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DATE PRELIMINARE PRIVIND INDUSTRIA
CORNULUI ȘI OSULUI ÎN SITUL NEOLITIC DE
LA SUPLACU DE BARCĂU/PORȚ „CORĂU”
SANDA BĂCUEȚ CRIȘAN*, MONICA MĂRGĂRIT**

Abstract: In this study, we want to make known an
unfinished piece of Cervus elaphus antler from the Porț
„Corău” neolithic settlement. We can assume that it was
intended to get a sickle handle or a bevelled tool. Even if it
is a single artifact, it provides us with valuable information
about the technological options of the community. For surface processing, a technique rarely encountered in prehistoric assemblages was used: taille au canif. Unfortunately,
we do not have an overview of the hard animal materials
industry in this settlement and we do not know whether
this was a singular item or this technological procedure
could be a cultural option of the community.
Keywords: Neolithic; antler; preform; percussion; taille
au canif.

Rezumat: Prin acest studiu, dorim să facem cunoscută o
piesă din corn de Cervus elaphus, aflată încă în proces de
prelucrare, descoperită în situl neolitic de la Porț „Corău”.
Putem presupune că se urmărea obținerea unui mâner de
seceră sau a unei dălți. Chiar dacă este vorba despre un
singur artefact, el ne oferă informații prețioase legate de
opțiunile tehnologice ale comunității. Pentru prelucrarea
suprafeței a fost utilizată o tehnică rar întâlnită în ansamblurile preistorice: taille au canif. Din păcate, cum nu avem
o imagine de ansamblu asupra industriei materiei dure
animale din așezarea amintită, nu știm dacă este vorba
despre un exemplu singular sau acest procedeu tehnologic
poate constitui o amprentă culturală a comunității.
Cuvinte-cheie: Neolitic; corn; preformă; percuție;
taille au canif.

SANDA BĂCUEȚ CRIȘAN, MONICA MĂRGĂRIT
Cercetarea arheologică a sitului de la Porț/Suplacu de Barcău „Corău” și în special numeroasele
informații obținute au dus la prezentarea în literatura de specialitate a principalelor rezultate referitoare la
cultura materială sau spirituală1. Un aspect mai puțin cunoscut și prezentat a fost acela al produselor indus‑
triei materiilor dure animale, mai puțin cunoscut dintr-un singur motiv- extrem de puținele piese care pot
face obiectul unei astfel de abordări. Cele 5 campanii de cercetare, în special campaniile anilor 2010–2012
ne-au confirmat nu neapărat lipsa acestor precupări la comunitățile neolitice identificate în sit, ci slaba
prezervare a materialului osteologic, fie el de origine animală sau umană. După sute de contexte cercetate,
mii de metri pătrați de săpătură pot fi amintite ca produse ale industriei osului și cornului doar 23 piese
dintre care 10 confecționate din os (dălți, sule, plantatoare) și 13 din corn dintre care numai 3 reprezintă
piese finite (daltă, plantator, săpăligă) restul fiind materie primă cu urme de tăiere sau preforme. Cele mai
numeroase, în număr de 4 (o sulă din os, o daltă și două preforme), au fost identificate în același context
(C48/2011) o groapă de mari dimensiuni cu o umplutură cenușoasă, fapt care a ajutat la păstrarea pieselor.
* Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău,sandabacuet2001@yahoo.ro.
** Universitatea Valahia Târgoviște,monicamargarit@yahoo.com.
1
Băcueț-Crișan 2008, p. 13–26; Băcueț-Crișan 2013, p. 83–99; Băcueț-Crișan et alii 2013, p. 45–53; Gligor, Băcueț-Crișan
2014, p. 37–67; Băcueț-Crișan 2015, p. 109–117; Băcueț-Crișan 2015a, p. 19–24; Băcueț-Crișan 2015b, p. 221–228;
Băcueț-Crișan 2015c, p. 17–38; Băcueț-Crișan 2016, p. 73–81; Dunca 2016, p. 83–92; Băcueț-Crișan 2018, p. 65–71.
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Complexul C48/2011 a fost identificat în secțiunea 9/2011 m. 9–13, ad- 0,60 cercetarea lui
ducând la recoltarea unei impresionante cantități de ceramică și oase de animale. Tipul de ceramică,
în special ceramica pictată, atribuie complexul orizontului timpuriu al descoperirilor de tip Suplacu de
Barcău.
Metodologie. Într-o primă etapă, piesa (Pl.I/a, Pl. II) a fost analizată macroscopic, pentru a putea
identifica materia primă utilizată, precum și stigmatele tehnologice care sunt vizibile pe suprafața piesei.
În această etapă, caracterizarea corectă a morfologiei stigmatelor tehnologice și a succesiunii lor este
importantă pentru reconstituirea schemei tehnologice. A urmat etapa de analiză microscopică, în care
artefactul a fost studiat cu un microscop digital Keyence VHX–600, la măriri cuprinse între 20x și 100x.
Imaginile au fost realizate cu ajutorul unei camere foto atașată microscopului menționat.
Piesa a beneficiat de o fișă de analiză, cu ierarhizarea observațiilor, pornind de la materia primă
(tip de materie primă, origine anatomică etc.), continuând cu tipul de piesă (rest de debitaj, suport,
preformă, piesă finită) și morfologia ei (în funcție de partea proximală, mezială și distală). A fost identi‑
ficat și tipul de suport ales, care poate fi plat sau poate conserva volumul anatomic al blocului de materie
primă, această subdiviziune permițând corelarea cu un tip de debitaj (longitudinal sau transversal). În
cea de a doua etapă de analiză, a urmat identificarea tehnicilor de prelucrare, urmărind cele două operații
principale: debitajul și fasonajul. Prima reunește toate tehnicile implicate în producția unui suport, prin
diviziunea blocului de materie primă, cel de al doilea, tehnicile de amenajare ale suportului, pentru a
ajunge la stadiul de piesă finită.2
În urma analizei detaliate, pornind atât de la morfologia generală, care reflectă o piesă grosieră/
nefinisată, precum și de la lipsa oricărui stigmat care ar putea avea o origine funcțională, am putut sta‑
bili faptul că este vorba despre o preformă, piesă care nu a cunoscut o schemă tehnologică de transfor‑
mare completă. Putem presupune că se urmărea cel mai probabil obținerea unui mâner de seceră, în care
urmau să fie inserate piese litice. Nu s-a realizat șanțul lateral specific, ce asigura inserarea pieselor, de
aceea nu putem exclude și posibilitatea ca preforma să fi fost transformată în daltă, frontul activ urmând
să fie la nivelul razei, al cărei vârf urma să fie eliminat.
Materia primă. Suportul a fost obținut dintr-un corn de Cervus elaphus. Au fost păstrate două raze
din zona superioară, de ramificație, a ramurii. Lipsind zona bazală, nu putem stabili cu certitudine dacă a
fost utilizat un corn căzut sau un corn desprins. Însă, în cadrul lotului de la Porț „Corău” au fost inventari‑
ate 13 fragmente de corn, cu urme de prelucrare. Două dintre acestea provin din zona bazală a ramurii și,
în ambele cazuri, este vorba despre coarne căzute. Nu putem avansa ipoteza folosirii exclusive a cornului
căzut, în cadrul comunității respective, lotul fiind prea mic, însă este certă prezența acestui tip de corn în
așezare.
Cornul căzut este mai adecvat pentru prelucrare deoarece, fiind la dezvoltarea maximă, aria
secțiunilor cu țesut compact (zona utilizată pentru prelucrare) este mai extinsă. Achiziția coarnelor
căzute implică organizarea unor expediții de colectare. Cornul crește din aprilie până în iulie (când atinge
calcifierea maximă) și cade la ieșirea din iarnă3. Prin urmare, se poate presupune organizarea expedițiilor
de colectare, la puțin timp după ce cerbul își pierde coarnele, undeva în timpul primăverii.
Cornul de cervide a reprezentat una din materiile prime preferate de comunitățile preistorice.
Acesta este o excrescență a osului frontal, specifică tuturor speciilor de Cervidae, fiind exclusiv privile‑
giul masculului la specia Cervus elaphus4. Conform specialiştilor, dintre materiile osoase, cornul prezintă
cel mai bun raport elasticitate/duritate. Din acest punct de vedere, este cel mai bine adaptat fabricării
diferitelor artefacte specifice echipamentului preistoric5. El absoarbe șocul la impact, datorită proporției
2
3
4
5

Averbouh, Provenzano 1999; Averbouh 2000.
Provenzano 2001.
Christensen 2004.
Averbouh 2000; Riedel et alii 2004; Vercoutère et alii 2007.
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importante de materie organică din structura sa.6 Astfel, indiferent dacă piesa analizată urma să fie o daltă
sau un mâner de seceră era nevoie de un suport suficient de lat (cum, în general, osul nu poate oferi) și
de flexibil, ori cornul de cervide pare materia primă cea mai potrivită.
Descriere morfologică. Stabilirea extremităților distală/proximală și, implicit, poziționarea piesei
s-a făcut în funcție de partea pe care noi am presupus-o ca viitor front activ. Morfologia generală este
convex-concavă, mai curbată la nivel distal. Secțiunea piesei este aproximativ rectangulară. Desigur, prin
finisare, aceste date morfologice se puteau modifica.
Date morfometrice. Pentru această preformă, am stabilit o lungime de 22,4 cm, o lățime maximă
de 14,9 cm și o grosime medie de 2,2 cm. În mod evident, piesa finita ar fi avut dimensiuni mai reduse
deoarece, pe tot parcursul lanțului tehnologic, s-ar fi pierdut constant din materia primă.
Date tehnologice. Operația de debitaj a implicat un procedeu de segmentare, aplicat prin percuție
directă (Pl. I/b) pe mare parte din diametru (2/3), continuat, la final, de detașarea prin flexionare. Planul
de segmentare nu a fost regularizat. Una din raze, anatomic mai scurtă, lată și puternic curbată a început
să fie amenajată tehnologic printr-un procedeu de modificarea a suprafeței, procedeu aplicat bifacial.
Tehnica utilizată este taille au canif, ce constă în îndepărtarea de materie primă prin așchieri/tăieri subțiri
suprapuse, rezultatul fiind o subțiere a suportului și apariția unor suprafețe plate/regularizate. Aceasta
este considerată de specialiști drept o tehnică intermediară deoarece chiar dacă este o tehnică evidentă
de uzură, rezultatul ei – eliminarea de așchii din materia primă – o apropie de o tehnică de fracturare
prin așchiere7. Ea este pusă în aplicare prin contactul direct între piesa litică și suportul ce urmează să fie
prelucrat. Se imprimă piesei litice o forță de presiune suficient de puternică și, printr-o mișcare de semirotație, se desprinde o așchie din materia primă. În consecință, lățimea și adâncimea negativelor acestor
așchii reflectă morfologia frontului activ al piesei litice. Pentru că produce o regularizare a suprafeței,
tehnica este subordonată operației de fasonaj.
Am identificat două tipuri de stigmate, elemente diagnostic pentru procedeul tehnologic amintit.
În primul rând, putem vizualiza în unele cazuri punctul de pornire al procesului de așchiere, constând
în tăieturi adânci (Pl. I/c). În general, însă aceste tăieturi sunt șterse de următorul procedeu de așchiere.
Suprafața cuprinsă între aceste tăieturi este plană, cu incizii longitudinale care, de fapt, reprezintă nega‑
tivul frontului activ al piesei litice (Pl. I/d). Acest procedeu de modificare a suprafeței a creat zone de
lustru macroscopic, ca urmare a presiunii exercitate de piesă pe suprafața cornului. De asemenea, pe
suprafața cornului mai apar amprente ale acestei piesei litice (Pl. I/e), sub formă de incizii, uneori cu
direcție neregulată. probabil ca urmare a unor erori sau schimbări de direcție ale mișcării.
Procedeul nu a acoperit întreaga lungime a razei. Se pare că vârful ei se dorea eliminat. Astfel,
procedeul de așchiere a devenit localizat spre acest vârf, din ce în ce mai adâncit, rezultatul fiind apariția
unei creste formată din stigmate de așchiere suprapuse (Pl. I/f-g). Scopul procedeului era, în mod evi‑
dent, subțierea bifacială a suprafeței, care să permită o îndepărtare facilă a vârfului prin flexionare. Urma
să apară astfel o extremitate lată și subțire ce se putea transforma într-un front activ de tip daltă. Desigur,
este doar o supoziție deoarece, în egală măsură, prin crearea unui șanț longitudinal ce ar fi urmat curbura
naturală a laturii concave se puteau insera piese litice, putând astfel fi vorba despre o seceră, piesa din
corn fiind doar un element receptor8.
Cea de a doua rază – mai lungă și mai dreaptă – urma să servească drept mâner, pretându-se foarte
bine, prin forma sa, pentru a fi ținută în mână. Prepararea suprafeței s-a realizat în acest caz doar unifacial.
Procedeul este similar cu cel de modificare a suprafeței anterior descris – așchieri suprapuse. Nu pare să fi
existat intenția de eliminare a vârfului de aceea nu s-a mai aplicat acel procedeu de subțiere a suprafeței,
până la flexionare.
6
7
8

