, Clujului Street, without number. According to the
composition of the paste, the shape and decoration of the pottery, we can ascribe
it to Petreşti culture. We have found fragments of keel-shaped bowls, as well as
fragments of pots and tureens. The painted pottery fragments are specific to
Petreşti culture phase A-B, thus allowing us to definitely ascribe this complex to
the above-mentioned culture.
The recording of new discoveries belonging to Petreşti culture in the
researched geographical area comes to complete the already known data
conceming the civilization created by the bearers of this culture, along with the
latest research undertaken at representative sites, such as the one from Alba Iulia
- Lumea Nouă.
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4-6 ceramică ornamentată Oarda de Jos Orzii.
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VI. 1, 3-8 -

ceramică neornamentată ;
Şesu

2 - ceramică ornamentată Oarda de Jos Orzii.
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Harta

loca l ităţilor

cu descoperiri sau

aşezări aparţinând

Mureşului

culturii

Petl·eşti

din bazinul

mijlociu

1. Aiudul de Sus; 2. Alba Iulia "Lumea Nouă"; 3. Asinip; 4. Bărăbanţ; 5. Berghin; 6. Cetea; 7. Ciuguzel; 8. Ciumbrud;
9. Daia Română; 10. Ghirbom ; 11. Limba; 12. Lopadea Veche; 13. Mihalţ; 14. Mintia; 15. Noşlac; 16. Oarda
Dublihan/ Şesu Orzii; 17. Oriiştic ; 18. Petrcşti; 19. Peţelca; 20. Pianu de Jos; 21. R.ăhău; 22. Războieni; 23. Sebeş;
24. Silivaş; 25. Sântimbru; 26. Şibot; 27. Şpălnaca; 28. Tărtăria; 29. Tăualaş; 30. Teiuş; 31. Turdaş (Hunedoara);
32. Turdaş (Alba); 33. Vinerea; 34. Vioara de Jos; 35. Vioara de Sus; 36. Alba Iulia - str. Clujului
Planşa

VII. Harta localităţilor cu descoperiri/sau aşezări aparţinând culturii Petreşti din
bazinul Mureşului mijlociu.
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XI. 1-6 sondaje stratigrafice Alba Iulia, str. Clujului; 7 - resturile locuinţei de
- Ll/2000 Oarda-Şesu Orzii; 8 - Sl/2000 Oarda-Şesu Orzii.
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