MacGrégor 1985.
Provenzano 2004.
Beldiman et alii 1993.
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Nu există stigmate de uzură, pentru că piesa nu a fost finalizată și nici utilizată.
Discuții. Chiar dacă ne aflăm în fața unui singur artefact, și acesta aflat încă în proces de prelucrare,
putem totuși întrezări câteva date legate de materiile prime folosite sau de preferințele tehnologice ale
comunității de la Porț „Corău” (Pl. 2). Ceea ce ar fi de semnalat este faptul că am identificat pentru
această piesă un mod atipic de prelucrare a unui suport. În general, la nivelul neoliticului, modificarea
grosimii anatomice a suportului se realizează printr-un procedeu de debitaj longitudinal, nu printr-un
procedeu de modificare a suprafeței. Cel mai probabil, s-a dorit obținerea unei anumite grosimi a supor‑
tului ori, aplicându-se un debitaj longitudinal în bipartiție, grosimea sa nu putea fi atât de bine controlată.
Din păcate, cum nu avem o imagine de ansamblu asupra industriei materiei dure animale din așezarea
amintită, nu știm dacă este vorba despre un exemplu singular sau acest procedeu tehnologic poate con‑
stitui o amprentă culturală a comunității.
Din punct de vedere tipologic așa cum am mai precizat piesa finită ar fi putut reprezenta suportul
unei viitoare seceri sau o daltă. Forma curbată ne-ar putea putea duce cu gândul și la un alt tip de piesă,
mai puțin întâlnită în descoperirile arheologice și anume un bumerang.
Secerile, în special partea activă reprezentată de dinții de seceră confecționați din material litic, sunt
prezențe constante în descoperirile neolitice, cea mai recentă descoperire atribuită culturii Tiszapolgar
fiind cea de la Soimuș „Lângă sat”, județul Hunedoara9. Suportul confecționat din lemn, corn sau os este
cel care apare mai rar dat fiind perisabilitatea materialului. Încă din neoliticul timpuriu sunt cunoscute 6
piese, una descoperită la Râureni (Valea Răii, municipiul Râmnicu Vâlcea) și 5 la Cârcea „Viaduct”10. Nu
trebuie uitat faptul că este cunoscută și o reprezentare a unei seceri, reprezentare descoperită la SzegvárTűzköves în mediul Tisza, denumită „Sickle God”11. Oricum analiza pieselor cunoscute precum și studi‑
ile experimentale realizate în diferite zone au dus la concluzia utilizării unui suport ușor curbat în care ar
fi fost inserate piesele litice12.
Dălțile, este adevărat că cele din piatră, sunt o prezență cu o frecvență ridicată în situl de la Porț/
Suplacu de Barcău „Corău”, fiind dealtfel situl neo-eneolitic cu cele mai numeroase unelte din piatră
șlefuită cunoscut până în prezent13. Cele aproximativ 3000 de piese (recuperate pe ansamblul sitului)
reprezentând dălți, topoare, piese întregi, deteriorate, în curs de prelucrare, resturi de debitaj sau materie
prima cu urme de desprindere, sunt o dovadă a intensei preocupări privind meșteșugul prelucrării pie‑
trei14. În acest context apariția unor dălți din corn sau os pot da indicii cu privire la contextul de utilizare
diferit, dat fiind diferențele de duritate între cele 3 materii prime (os, corn, piatră), fapt care rămâne
de realizat odată cu analiza întregului lot de piese provenit din siturile de la Porț/Suplacu de Barcău
„Corău”, Pericei „Keller tag” și Șimleu Silvaniei „Tudor Vladimirescu nr 7”, situri în care au fost identifi‑
cate dălți confecționate din os sau corn. Un exemplu ar fi utilizarea lor în prelucrarea pieii de animale sau
prelucrarea lemnului15.
Pe ansamblu așa cum mai precizat, studiul de față s-a dorit un demes de ilustrare a unei tehnici
de prelucrare a materiilor dure animale mai puțin cunoscută până în prezent, urmând ca pe viitor întreg
lotul de piese să fie analizat.

9
10
11
12
13
14
15

Barbu 2016, p. 93–102.
Nica, Beldiman 1997, p. 5–12.
Csalog 1959, p. 5–10; Makkay 2005, Fig.1:1–2.
Cortina, Baena Preysler 1999, p. 82–85; Bogosavljević Petrović et alii 2017, p. 27–64.
Ignat 1998, p. 32–4; Băcueț-Crișan 2008, p. 23–24; Dunca 2016, p. 87–106.
Dunca 2017.
Lisowski et alii 2017, p. 262.
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Pl. I. a. Preformă din corn de Cervus elaphus; b. segmentare prin percuție; c. stigmate de tăiere; d. suprafața
prelucrată; e. stigmate ale piesei litice: f-g. stigmate de așchiere pentru eliminarea extremitatea razei.
Pl. I. 1. Preform made of Cervus elaphus antler; b. segmentation by percussion: c. cutting marks; d.
processed surface; e. marks of the lithic tool; f-g. cutting marks for the tine extremity bending.
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Şantierul Arheologic Suplacu de
Barcău – Corău ob. 3, Sector Cluj 1
GHEORGHE LAZAROVICI*, DOINA IGNAT,
ZOIA MAXIM**, PAUL VRÂNCEAN***, ARPÁD TATAR****

Abstract: The study presents the results of the preliminary archaeological researches carried out by the authors
on the site of Suplacu de Barcău / Porţ “Corău” in 2002.
Two research units were drawn that intersected the complexes and levels belonging to the Neo-eneolithic, the
Bronze Age and the Roman Age.
Keywords: archaeological excavation; Neo-eneolithic;
Bronze Age; Roman Age.

Rezumat: Studiul de față prezintă rezultatele cercetărilor arheologice prevetive întreprinse de autori în situl de la
Suplacu de Barcău/Porț „Corău”în anul 2002. Au fost trasate două unități de cercetare care au intersectat complexe
și niveluri de cultură aparținând neo-eneoliticului, epocii
bronzului și epocii romane.
Cuvinte-cheie: neolitic; complexe; sistem de cercetare;
rezultate.

GHEORGHE LAZAROVICI, DOINA IGNAT, ZOIA
MAXIM, PAUL VRÂNCEAN, ARPÁD TATAR
Generalităţi despre staţiune şi problematică
Staţiunea Suplacu de Barcău este bine cunoscută în literatura arheologică prin cercetările doamnei
doctor Doina Ignat de la Oradea. Studiile doamnei şi lucrarea monografică au arătat locul şi importanţa
descoperirilor în literatura arheologică, în ţară şi străinătate2.

Fig. 1. Valea Barcăului la ieşirea din dealuri

Fig. 2. Corău II in faţă şi III în spate, pe deal.

* Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; e-mail: ghlazarovici@yahoo.com.
** Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei; e-mail: zoiamaxim@yahoo.fr.
*** Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
**** Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
1
Săpătură de salvare în cadrul proiectului: „Amenajare lac de acumulare, cursul Barcăului”. Manuscrisul este din 2002 fiind
actualizat în 2017.
2
Ignat 1973; Ignat 1977; Ignat 1978; Ignat 1979.
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Localitatea este cunoscută prin cercetări de epocă:
– neolitică timpurie, staţiunea de la Lapiş: (fig. 4);
– neolitică târzie, grupul Suplac, la Corău 1, 2, 3 (= jud. Sălaj (fig. 1–2);
– eneolitică, braconată de un colecţionar local de-a lungul vremurilor, materiale de acolo ajungând la
Muzeul din Oradea şi Zalău. (Ignat, o staţiune Tiszapolgár ne localizată exact) alte perioade, preocupări
(cultura Coţofeni, bronz târziu, sec. III-IV,
ş.a.)
Sectorul Cluj
Sectorului Cluj, situat între cel de la
Zalău şi Oradea, i-a revenit sarcina ca pe
distanţa din două rânduri de blocuri (prin
bloc înţelegem sistemul de caroiaj stabilit de
Muzeul din Sălaj fig. 3), din zona de deal şi
până la şanţul judeţelor, să urmărească densi‑
tatea de locuire, stratigrafia verticală şi orizon‑
tală ş.a.
Din studiile noastre, în cea mai mare în
concordanţă cu cele ale regretatei colege dr.
Doina Ignat, rezulta că grupul Suplac, civiliza‑
ţie a neoliticului mijlociu şi târziu se dezvolta
din contribuţia a două componente: una
central transilvană complexul, la acea vreme
CCTLNIS acum Zau în opinia noastră3 şi din
nord-vest şi vest: grupele Vărzari?4 şi Pişcolt5.
Aceste ipoteze mai vechi au fost con‑
firmate de cercetări recente de la Pericei6. La
Pericei, în noile cercetări7 apar elemente tran‑
silvănene legate de cultura Zau8 şi elemente
din Crişana9 deşi graniţa este mai mult simbo‑
lică, fiind mai degrabă elemente comune.
Unele civilizaţii evoluează în unităţi
geografice diferite dar în care fondul cultural
anterior este altul din care motive, uneori,
este nevoie de anumite precizări definite ca
grup, determinate de dinamism.
Aceste dinamism poate fi determinat
de: mai mulţi factori:
– „modă”, factor subiectiv, se referă la
decor;

a
Fig. 3. Corău I şi III (S1)
3
4
5
6
7
8
9

Colesniuc 2014; Lazarovici 2014.
Ignat 1982, p. 361–370.
Lazarovici – Németi 1983, p. 13, 22–23; Iercoşan 1997, p. 40; Németi 1998, p. 57; Maxim 1999.
Lakó 1981,p. 61; Lakó 1986, p. 50; Iercoşan 1997, p. 39.
Băcueţ Crișan, 2001, p. 51, pl. III-VIII.
Ne referim la Băcueţ Crișan, 2001 pl. III/1–2, IV/1, V/3, VI/1,6;VII/7, VIII/1,4,7.
Băcueţ Crişan, 2001, pl. III/3–4, V/1–2 exterior; V/1,3; VIII/2–3,6.
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– tehnologia ceramicii, factor obiectiv determinat de tehnologia de fabricare, ca natura argilei,
compoziţiile de amestec şi altele.
Notă. Aceşti factori, în general sunt necunoscuţi, depind de psihologia comunităţii care are fac‑
tori economici, sociali, religioşi sau sistemul străin. Să dăm un exemplu de factori religioşi şi, poate, de
modă: în jud. Sălaj mormintele nu au vase pictate, la Iclod 30% din vasele din morminte erau pictate, dar
în locuinţe în Sălaj sunt vase pictate iar la Iclod sunt sub 1% pictate în locuinţe sau stratul de cultură. Mai
există şi psihologia „şcolii arheologice” în care se păstrează anumite denumiri. Să dăm câteva exemple:
la Belgrad pentru Vinča se foloseşte vechiul termen de Vinča – Tordoş pentru fazele Vinča A-B deşi
cultura Turdaş este datată de mai bine de 3 decenii, la nivel Vinča C1(la Schier) sau B2/C la noi; alt
exemplu la Lumea Nouă în complexe Vinča A3-B (B evoluează altfel în Transilvania decât în Banat sau
Serbia de Nord) sunt importuri Zau pictate la nivel Vinča A3, aceeaşi situaţie este la Tărtăria, în aproape
fiecare complex apare câte un fragment ceramic pictat Zau. Dar ca din punct de vedere statistic ca să fie
o caracteristică sigură de apreciere trebuie sa fie peste 3%. Prezenţa unui sistem străin poate fi considerat
import provenit din schimburi economice sau sociale. De exemplu: noi tot vorbim de căsătorii exogame,
dar nu ţinem cont de ele – la Iclod într-un mormânt de copil era un vas Iclod şi unul Precucuteni I ori
staţiuni Precucuteni I sunt doar în estul şi sudul Transilvaniei (Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2017)
ajuns probabil de la rudele mamei. Se spunea că fragmentele Precucuteni din Transilvania sunt imitaţii
apreciere posibilă la cei care privesc desenele sau fotografiile, nu la cei care fac analize statistice pentru
întreg materialul dintr-o staţiune sau zonă culturală.
***
Elemente specifice zonelor din Crişana par a fi mai numeroase în descoperirile de la Giurtelecu
Şimleului10 deşi sunt comune sau unele tipice pentru cele comune cu grupul Turdaş11 elemente ce apar şi
în grupul Tăulaş12. Dar nu este cazul ca în acest raport să insistăm asupra tuturor aspectelor.
Sistemul de caroiaj, săpătură şi înregistrare
Fiind vorba de cercetări pe mari suprafeţe, pentru o raportare generală era necesar un sistem de
caroiaj unitar, pentru noi cel puţin, în care materialele din bazele de date13 şi din bazele de informaţii
(cele publicate de D. Ignat) să poate fi în comun analizate cantitativ sau calitativ.
Ridicarea topografică a sitului, de pe teritoriul judeţului Sălaj, a permis bornarea zonei şi stabilirea
unor jaloane comune. Sectorul a fost numit Corău – obiectiv 3, definiţie dată de dr. Doina Ignat, cuprin‑
zând două staţiuni cercetate de D. Ignat (Corău – obiectiv 1 şi Corău – obiectiv 2) şi Corău – obiectiv
3, cel sondat în primăvara anului 2002, cercetarea lui intrând în spaţiul nostru şi al muzeului din Sălaj.
Colegii de la Sălaj au dat altă denumire, administrativ ţinând de alt judeţ, sat, comună. Pentru a nu-i
încurca pe arheologi cu stratigrafia orizontală folosim uneori termenul Corău 3 – Porţ (fig. 3).
Spaţiul a fost împărţit de colegii de la Sălaj în blocuri de 20 × 20 m, marcat cu cifre de la E la V şi
litere de la N la S, de la baza dealului spre şanţul dintre judeţe, aflat la sud. După acelaşi sistem s-a făcut şi
caroiajul din secţiuni, format din carouri de 2 × 2 m.
Săpăturile au fost începute pe limita din carouri le G şi F (fig. 3), cu scopul de a lăsa un spaţiu în
interior de 20 × 20 m. Rolul secţiunilor de verificare (programate a fi de 200 m fiecare) era acela de a
verifica densitatea de locuire şi a delimita zona cu cea mai mare densitate pentru a fi deschide două – trei
10
11
12
13

Băcueţ Crișan 2001, pl. X.
Băcueţ Crișan 2001, pl. XI şi X/3,5.
Băcueţ Crișan 2001, pl. X/3, XI.
Pentru sistemul de lucru vezi Lazarovici 2004, p. 94–125; Maxim 1999.
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suprafeţe de 20 × 20, iar după caz extinse prin casete pe complexele aflare în perimetru secţiunilor pe
complexele surprinse.
Prospectări
Rezistivitate. Am folosit doar prospectarea cu rezistivitate în sectorul în care lucram (cu o punte
de măsurare adaptată). Dată fiind adâncimea mare a unor complexe (identificate în sectorul muzeului din
Sălaj şi Oradea s-a pornit cu carouri de 2 × 2 m. După primele constatări s-a observat că, complexele sunt
la mai mică adâncime şi s-a mers cu carouri de 1 × 1 m. Ulterior ne-am dat seama că exista un strat de lut
galben ca urmare a unor eroziuni din dealul de la N., care erau mai groase în amonte, în zona Porţ şi gros
doar de 10 cm în Zona Corău 2. Şi în acest fel delimitarea obiectivelor mari sau de adâncime era dificilă.
Sistemul de săpare. Săpăturile, în faza de prospectare constau din secţiuni late de 2 m, ampla‑
sate pe direcţia nord sud pentru a urmări stratigrafia, scurgerile, densitatea şi tipul complexelor. În etapa
următoare prospectărilor noastre cu rezistivitate am deschis suprafeţe de 20 × 20 m, alese în funcţie de
stratigrafie şi prospectările care indicau unele complexe. Au apărut locuinţe distruse, dar cercetarea a fost
stopată în acest stadiu.
S-a săpat pe adâncimi de 15 cm deoarece grosimea depunerilor de chirpici este de cca 10–15 cm,
după cum rezulta din stratigrafia Doinei Ignat din obiectivul 1 şi 3. După caz s-au adoptat şi alte adâncimi
sau observaţii de stratigrafie (ca: din complex, de pe complex, şpăcluire, pe nivel, pe vatră etc.) dar marcarea
generală s-a făcut pe acestea. Se studiază problema, mai ales din cauza amestecului de materiale determi‑
nate de gropile din diferite perioade, unele sesizabile, altele nu.
Prelucrarea materialului. Spălarea materialului s-a făcut în paralel cu săpătura. Nefiind depuneri
pe materiale nu a fost cazul de decalcefiere. Materialele din nivele inferioare (nivel Suplac I la noi în
partea de sud şi la D. Ignat) au un slip fin pictat cu alb şi roşu, şi urme de pictură cu negru bituminos în
special cele din bordeie (observaţii din săpăturile doamnei dr. D. Ignat), spălarea lor fiind necesară a se
face în laborator pentru materialele din complexe şi din stratul 3 (primul nivel sub viitură).
Amplasarea staţiunii. Staţiunea de la Corău este situată la ieşirea Barcăului dintre dealuri, pe
malul drept al râului. În respectiva zonă se afla o ridicătură naturală cu cca. 6 m peste înălţimea văii. Zisele
“viituri” nu erau posibile ca pe lărgimea văii să urce atât apa. Opinia noastră era că sunt eroziuni.
Încheierea lucrărilor. Fiind la Cluj unde am raportat stadiul cercetărilor noastre. Din păcate
directorii muzeului din Cluj au dispus încetarea săpăturii, mai mult nu mi-au permis deplasarea pentru
încheierea lucrărilor şi a documentaţiei, ceea ce considerăm ca a fost un abuz. In această situaţie cola‑
boratorii mei au închis săpătura în acel stadiu într-o singură zi, fragmentele ceramice au fost smulse din
complexe fără demontarea chirpiciului. Aşa se face că fragmentele de la un vas dintr-un mormânt de
incinerare şi jumătatea inferioară a vasului au rămas pe sol. După o vreme, după spălarea pământului de
ploi, colegii de la Zalău au găsit oasele calcinate de la incinerat. Din cele publicate D. Ignat ştim că a găsit
mai multe morminte de incinerare în zona Corău 2, Panic 14.
Stratigrafia
Stratigrafia verticală. Cea mai complexă stratigrafie se afla în săpătura Doinei Ignat (vezi profil
din fig. 6). In ultima zi de lucru a Doinei Ignat a apărut o vatră săpată în marginea unui bordei. În zona
Porţ (fost Corău III) situaţia este următoarea:
– 0–0,15 m humus recent.
– 0,15–0,40 m un strat negru, negru brun care ajunge la – 35 – –45 cm, amestec cioburi medievale
(rare), romane târzii, epoca târzie a bronzului.
14

Ignat 1985, p. 275–278; 1998, p. 58; Bejinariu 1997, p. 9–15.
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– 0,40–0,45 m strat de cultură neolitic târziu, culoare brună, amestec cu cioburi grupul Suplac,
faza III.
– 0,45–0,55 m strat Suplac III în care sunt sau din care pornesc complexe (locuinţe, vetre cu patul
din 2–3 straturi de pietre de râu, gropi, şanţuri de locuinţă, bordeie).
– 0,55–0,65 m strat galben, eroziune din deal
În anumite zone ale întinsei secţiuni de 120 m stratigrafia diferă. Lipsesc unele nivele, cele neo‑
litice mijlocii, oprite, după cât se pare de un şanţ cu palisadă de apărare la marginea de nord a aşezării
Corău II. Credem că el ţinea de locuirea Pişcolt palisada fiind in interiorul şanţului, adică spre nord .
După acesta pe o porţiune de 20n m lipsesc depunerile neolitice mijlocii şi târzii, situaţie ce trebuie elu‑
cidată prin cercetări în alte zone şi prospectări.
Stratigrafia orizontală. Diferenţe esenţiale sunt între carourile din vale unde lipsesc orizonturile
Suplac III. In centrul secţiunii şi aval sunt depuneri neolitice mijlocii (gr. Suplac faza I)15. În partea din
vale, din jud. Bihor lipsesc depunerile din nivelul inferior, adică Pişcolt.

Fig. 4. Ieşirea din Suplac, pe stânga punctul Lapiş

Fig. 4b. Porț, situl paleolitic

Periegheze (fig. 4b. În urma perieghezelor efectuate de către Tatár Árpad şi apoi cu Ionuţ Băltean
în vecinătatea satului Porţ, în spatele ultimelor case spre Suplac, pe o terasă din stânga drumului spre
Suplac au fost descoperite mai multe aşchii şi nuclee de cuarţit. Este vorba de o vâlcea ce coboară din
spre pădure cu vedere spre valea Barcăului (fig. 4b). In urma unui sondaj Ionuţ Bălteam a descoperite un
nivel paleolitic târziu cu unelte din cuarţit.
D. Ignat a săpat la capul satului în punctul Lapiş staţiunea Starčevo-Criş (fig. 4a).
Descoperirile neolitice
Secţiunea 1 avea dimensiunile de 120 × 2 × 1,40 m adâncime, pe alocuri. Cercetarea ei nu a fost
încheiată decât în zona centrală unde nu au fost complexe neolitice. Secţiunea era pe sistemul de caroiaj
blocurile F.
Secţiunea 2 se afla pe marginea blocurilor G. A fost deschisă pentru a verifica marginea de est a
staţiunii, stratigrafia, densitatea de locuire şi mai ales pentru că măsurătorile cu rezistivitate indicaseră
prezenţa unor complexe.
Cum în acea parte putea fi şanţul de apărare sau palisada de est a fost deschisă o secţiune de
10 × 2 m. În secţiune au fost descoperite materiale neolitice Starčevo-Criş şi complexe de sec. IV dar nu
fost găsit şanţul, el fiind erodat sau acoperit de viituri (noi ne-am oprit cu săpătura în pământul galben).
15

Ignat 1998, fig. 42; Matei et alii 2003, p. 246–248; Lazarovici 2009, p. 1, 5, 11–12; Lazarovici 2010, p. 60–64.
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Stratul de cultură continuă spre vale (spre vest), unde am descoperit un șanţ de apărare cum pare
cel de vest. Spre sud (în zona săpăturilor colegilor de la Zalău) sunt urmele mai multor palisade și un
șanţ, dat locul era dificil de săpat, stânca masivă fiind la suprafaţă.

Fig. 5a. Secţiunea 1, în lucru

Fig. 5b. S 1 complexele din vest

Fig. 5c. Secţiunea 1,
complexele din centru

Descoperiri din neoliticul mijlociu
În săpăturile Doinei Ignat din Corău – ob. 1 a fost cercetat un bordei (fig. 6), colega Doina Ignat
trebuind să plece și ne‑a rugat să finalizăm săpătura în acel loc. În bordei dar și în toate straturile inferi‑
oare, după nivelul cu depuneri galbene (viitură a Barcăului, după D. Ignat, eroziune din deal după noi) au
apărut fragmente ceramice cu angobă sau slip alb și gălbui cu pictură de bună calitate cu roșu și negru pe
fond alb, după tehnică și motive caracteristică pentru faza Zau IIA16. De altfel regretata colegă a publicat
și unele materiale din această vreme: este vorba de un vas (comentat de noi adesea, inventarul M1 din
faza Zau IIA) (fig. 69)17. Tot în nivelul I al său mai apar materiale pictate ce au legături cu orizonturile
Zau II și Iclod timpurii18.
În zona Secţiunea 2, sub stratul de eroziune − gros de 20–25 cm, in zona Corău I este doar de
10 cm, eroziune petrecută ca urmare a defrișării pădurii pentru lemn de case și palisade și foarte probabil
a altor lucrări − urma un strat cu materiale Zau II și sub el un nivel Pișcolt IC.

Fig. 6. Suplacu de Barcău – Corău ob. 1, profil din S **, Bordei nr. 1., stratigrafia după D. Ignat
16
17
18

Lazarovici 2010, p. 60–64.
Lazarovici 2010, p. 61‑tabel.
Lazarovici 2009, p. 98–101.
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Stratul galben de la viituri a fost străpuns de gropi de sec. IV, în partea din spre deal, şi de gropi de
la locuinţe în zona centrală (fig. 52 şi 7–11), locuinţe din perioada neoliticului târziu (Zau III).
Ceramica cea mai timpurie este amestecată cu mâl, cioburi pisate şi pleavă. Arderea diferă de la
o categorie la alta. Ceramica grosieră este în spărtură neagră, tehnică caracteristică culturii StarčevoCriş. Decorul constă din alveole şi unele ciupituri, iar dintre obiecte amintim o pintaderă cu decor în
val (fig. 68–70). In ceramica din unele complexe şi din stratul superior, din Su. 1 au apărut materiale
caracteristice pentru finalul neoliticului mijlociu şi începutul neoliticului târziu, respectiv faza Suplac III.
În zona săpăturilor colegilor de la Zalău au apărut mai multe materiale neolitice din nivelul infe‑
rior, în zonele noastre doar în unele zone a fost săpat.
Neoliticul târziu
Din perioada neoliticului târziu au apărut o serie de complexe neolitice cu ceramică caracteristică
pentru etapa târzie a grupului Suplac, cele mai multe fără decor. Din acest orizont provin cele mai multe
materiale, săpăturile fiind oprite la acest nivel de locuinţe.
Locuinţele din Neoliticul târziu
Locuinţele depistate pe parcursul secţiunii aparţin etapelor târzii ale grupului Suplac, mai puţin
unele gropi ce ţin de neoliticul mijlociu.
Numerotarea locuinţelor. Locuinţele au fost numerotate în ordinea descoperiri lor din amonte
în aval, cum a evoluat săpătura. În unele cazuri complexele nu au putut fi clar separate, nu ştim însă dacă
este vorba de mai multe complexe sau mai multe încăperi.
În principal au fost găsite trei complexe cu resturi de chirpici, vase: Platforma 1, bloc. F6, c.
a8-a10, -0,45–0,55, fără să ştim dacă este complex sau o încăpere de la un complex; Locuinţa 2 (S1,
bloc F7, c. a5-a6, -0,45–0,55 m) formată din 3 încăperi, la acest stadiu; Locuinţa 3 formată tot din 3
încăperi, după cât se pare.
Aspectul locuinţelor. Metoda de săpătură a avut rolul unui sondaj stratigrafic aşa încât nu a per‑
mis depistarea decât a unui număr redus de elemente arhitectonice. Cu toate acestea a putut fi obser‑
vat, la complexele 2 şi 3, existenţa mai multor încăperi. Intre încăperi erau pereţi despărţitori pe traseul
cărora au fost descoperite gropi de stâlp, iar uneori sunt şi urme de stâlpi în interior, fie adăugiri ulterioare
fie prevăzute iniţial.

Fig. 7. Locuinţa 1

Fig. 8. Gropi ce străbat L1.
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Locuinţa 1 (S1, Bl. (bloc) F6, c. a8-a10, -0,45–0,55 m)
Câteva gropi din nivelurile posterioare locuirii neolitice au afectat depunerile de chirpici. În săpă‑
tură a fost surprins doar o parte complexului, restul cca 2–3 părţi se întindeau spre vest.

Fig. 10. Zona locuinţei 2, vedere spre est

Fig. 11. Zona locuinţei 1, vedere spre vest

Materialul ceramic era destul de sărac, constând în special din fragmente ceramice şi aşchii din
silex. Nici una din dimensiunile complexului nu puteau fi măsurate. Gropile descoperite în zona locuin‑
ţei, provin, de la construcţii din stratul următor altele au fost iniţial săpate, iar altele sunt făcute din timpul
funcţionării locuinţei.
Locuinţa 2 (S1, Bl F7, c. a6-a9, -0,45–0,55 m)
Este de fapt un complex de locuinţe sau o locuinţă cu mai multe încăperi. Lăţimea îngustă a secţi‑
unii nu a oferit date mai importante şi nici nu au putut fi preparate complexele în întregime.
De la răsărit spre apus au fost marcate următoarele complexe: gruparea 2a, 2b centru, 2c spre apus.
Cercetarea complexelor nu au fost încheiată deoarece se urmărea delimitarea lor în vederea deschiderii
unei suprafeţe. Deoarece lucrările au fost sistate complexele au fost acoperite cu pământ.
În încăperea 2a, cea din spre est, fragmentele de chirpici împrăştiate provin de la pereţi, fiind
picate de-a lungul pereţilor dar şi în interior. Unele gropi de stâlp ar marca locul unor mari stâlpi, de la
structura de bază a locuinţei dar sunt şi gropi de stâlp (fig. 12) în interior, construiţi iniţial sau adăugaţi
ulterior (în cazul în care cedează unii căpriori). Într-un caz, pe peretele de SE, se pot observa 3 pietre
într-o groapă, grupate. Ar putea marca pietrele folosite la fixarea stâlpului.
Între încăperea A şi B se observă un spaţiu gol în masa de chirpici acesta marchează traseul perete‑
lui ce avea, din loc în loc, stâlpi de la structura de bază a construcţiei.
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Fig. 12–14. ▲12) Locuinţa 2 vedere din spre est 13) ▲ cu platformele 2a, 2b, 2c; vedere din spre vest 14)▲

Încăperea 2b, în zona centrală, are o mai mare aglomerare de chirpici grupat. Acesta provine de
la un perete de lemn răsturnat după ardere şi nu prăbuşit în picioare, când are loc incendierea locuinţei.

Fig. 15–16. Locuinţa 2b vedere dinspre est şi nord.

În fig. 13–14 se poate observa o groapă de stâlp săpată ulterior care străbate podeaua locuinţei, ce
a dus la îndepărtarea chirpiciului, fiind vorba de o etapă mai târzie. Tot acolo este o grupare de pietre,
considerată iniţial vatră. Lipsa urmelor de ardere ne determina a o considera ca parte din podea, cel puţin
dintr-o anumită fază de funcţionare. Vatra se găsea la cca 1,2 m de peretele de NV.
Într-un alt caz, în încăperea b se poate observa gaura circulară a stâlpului mărginit de lespezi
(fig. 17). In acest caz lespezile sunt aşezate orizontal, pe marginea stâlpului. Este clar că lespezile ţin de
podea. Ele marchează o zonă gospodărească care necesita pietre (la Țaga am găsit asemenea situaţii). Ele
sunt grupate într-un pătrat cu laturile de cca. 1 m. În vecinătate este o altă grupare aproape circulată. În
acest moment semnificaţia pietrelor ne scapă. Ele sunt parţial tasate dar iniţial pavajul pare să fi fost rea‑
lizat cu grijă. Dimensiunile mari ale pavajului exclude interpretarea lui ca bază de vatră, cel puţin în acest
caz, deoarece în alte cazuri pietre mai mici serveau la patul vetrei. Dar în toate cazurile acele pietre purtau
urme de ardere, cum se poate observa în cazul unei locuinţe cercetată în această campanie de doamna D.
Ignat sau situaţii care s-au repetat la două din vetrele unei locuinţe de la Ruginoasa (săpături Gh. Şi M.
Lazarovici 2002).
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Din aceeaşi rocă (locală, din structura dealului pe care este situl) a fost confecţionat un lustruitor
păstrat în situ (fig. 18). El a fost aşezat peste resturi dintr-o podea arsă. La aceasta încăpere podeaua
avea şi lipituri de la reparaţii ulterioare. Precizăm că este vorba de podea şi nu vatră, pentru că vetrele, în
această staţiune, ca şi în altele sunt din altă argilă, sunt mai dense (de la bătut) şi au urme de arderi mai
profunde şi îndelungate, iar pietrele au urme de ardere pe ele.
Podeaua locuinţei, pe o anume porţiune este din lespezi. Într-un caz o asemenea lespede pusă în
dungă servea ca margine de vatră, vatra fiind din pietre de râu (fig. 18). Între pietre au fost descoperite
resturile unor stâlpi de la structura de bază a locuinţei (fig. 17).

Fig. 17. Groapă de stâlp şi podea din lespezi

Fig. 18. Lustruitor, în spate vatră

Încăperea c (fig. 14), cea din spre apus, are o cantitate mai mică de chirpici, de la pereţi, fie struc‑
tura pereţilor era din bârne iar chirpiciul acoperea spaţiul dintre bârne, fie funcţionalitatea încăperii nu
necesita bârne (cameră de vară, magazie în timp de iarnă). În acest sens sunt numeroase analogii etno‑
grafice care ar explica asemenea funcţionalităţi. Pentru rostul de magazie ar pleda prezenţa unor casete
cu marginile de piatră, un lustruitor şi o râşniţă aflate în vecinătate.
O asemenea situaţie a fost surprinsă la Baltă Sărată, în 2001, doar că acolo era o parte a unei locu‑
inţe cu o asemenea funcţionalitate şi nu o încăpere19. De altfel încăperi speciale pentru păstrarea cere‑
alelor, măcinarea lor au fost descoperite la Banjica, în cultura Vinča, lângă Belgrad şi în staţiunea de la
Parţa20 sau la Scânteia (2008). Un viitor studiu asupra dispunerii materialului ceramic descoperit în zonă
(materialele sunt în studiu şi în curs de prelucrare) ne-ar ajuta, poate la elucidarea funcţionalităţii.
Locuinţa 2 ridică câteva probleme privind modul de construcţie al complexelor neolitice din
Transilvania, unde cercetările au fost lacunare, în această privinţă.
Locuinţa 3 (S1 Bl. F7, c. a4-a7, 0,55m)
Acest complex are tot 3 încăperi, în acest stadiu al cercetărilor, fiind posibil ca la prelucrarea com‑
pletă să mai apară şi alte încăperi sau anexe.
Încăperea a. Cu acest termen a fost marcată partea din spre răsărit a complexului, separată de un
rând de stâlpi. De-a lungul pereţilor sunt resturi de chirpici cu urme de pari şi nuiele.
Acestea demonstrează că pereţii interiori, cel puţin în acest caz peretele de vest, erau din asemenea
împletituri, lipite cu argilă. Peretele de nord arde în picioare dovadă că chirpiciul care pică este mai aglo‑
merat lângă perete (fig. 19).
19
20

Lazarovici, Petrescu 2002.
Lazarovici et alii 2001, p. 262–265 şi bibliografia.
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Fig. 19. L3 vedere din spre est

Fig. 20. L3c, vedere din spre vest

Fig. 21. L3c vedere din spre est

Fig. 22–23. L3 vedere spre sud cu încăperile a şi b

Fig. 24. Locuinţa 3a, intrarea de est

Fig. 25. Locuinţa 3c, intrarea de vest

Încăperea 2b se afla în centrul locuinţei sau a complexului de încăperi. Ea avea podeaua din pământ
bătut şi ars. Doar că lutul nu era argilă curată ci amestecată cu humus. Partea din spre peretele de nord
a fost mai bine lucrată iar lutul a fost mai gros. Unele spaţii goale dintre chirpici par a marca locul unor
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stâlpi, situaţie care se va elucida la demontarea chirpiciului şi podelelor. Urme unor stâlpi poate fi obser‑
vată în interior dar şi de-a lungul pereţilor, la fiecare din cele 3 încăperi. Dacă se va dovedi aceasta atunci
avem de a face cu o structură gândită anterior la care se adaugă reparaţii ulterioare. Prezenţa unor gropi
mai largi arată o săpare ulterioară, cele înguste sunt de la construcţia iniţială.
Încăperea c (fig. 19, 21). Aceasta era situată spre vest. În acea zonă a fost găsit un al doilea rând de
lipituri ce nu au fost legat prea bine sau reparaţia nu necesita suprafeţe prea mari. De altfel şi acum s-au
constata numeroase denivelări, provenite de la tasări diferite ale podelei.
În vecinătatea intrării a fost descoperită o platformă de pământ ars. Aceasta era de formă dreptun‑
ghiulară, avea dimensiunile unei vetre adică 1 – 1,10 × 80 cm.

Fig. 26. Vatră cu pietre din L3.

Fig. 27. Intrarea de vest la L3c

Fig. 28. Vatra L3

Fig. 28b. Herpálty (apud Kalicz-Raczky 1990, p. 122), Gorzsa (apud Horvath 1990, p. 38)

Intrarea de vest şi fundaţia pereţilor (fig. 20–21). În afara construcţiei, la ambele capete, la cca
30 cm sub nivelul de dărâmare al construcţiei a fost prinse şanţuri de la fundaţia pereţilor. Din studiul
acestuia observăm că din loc în loc sunt stâlpi masivi iar în spaţiul şanţului sunt alţi stâlpi mai mici.
Direcţia şanţurilor de la fundaţia pereţilor urmează direcţia pereţilor intermediari şi orientările
care de cele mai multe ori sunt în unghi drept. Fiecare din aceste şanuri se opreşte cu câte un stâlp masiv
la capăt. Aceasta ne determină să considerăm că au fost surprinse intrările ce aveau o deschidere de cca.
1 m.
Şanţurile de fundaţie au lăţimea de cca 25–30 cm, uneori ceva mai mult. Asemenea şanţuri au fost
descoperite şi în cazul locuinţei doamnei D. Ignat în locuinţa cu vatră precum şi în săpătura colegilor de
la Zalău care au surprins şi stâlpi de colţ, la noi fiind doar margini de intrări. Adâncimea lor este de cca
60 cm, prepararea lor nefiind încheiată.
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Şanţuri de fundaţie de acest tip au fost descoperite în cultura Vinča la Zorlenţu Mare, Parţa
Gomolava21, Opovo, Slatina, Ovčarovo ş.a.22 În interiorul locuinţei au fost descoperite mai multe găuri
de stâlp, de la structura de bază a construcţiei. Aceştia au fost puşi înainte de amenajarea sau refacerea
podelei cu lespezi de piatră (fig. 17). Prezenţa unor stâlpi mari în interior indică, credem noi, faptul că
avem de a face cu o construcţie cu mai multe încăperi şi uneori cu etaj. Asemenea situaţii se întâlnesc în
Ungaria, la acelaşi orizont cronologic, la Herpály23 și Gorzsa24.
Vetrele
În locuinţe, în afara lor (poate că este vorba de alte locuinţe, ce nu au fost depistate, secţiunea
îngustă, sondajul lat de numai 2 m nu permite întotdeauna identificarea şi localizarea marginilor unui
complex) au fost descoperite aglomerări de pietre orizontale la adâncimi diferite şi de dimensiuni diferite.
Vetrele descoperite au constituit o problemă de studiu pentru noi. Iniţial s-a crezut, datorită
dimensiunilor mari de 1,2 – 1,4 m şi cu răspândirile de pietre ajungeau la 2 m, că este vorba de podea de
o locuinţă cu vatra de pietre25. Asemenea complexe cu pietre sunt cunoscute la Ostrovu Golu dar acolo
dimensiunile erau mari de cca. 6 × 4 m o încăpere26, din cultura Starčevo – Criş.
Aceste aglomerări erau formate din 2–3 de pietre de râu, adunate din Barcău (asemenea pietre
apar la gura de ieşire a Barcăului dintre dealuri, unde se află un vad), la numai 250–300 m de marginea
staţiunii.
Vatra 1 (Bloc F7: fig. 29–30). a apărut în afara unui complex. Iniţial a fost o concentrare de cca
90 × 1 m apoi s-a mutat spre sud şi s-a mărit. Răspândirile ulterioare şi la modificări deformează imaginea
asupra dimensiunilor. Oricum arată o folosire îndelungată a vetrelor în aceeaşi zona. Raportul cu com‑
plexele mai trebuie demonstrat
Vatra 2 (Bl. F7: fig. 31–32) este o aglomerare de pietre prinsă doar parţial în secţiune. Din stu‑
diul ei rezultă 2 faze de refaceri. In prima fază la marginea era o vatră sezonieră ce avea pe margine pietre
dispuse circular (fig. 31). In cea de a doua etapă dimensiunile au fost reduse (fig. 32).
Este regretabil că nu am putut termina săpăturile se puteau trage importante observaţii despre
arhitectura civilă a grupului Suplac.

Fig. 29. Vatra 1
21
22

23
24
25
26

Fig. 30. Vatra 1

Brukner 1988, p. 35, fig. 1.
Lazarovici 1979, pl. I; Lazarovici et alii 2001, fig. 59–61, 63–67, 71–75, ş.a.; Lazarovici, Lazarovici, 2002; Todorova 1976;
Todorova-Vaisov 1993, p. 33–37.
Kalicz-Raczky 1990, p. 122; Kalicz et alii 2011, p. 41–41 ş.a.
Horvath 1987, p. 38.
Ignat 1998, fig. 10–12, 14–15.
Lazarovici, Lazarovici 2006, p. 105–106.
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Fig. 31. Vatra 2

Fig. 32. Vatra 2

Vatra în ambele faze a fost străpunsă de gropi, umplute apoi cu pietre (fig. 31, 33). Pentru rostul
acestor găuri astupate nu avem explicaţii. Din punct de vedere stratigrafic această vatră aparţine ultimului
nivel de locuire. Ceramica de la acest orizont indică faza a III-a a grupului Suplac este o etapă aflată în
retardare după aspectul ceramicii, dar arhitectura indică o comunitate cu bune cunoştinţe de realizare şi
folosirea locuinţelor. De altfel unele prospectări făcute de o echipă de la Bucureşti arată că la Corău I este
o fortificaţie foarte sofisticată, cu o arhitectură similară celor de la Iclod.

Fig. 33. Vatra 2

Fig. 34. Vatra 2

Fig. 35. Vatra 3

Vatra 3 (bl. F7) ţine de un orizont Suplac III, o etapă timpurie, între ea şi nivelul III târziu sunt
depunerile complexului 6a, un complex marcat din pietre mari dispuse în o anume ordine. Aceasta pare
a fi avut un singur nivel de refaceri. Din ea sunt unele răvăşiri de pietre (fig. 34).
Vatra 4 (fig. 36–38) a oferit cele mai bune exemple privind funcţionalitatea şi folosirea ei, eta‑
pele de refacere şi folosire. Prima aglomerare pare să fi fost circulară şi cu pietre mai mari, unele de râu,
unele lespezi locale (fig. 38). Asemenea lespezi a apărut la una dintre vetrele din locuinţa 2 (fig. 14–16).
Lipitura de lut nu era prea groasă şi nici prea bine arsă, totuşi s-a păstrat (fig. 38–39). Din penultima
etapă de refaceri s-a păstrat un vas îngropat, acoperit de lipiturile ultimei etape (fig. 37).
Situaţia nu este singulară la Suplac. În marginea primei vetre din locuinţa săpată de doamna Ignat,
în aceasta vară, a fost descoperit un alt vas, acela a fost pus în dungă, ceea ce arată că e vorba de un ritual.
Fie că unele din aceste vase ţineau produse necesare în vecinătatea vetrei (ulei, sare în primele faze şi
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lăsate acolo la la refacerile ulterioare fiind sparte), fie era vorba de un ritual legat de fundarea şi funcţio‑
narea vetrei, ambele vase fiind în poziţie normală, dar îngropate la cca. 10 cm.

Fig. 36. Vatra 4 vedere spre sud

Fig. 37. Vatra 4, detaliu cu vase, etapa 3

În săpăturile doamnei D. Ignat au fost semnalate asemenea aglomerări de pietre considerate podele
de locuinţă. Studiind foarte atent (şpăcluind mai multe zile în şir pietrele) dispunerea pietrelor, straturile
de pietre împrăştierea lor, şi având fericita ocazie de a surprinde într-un caz, la vatra 4-a două straturi de
lipituri ambele arse, din care cel inferior mai bine păstrat am putut constata că este vorba de vatră şi nu
podea sau loc de pat, cum avem la Taga realizate din lut ars pe structură de pari.

Fig. 38. Vatra 4 detaliu, etapa 1 şi 2

Fig. 39. Margini de pietre din cele 3 etape de refaceri

Dimensiunile mici, faptul că cel mai adesea sunt în afara locuinţelor, urmele de lipitură au servit
ca argument pentru considerarea lor ca vetre. De altfel în săpătura Doinei Ignat din această campanie a
apărut o mare vatră, cu pietre la bază, dar aceasta se afla în interiorul unei locuinţe şi avea două faze de
refacere. Asemenea vetre au fost descoperite de noi la Ruginoasa, atât în locuinţe cât şi în bordeie, în
epoca eneolitică, în cultura Cucuteni, în faza A327 .
Depuneri rituale de vase. În vecinătatea vetrei 4 a fost depus, odată cu construirea vetrei sau la
nivelul ei de călcare un vas, parţial îngropat, ce avea gura la nivelul de călcare al vetrei (fig. 37).
O asemenea depunere rituală de vas a fost semnalată la prima vatră din bordeiul a doamnei D.
Ignat, în secţiunea, c. la – 5 cm sub nivelul vetrei.
Mormântul de incinerare (fig. 42). În afara şanţului de apărare?, în partea superioară a unei
gropi au fost depus un vas cu gura în jos. În vas s-au găsit oase calcinate. Cercetările au fost întrerupte
27

Lazarovici et alii 2001, p. 272–273.
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brusc motiv pentru care cercetarea nu a fost încheiată. El era în perimetrul unei gropi, foarte probabil
semibordei, după adâncimea mică.
Morminte de incinerare apar în neoliticul timpuriu la Gura Baciului (Gura Baciului P24 M7)28,
în neolitic târziu în terminologia civilizaţiilor din Grecia, în vremea neoliticul dezvoltat la noi, în cultura
Larissa29 contemporană cu Vinča A30. În neoliticul târziu morminte de incinerare apar în grupul Suplac
(fig. 42), la Suplac incineraţie în urnă31, Tăşad32, la Aszod în cultura Lengyel din Ungaria33 în săpăturile
colegilor de la Zalău şi ale noastre Corău III sau Porţ (fig. 40–42), în cultura Lengyel, în Austria34 în
Bohemia în cultura Jordanovo – Jordansmühl35.
In S1, bloc F10, c. 2 la – 0.8 m (fig. 42) au fost descoperite trei vase pe acelaşi nivel de călcare. Cum
ele nu făceau parte din inventarul vreunei locuinţe şi au fost descoperite pe o circumferinţă de cca. 60 cm
credem că făceau parte dintr-o groapă nesesizată. Tot acolo au fost găsite câteva oase arse, dar nu suntem
siguri dacă sunt depuse cu vasele sau erau acolo întâmplător, deşi oase arse apar destul de rar în strat. Ar
fi putut fi un ritual dar nu am putut termina cercetarea.

Fig. 40. Depuneri de vase
pe nivelul 0,55m

Fig. 41. Vase îngropate în
marginea de sud vetrei 4

Fig. 42. Vas cu oase calcinate

Altă depunere de care am mai amintit era cea din marginea vetrei 4 (fig. 41). Deasupra intersecţiei
dintre G48 şi G48b a fost găsit un vas cu gura în jos în care au fost găsite oase arse (fig. 42). În groapă sunt
materiale SC IV dar şi Suplac (fig. 68–70). Foarte probabil groapa a tăiat un strat SC necercetat de noi,
deoarece în zonă cercetarea nu a fost încheiată.
Alte complexe
La nivelul locuinţelor şi un nivel mai jos, au apărut aglomerări de lespezi (câte 2–4 lespezi) din
roca locală. Numerotarea lor a fost în continuarea locuinţelor socotind că ar putea fi urme de la construc‑
ţii de lemn aşezate pe pietre pentru a nu putrezi bârnele, obicei întâlnit la case şi şuri ţărăneşti, ridicate de
la sol pentru a nu putrezi. Nu am putut extinde săpătura pentru cercetarea lor. Privind acum, după 15 ani
şi cu alţi ochi una din pietre din C6 ar putea fi o stelă, cum am găsit numeroase la Scânteia în campanile
din 2016–2017. Acestea au fost definite cu termenul de complexul 4–6 fără a putea aduce alte precizări
decât că pietrele par grupate după forme geometrice.
28
29
30
31
32
33
34
35

Lazarovici, Maxim 1995, 186–187, XII/2, XIII/2, XVII-XVIII, XIX/4, XX/4, XXI.
Hourmouziades 1973, 201–202, 209.
Lazarovici 1977b; Lazarovici 1978; Lazarovici, Maxim 1995, p. 183–198, 400–401.
Ignat 1998, p. 59; Ignat 1985, p. 275–278.
Chidioşan 1979.
Zoffmann 2000.
Leneis et alii 1995, p. 93 şi urm.
Novotny 1950.
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Fig. 43. Complexul 4

Fig. 44. Gropile

Fig. 45. Complexul 6

Şanţul neolitic (fig. 46)
În blocul F9, în c. a9-a10 au fost descoperite resturile unei gropi ce pare a fi şanţ de apărare. La cca.
3 m de acest complex nu mai sunt nici un fel de complexe arheologice, pe o distanţă de cca 30 m, după
care reîncep depunerile ce ţin de staţiunea Corău I. Tot aici se opresc şi depunerile nivelului I ce sunt mai
timpurii decât materialele din nivelul Suplac, faza I de la Corău I. Şanţul este tăiat de fundaţia unui şanţ
de la o locuinţă marcată de noi ca L7 (numerotarea merge în continuarea complexelor), complex ce ţinea
tot de depunerile Suplac, faza III.

Fig. 46. Şanţul neolitic mijlociu şi complexe ulterioare

Fig. 47. Gropile 48, 50 şi peretele de vest L7

Gropile
La nivelul complexelor au apărut o serie de gropi. Unele ţin de arhitectura nivelului Suplac III,
altele ţin însă de nivelul neolitic mijlociu, nivel ce nu poate cu exactitate încadrăm materialele, fiind în
studiu. Gropile pot fi separate după nivelul la care au fost depistate sau după materialul din conţinut.
Gropile nu le aranjăm în ordinea numerelor ci, în măsura posibilului, în ordine cronologică.
Deoarece nu au fost golite de materiale nu putem preciza exact perioada din care sunt. După poziţia
stratigrafică apreciem datarea lor.
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Din perioada neolitică mijlocie
Gropile 48, 48b şi 50 sunt în zona şanţului neolitic (fig. 46–47). Materialele din ea ar putea apar‑
ţine fazei Suplac II, (fig.73–74). Groapa 50 este tăiată de şanţ, deci este cea mai veche. Groapa 48 este
acoperită de depunerile din G48a, de un vas cu oase (fig. 42) din nivel Suplac III şi este şanţul de vest al
locuinţei 7 (fig. 46–47).
Gropile 46 şi 47 pornesc de la baza stratului Suplac III sau din stratul neolitic mijlociu. Un nivel
de călcare cu pietre din nivel Suplac III (fig. 49). În umplerea gropii 46 sunt materiale neolitice mijlocii,
aflate în studiu la această etapă. Pasta lor este însă de neolitic mijlociu, poate finalul acestei etape. Nu
putem preciza, deocamdată, care este raportul cu Suplac I.

Fig. 48. Şanţul, L7 şi gropi

Fig. 49. Gropile 46–47

Fig. 50. Groapa 49

Gropile neolitice târzii
Groapa 49 este situată în aceeaşi zonă, în partea din aval, lângă locuinţa 7 şi a fost săpată din strat
Suplac III. Are o formă rotundă şi diametrul de 90 adâncimea de 0,50m. Un grup de pietre din nivel
Suplac III suprapunea Groapa 46, situaţie ca şi în cazul gr. 47.

Fig. 51a. Gropile 46–47

Fig. 51b. Gropile 46–47
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Pentru o serie de gropi nu poate fi stabilită vârsta deocamdată. Materialele din ele nu au fost stu‑
diate amănunţit. Groapa 1. A fost semnalată în c. a5, la -0,45 m adâncime. Groapa era săpată din stratul
galben, motiv pentru care s-a crezut că este de sec. IV. Groapa avea formă de clopot. Asemenea gropi au
fost descoperite în sectorul de la Zalău acolo având materiale de sec. IV. Cum în conţinutul ei erau doar
materiale neolitice Suplac III şi I (acestea din urma provin de la săparea ei în stratul mai vechi) credem că
ea este o groapă de provizii din nivelul Suplac 3.

Fig. 52a- 52b. Groapa 1, epoca neolitică târzie, grupul Suplac III, groapă de provizii (taie nivelul Piscolt).

Groapa avea adâncimea de 0,80 m. In imaginea 57 se poate vedea că săparea ei s-a făcut după dărâ‑
marea locuinţei 1 şi o perioadă cu depuneri neolitice de cca. 10 cm.

Fig. 52c, 52d. Groapa 1 şi secţiunea, vedere generală

Gropile din perioadă neprecizată
Acestea au o mare regularitate ele par a indica unele posibile complexe. Umplutura lor cu pământ
negru ar indica un orizont mai târziu, neolitic târziu, poate post neolitic.
Datele stratigrafice nu ne ajută prea mult deoarece stratul de pământ galben ce este la nivel Suplac
III şi puţin deasupra apare înainte şi după gropile de sec. IV cum se poate observa în secţiunea 2. Din
aceste motive am realizat unele posibile aliniamente fără a avea certitudini.
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Fig. 53. Gropile 23–33

Fig. 54a, 54b. Aliniamente posibile pe gropi

Trebuie să reţinem că unele din gropi au în umplutură pământ galben (ex. G28) de parcă ar fi
fost introdu-se în groapă coloane din lut galben, nears sau erau deschise la vremea unei viituri din deal.
Adâncimea diferită ar fi o posibilitate de separare dar suprafeţe îngustă cercetată, de numai 2 m a secţiuni
impune rezerve.
Epoca târzie a bronzului
În stratul de la 30 cm au apărut mai multe fragmente ceramice, de-a lungul secţiunii. Ele însă sunt
cel mai adesea amestecate cu materiale de sec. I şi chiar unele medievale (ceramică, lamă de cuţit).
Groapa 12. Din perioada târzie a epocii bronzului este semnalat un bordei de formă dreptunghiu‑
lară cu colţurile rotunjite, cu trei stâlpi de structură pe marginea bordeiului (fig. 56 gropile a-c). Bordeiul
avea una din laturi de 2,10 m. Fundul gropi era drept.
În umplutura gropi, formată din pământ negru-brun, au fost descoperite fragmente ceramice din
pastă cenuşie, amestecate cu cioburi pisate din care unul decorat cu caneluri, caracteristic ca factură şi
decor pentru bronzul târziu.
Perioade neprecizate
Bordei 11 Bl. F7, c. a1, 0,55–0,70; -0,90 m) a fost săpat din stratul negru (fig. 59) până în stratul
neolitic. În interior era o altă groapă cu diametrul de 0,70 m care cobora până la 0,90 m. Dimensiunile
erau de 1,8 × cca. 1,6 m (mergea sub profilul de N).
Gropile 14–15 (Bl. F7, c. a3) sunt o gropi duble, iniţial considerate de stâlp. La început se sapă o
groapă mai mare, apoi o gropiţă în marginea ei, mai adâncă în care era fixat stâlpul, credem noi. Groapa
14 cobora până la 1 m şi avea diametrul de 0,25 cm, stâlpul putea avea cca 0,15 cm. Groapa 15 cobora
până la 0,70 m fiind posibil să ţină de alt complex decât G14. Dimensiunile mari pun însă sub semnul
întrebării funcţionalitatea legată de folosirea lor ca stâlp. Pot avea şi altă funcţionalitate.
Groapa 13 (Bl. F7, c. a2, -0,55–0,75 m) diametrul era de 1,15 m, umplerea era cu pământ negru,
fundul drept.
Groapa 20. Situată în Bl F6c. c. a4, a fost semnalată de la adâncimea de 0,55 m. Umplerea sa era
cu pământ din stratul post neolitic. Dimensiunile erau de 0,50 × 0,60 m (fig. 60).
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Fig. 55. Gropile 11–13

Fig. 56. Gropile 11–13 preparate

Fig. 57. Groapa 1314 şi B11–12

Fig. 58. Gropile 21.

Fig. 59. Groapă de provizii, G1.

Fig. 60. Gropile 1–9, 20

Fig. 61. Semi – bordeiele 11–12

Gropile de stâlp. În stratul galben ce compune partea superioară ăi inferioară a depunerilor neoli‑
tice târzii s-au delimitat o serie de gropi. Unele dintre ele sunt gropi duble, altele sunt ovale. Toate acestea
proveneau de la structuri masive de lemn. Unele dintre ele au adâncimea de 0,45 m, de la nivelul de la
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care au fost prinse. Dacă mai adăugăm 10 – 15 cm ce e posibil să nu fi sesizat în timpul săpării pentru
că un strat de săpare are 15 cm, observăm că toate au adâncimea necesară pentru a susţine structuri de
lemn. Cele duble sau ovale marchează groapa de săpare şi groapa de adâncire, locul stâlpului. Intr-un caz
au fost descoperite pietrele puse pentru fixarea stâlpului. Din aceasta putem deduce grosimea stâlpului
care este de 14 – 16 cm, la o groapă cu diam. de 30 cm. Cele care coboară mai mult de 0,85 m par a apar‑
ţine nivelului neolitic. Dar, e totuşi riscant a le considera neolitice doar pe această bază. Umplerea lor nu
este semnificativă deoarece cioburi neolitice e firesc să apară, gropile tăind cel puţin unul din straturile
neolitice, iar cel mai adesea ambele nivele.
Alte gropi. Mai apar o serie de gropi (G13, G14, G15, G20, G25, G46, G47, (fig. 57, 62–63).
Acestea au diametrul de peste 50 cm (0,7 – 1,2 m) având o formă circulară sau ovală. Unele sunt neoli‑
tice iar materialul din ele arată umpleri încete sau rapide (cele în care intră amestec de pământ negru şi
galben. Unele au însă straturi succesive, pigment cu chirpici sfărâmat, cioburi, oase ele pot să fi avut altă
funcţionalitate dar a servit mai apoi pentru resturi menajere.

Fig. 62. Groapa 20

Fig. 63. Groapa 21

Secolul IV
În secţiunea 2 au fost descoperite o serie de gropi de formă ovală sau dreptunghiulară. Acestea au
câteva trăsături comune: sunt săpate la mică adâncime, au marginile lipite cu lut şi au în compoziţie o
mare cantitate de cenuşă şi cărbune. În umplerea lor apar fragmente ceramice lucrate cu roata din pastă
cenuşie (fig. 64a-b).

Fig. 64a şi 64b. Groapa 16. pe fund fragmente ceramice, oase chirpici.
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Forma lor ovală, dreptunghiulară sau pătrată arată că nu forma este lucrul esenţial ci faptul de a fi
săpate în pământ. Ele au fost lipite cu lut (stratul are 1,5 până la 2 cm). Într-un caz gropile se suprapun
una peste alta de 3 ori, cea ce arată că locul era important, iar nu pământul în care erau săpate. Totuşi în
acel caz umplerea era din pământ bătut. Statul de lipitură argiloasă era ars din interior spre margine, arde‑
rea pătrunzând şi în straturile în care groapa a fost săpată. Lipsa zgurii de metal, arderea nu prea mare,
marea cantitate de cenuşă, cărbune, resturi carbonizate ne determină să le considerăm gropi de provizii.
Prezenţa lemnelor carbonizate este importantă deoarece ele arată existenţa unor construcţii de lemn
(capace sau alte instalaţii). Uneori în fundul gropi cad margini de pereţi, ceea ce arată că groapa era goală
iar marginile s-au desprins şi au picat în groapa goală.
Trebuie să remarcăm că asemenea gropi au apărut în săpăturile colegilor de la Zalău şi a celor de la
Oradea în zona dintre dig şi şosea, pe marginea din spre est a drumului de pe vale (acum în zona picioa‑
relor de la Autostradă .
Gropile neolitice (fig. 65–67)

Fig. 65. Groapa 17; Fig. 66. Detaliu cu marginea arsă

Groapa 16 (fig. 65). Marginile erau arse. În fundul ei s-au găsit resturi de pereţi arsură, un frag‑
ment Starčevo-Criş, ceea ce arată că a fost umplută voit.

a

Fig. 67 a şi 67b. Groapa 18 suprapune gropile 50a şi 50b

b

Pe nivelul ei de călcare s-au găsit trei fragmente ceramice de fază SC IVA spre IVB, vreme în care
în mai toate staţiunile din această fază este o evoluţie spre Liniar (fig. 60–70b), fără a se naşte la noi o
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civilizaţie liniară vezi Gura Baciului IV (fig. 71). Fenomene similare se petrec pe arii largi spre nord in:
Slovacia36 sau în Polonia 37.
Cea mai interesantă situaţie a fost descoperită cu gropile 50a şi 50b (fig. 67b).

Fig. 68. Pintadera de la Suplac SC IV

Fig. 69. Suplac SC IV

a

b

Fig. 70a. Materiale SC IVB de pe nivelul de călcare de la G17; b. Ceramică SC IVB,
nr. 2.3 evoluţie spre liniar din bloc G5, c. a2, -0,70m; nr. 4, 6 Suplac III
36
37

Pavúk, Zdeněk 2013, fig. 68
Kaminská, Kaczanowska, Kozłowski 2009, fig. 11
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Gropile 50. Prima groapă a fost 50b, săpată în pământul galben. Groapa este abandonată, a fost
umplută, pământul de pe margini este bătut şi apoi lipit (marginea vizibilă în fig. 66). In groapă s-au făcut
de mai multe ori foc, lipitura de pe margini are 0,5mm, ceea ce înseamnă că a stat cu jar (fig. 65). Peste ea
se sapă o altă groapă 50b, de aceeaşi formă şi conţinut (fig. 67b).

a

Fig. 71. Gura Baciului IV, SC IVB evoluţie spre Linear

Fig. 72. Suplac IB – Mormânt 1,
(Zau IC) b. F2, a11, 0,40m

Fig. 73. Groapa 48 Pişcolt F11 a4, -1,05

Fig. 74. Suplac IB, F12, a1, 0,40
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Apoi după o vreme se ridică a treia groapă. După forma cele dreptunghiulare par a fi mai vechi iar
cele cu marginile rotunjite mai târzii, observaţie ce nu trebuie însă generalizată. Mai remarcăm că gropile
sunt săpate în strat galben pietros, ca din panta dealului. Deasupra lor este un alt strat galben, cu mai mult
pietriş provenit din eroziunea dealului. Eroziunile se petrec după neoliticul timpuriu şi mijlociu Pişcolt
Ic (apar fragmente incizate tip Alföld şi continuate în neoliticul târziu. Peste gropi apare un strat de pie‑
triş din coastă, depuneri post sec. IV.

Fig. 75. G48 F10, a2, 0.80m Suplac II

Fig. 77. Suplac II F11 c. a3, 0.07

Fig. 78. Suplac III

Fig. 79. E2 c a7 0.40mSuplac III
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Ceramica
O parte din materialele ceramice au fost transportate la Muzeul din Zalău fără a putea fi studiate,
Din materialele studiate parţial observăm că unele marchează evoluţia spre Starčevo-Criş IVB cum este
la Gura Baciului IV (fig. 71) cu pasta spre o cilizaţie „lineară” (LBK).
După faza Suplac IB materiale publicate de D. Ignat (DissDoc 2.2–3, 3.1–3; 4.1–6,; 5.1–3; 6.1–
6; 7.1–8; 8.1–2, 5/10; 10.1–4,7;12.1.2, 13.1, 8–11 ş.a.), avem o migraţie Zau din centrul Transilvaniei
credem noi prin peste Meseş de la Cluj-Napoca – Huedin – Izvorul Crişului – Vadul Crişului38, Ioşia39
spre zonele cu surse de bitum la până la Derna, Tătăruş, Suplac unde şi astăzi sunt izvoare naturale de
bitum, folosite pe atunci de comunităţile Starčevo-Criş, Zau şi Herpály – Salca (analizele au dovedit
utilizarea gudronului de mesteacan și nu a bitumului). Cele de la Suplac au folosit bitumul care izvora
la suprafaţă.
Intre aceste zone avea loc şi schimburi etno-culturale sau importuri din spre Crişana şi uneori
chiar migraţii fiind interesaţi de zonele de sare din estul Apusenilor. Asemenea importuri din Crişana
sunt pe culoarul Oradea – Cluj un mormânt de copil 40, Cluj-Napoca – Sf. Ioan (colecţia Takacs: MNIT
IV 9820–9824)41, Cheile Turzii – Peştera Ungurească (fig. 70), Zau 42, Miercurea Sibiului43 şi din cultura
Herpály44.
Concluzii
Cercetările de la Suplacu de Barcău, din vara şi toamna anului 2002 au ridicat mai multe probleme
decât au putut lămuri. Aceasta pe de o parte că acestea aveau un caracter de sondaj principalul obiectiv
fiind precizarea locuirilor, densitatea de locuire, caracterul şi funcţionalitatea diferitelor instalaţii.
Referitor la încadrările culturale s-au ridicat unele întrebări privind grupul Suplac, unele în scris
altele în oral. Nu este cazul acum să facem o analiză critică a lor, noi cunoscând îndeaproape materialele
doamnei D. Ignat care a avut bunăvoinţe de a ne prezenta studiile şi materialele descoperite.
Concluzii finale vom putea elabora doar după studierea materialului descoperit.
O problemă care se ridică de pe acum este momentul formării grupului Suplac. Vasul socotit
Suplac I, pictat cu spirale cu pictură bună45 ca şi unele fragmente incizate cu motive „tisoide” sau
„turdăşene”, ce păreau pe atunci singuratice, astăzi ni se pare firesc să fie prezente. Ele arată existenţa
unei componente translvănene de genul descoperirilor fost CCTLNI sau CCTLNZIS astăzi cultura
Zau. Motiv pentru care la complexul cultural Zau46 s-a adăugat atunci şi iniţiala S = de la Suplac
deoarece la geneza şi în evoluţia acestei civilizaţii este prezentă o componentă transilvăneană şi una
din Crişana.
Drumul pe care îl parcurge această componentă este prin bazinul Crasnei, descoperirile care jalo‑
nează acest drum sunt cele de la Pericei (fig. 69)47, Zăuan şi altele48.
Pe unde ajung aceste descoperiri la Pericei constituie o întrebare, dar nu trebuie uitat că Valea
Crasnei izvorăşte din munţii, din zona Ciucea de acolo pe crestele Munţilor Sălaj spre nord sunt drumuri
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Vlassa 1986, p. 24, 3/4; Lazarovici, Kalmar 1982, p. 235, 2/2; Lazarovici 1990.
Dumitraşcu., Tăutu 1975, II/7; I 57, II/3–4; IV.3.
Radu, Moiş 1973.
Lazarovici, Kalmar 1982.
Colesniuc 2014, p. 177, fig. 105.
Luca et alii 2004, Luca 2005, importul Pişcolt.
Paul 1992, pl. XXIX (fructiere jos).
Ignat 1998, p. 192, fig. 48.
Colesniuc. 2014, p. 214–215 fig. 174–175.
Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2000; Băcueţ-Crişan 2001; Băcueţ-Crişan 2003; Băcueţ-Crişan 2008 ş.a.
Lakó 1981, p. 61; Lakó 1986, p. 50; Iercoşan, Sălceanu 1997, 39).
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de culme. Pe de altă parte se ştie că, pe culoarul Crişului Repede sunt descoperiri de tip Zau la Vadu
Crişului49, Pestiş50, Călata51, Giurtelecu Şimleului, Pericei ş.a. cu ceramică pictată52.

b

a

Fig. 68–69. Unităţile geografice şi culturale din zona Suplac – Pericei

Privind unităţile geografice observăm
că de la Suplacu de Barcău la Marghita este o
depresiune intramontană cu zone extrem de
bogate atât ca terenuri agricole dar şi pădurile
dintre Muntele Şăs (muntii Plopiş) şi Dealurile
Silvaniei. Barcăul, izvorând dintre Muntele Şăs
şi Piatra Craiului, face legătura cu descoperirile
de la Vadu Crişului şi mai departe spre Valea
Someşului Mic prin descoperirile de la Călata53.
Zona este extrem de bogată în urme arheologice.
Pe de altă parte dacă privim spre Crasna în jos
a
observăm o legătură directă cu descoperirile de
Fig. 70. Peştera Ungurească, inmport Pişcolt.
tip Pişcolt de la Tăşnad şi pe Barcău în jos cu cele
de la Săcuieni, Herpály şi altele mai sus amintite.
Regretăm că nu am putut termina o săpătură promiţătoare din punctul de vedere al arhitecturii şi
materialului, cercetările continuând şi în următorii ani de în sectorul sălăjean.
Li sta pre s c urtă ri lor bi blio gra fic e
****
Băcueț-Crișan, Băcueț-Crișan
2000
Băcueț-Crișan 2001

49
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DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA PANIC
(COM. HERECLEAN, JUD. SĂLAJ)
IOAN BEJINARIU*

Abstract: In June 2017 few bronze artefacts (5 pieces)
were discovered with a metal detector around Panic village, in a place called „Pădurea Bichișel / Bichișel Forest”.
Few months later, durind a field evaluation other five new
objects have been found. All the pieces were scattered on
an area of about 10 m2 but the original place where they
were deposited could not be identified. At a certain distance
to the west of the place of discovery were identified three
mounds, possibly tumuli. Finally the bronze hoard consisted
of 10 pieces: sickles (one entire and three other fragments),
a fragmentary socketed-axe with two small objects inside
(fragment of a small chisel or awl and a small fragment of
another piece) and fragments of raw material remaining
after casting process. Is a bronze hoard characterized by the
combination of tools – raw material. Together the 10 pieces
have the weight of around 200 grams. On most of the artefacts there are traces of actions (blows and bending) meant
to fragment them. The degree of fragmentation is medium
one. Undoubtedly, the most interesting piece is the socketedaxe having two other pieces in the hole inserted. Also, this
practice can be observed to spearhead, socketed-axes and
winged-axes. This kind of discoveries, sometimes named
„miniature-hoard”appear at the earliest in Central Europe
(including the Carpathian Basin) during Ha A phase, while
the archaeological contexts of those from Western Europe
and UK are more recent (Ha B phase). Our bronze hoard,
from Panic village can be dated in Ha A period.
Keywords: north-western Romania; Bronze hoard; Late
Bronze Age; „miniature hoards”; sickles; socketed-axe.

Rezumat: În vara anului 2017 au fost descoperite
cateva piese de bronz de către un cetățean în zona satului
Panic, în locul numit „Pădurea Bichișel”. Ulterior a fost
demarată o evaluare de teren și alte cinci obiecte au fost
descoperite. Obiectele de bronz se pare că erau împrăștiate
pe o suprafață de circa 10 m2, însă locul inițial al depunerii de bronzuri nu a putut fi identificat. Spre vest, la o
anumită distanță de locul descoperirii se află trei movile,
probabil tumuli. Depozitul constă din 10 piese: o seceră
întreagă și alte trei fragmente, un celt fragmentar în interiorul căruia fuseseră introduse alte două mici obiecte,
precum și fragmente ce provin de la resturi de turnare.
Depozitul se caracterizează prin asocierea unelte –
materie primă. Împreună piesele cântăresc circa 200g.
Pe majoritatea se observă urme de fragmentare, lovire
și îndoire. Gradul de fragmentare este unul mediu. Fără
îndoială piesa cea mai interesantă este fragmentul de celt
în care au fost introduse alte două mici piese, o practică
care a mai fost sesizată mai ales în cazul unor vârfuri de
lance, celturi ori topoare cu aripioare. Acest gen de descoperiri, uneori denumite „depozite – miniatură” apar
cel mai devreme în Europa Centrală (inclusiv Bazinul
Carpatic) în etapa Ha A, în timp ce contextele arheologice cu asemenea descoperiri din Europa de vest și Marea
Britanie sunt mai recente (Ha B). Depozitul de la Panic
se datează în perioada Ha A.
Cuvinte-cheie: nord-vestul României; depozit de bronzuri; Bronz târziu; „depozite miniaturale”; seceri; celt.

Introducere
Localitatea Panic (com. Hereclean, Pl. I/2) se află la circa 5 km vest de Zalău, reședința de județ
a Sălajului, pe partea stângă a D.E. Cluj Napoca – Satu Mare. În ultimele patru decenii, în zona delimi‑
tată de localitățile Zalău – Hereclean – Panic au fost efectuate cercetări arheologice sistematice sau cu
*
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caracter preventiv în numeroase situri, iar o parte dintre ele au furnizat dovezi de locuire umană din
Bronzul târziu – începutul primei epoci a fierului.
În luna iunie a anului 2017 au fost descoperite cu detectorul de metale câteva piese preistorice
din bronz în zona localității Panic, în locul numit „Pădurea Bichișel”. Urmând circuitul legal, aceste piese
au ajuns în posesia muzeului din Zalău, care a solicitat autorizații pentru diagnostic de teren și utiliza‑
rea detectorului de metale în zonă, ambele demersuri menite să permită obținerea unor eventuale date
despre contextul descoperirii și împrejurările în care obiectele de metal au ajuns în pământ. Am urmă‑
rit totodată și recuperarea altor obiecte. Conform informațiilor furnizate de către descoperitor, primele
piese de metal (5 în total) au fost descoperite la foarte mică adâncime, între 0,20–0,30 m, împrăștiate pe
o suprafață de circa 10 m2. Obiectele au fost descoperite pe panta lină a unui deal împădurit, mai precis
pe versantul său nord-nord-estic, sub culme.
Evaluarea de teren realizată în zona unde fuseseră descoperite anterior primele piese a dus la recu‑
perarea a încă trei obiecte de metal, toate aparținând probabil unei depuneri de bronzuri. Este posibil
ca ansamblul de bronzuri preistorice să fi fost îngropat la mică adâncime sub culmea dealului, pe panta
sa nord-estică, iar în decursul timpului, eroziunea naturală și acțiunile cu caracter antropic au afectat
depunerea, iar obiectele s-au împrăștiat. În total este vorba despre opt obiecte, care în decursul timpului
au fost împrăștiate din locul inițial unde fuseseră depuse. Nu am reușit să identificăm locul inițial al depu‑
nerii și nici alte indicii referitoare la suportul depunerii. Spre vest de locul descoperirii au fost identificate
trei movile, posibil tumuli, însă din zona acestora nu deținem indicii referitoare la perioada când au fost
înălțați. Această grupare tumulară se află vis-a-vis, la est de așezarea din Bronzul târziu cercetată în anul
2008 la Recea, „Valea Sulduba / Fabrica CEMACON”. Nu excludem, în contextul acestei descoperiri, o
potențială legătură între depunerea de piese de metal și movilele respective1.
Descrierea pieselor de bronz
1. Seceră de bronz, tipul cu buton. Colecția MJIA Zalău, nr. inv. C.C. 262/2018. Este o seceră de
mici dimensiuni, ușor îndoită în partea mediană. Pe ambele fețe este acoperită cu depuneri de oxizi, dar
piesa este într-o stare bună de conservare. Butonul este conic, de mici dimensiuni, foarte puțin reliefat,
iar ceafa secerii este ușor îngroșată. Lama secerii este subțire și aparent, fără urme de folosire. Spre bază
(zona butonului) secera este mai lată. Piesa are o culoare brună. Dimensiuni2: Lungimea (L) = 12, 5 cm;
H = 4,5 cm; lățimea (l) =1,5 cm; greutatea = 21,96 grame (Pl. III/5).
2. Fragment dintr-o lamă de seceră. Colecția MJIA Zalău, nr. inv. C.C. 265/2018. Este vorba despre
un fragment din zona vârfului. Tăișul prezintă urme de ascuțire și câteva mici știrbituri spre vârf, iar ceafa
este îngroșată, bine reliefată. Spre vârf se observă urmele unei lovituri pe lățimea piesei. Fragmentul are o
culoare verde crud, iar patina nobilă se mai păstrează pe mici porțiuni. Dimensiuni: L = 6 cm; l = 1,4 cm;
greutatea = 13,77 grame (Pl. III/2).
3. Fragment din lama unei seceri (zona dinspre vârf). Colecția MJIA Zalău, nr. inv. 264/2018. Pe
lamă se observă urma unei lovituri perpendiculare pe tăiș. Muchia secerii este foarte puțin reliefată față
de lamă. Piesa are o culoare cenușie, cu aspect metalic, iar patina se mai păstrează doar pe mici porțiuni.
Dimensiuni: L= 6,1 cm; l = 1,9 cm; greutatea = 9,06 grame. (Pl. III/1).
4. Celt cu plisc, fragmentar. Colecția MJIA Zalău, nr. inv. C.C. 263/2018. Este vorba despre un celt
cu secțiunea corpului hexagonală. Se păstrează partea superioară a piesei. Bordura gurii de înmănușare
1

2

Recent un alt depozit de piese de bronz a fost descoperit la sud-est de Zalău, în localitatea Aghireș. Piesele au fost îngro‑
pate într-o zonă unde am identificat o grupare de trei tumuli. În acest context am prezentat și alte descoperiri similare din
estul Bazinului Carpatic și potențiala relație existentă între depozite și monumentele tumulare – Bejinariu 2018, p. 37–38.
Alte date la Kacsó 2004, p. 56–58.
Parametrii metrici ai secerilor tipului cu buton au fost determinați pornind de la M. Primas 1986, p. 3–5. Semnificația
simbolurilor utilizate am explicat-o în monografia depozitului de bronzuri de la Brâglez: Bejinariu 2007, p. 17.
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este ușor îngroșată. Pliscul este moderat arcuit față de zona opusă. Urechiușa celtului nu este întreagă,
dar pare să fie vorba despre o turnare defectuoasă. Acest aspect poate să fie trădat și de numeroasele
mici găuri care apar în zona respectivă. Se observă însă cum în zona rupturii ambele fețe ale celtului au
fost apropiate prin ciocănire sau presare. Acest fapt a fost determinat de intenția de a introduce câteva
piese în orificiul celtului, astfel încât aceste piese să nu cadă. În interiorul celtului au fost îndesate două
fragmente ale unor piese bronz (Pl. II/1). Celtul are o culoare verde-pal și patină comună. Dimensiuni:
lungimea = 4,6 cm; greutatea = 32, 13 grame (Pl. II/2).
5. Fragmentul unei dălți / străpungător, realizată din bară cu o secțiune plan-concavă, ușor lățită
la vârf. Era una dintre cele două piese care au fost introduse în orificiul celtului descris mai sus. Colecția
MJIA Zalău, nr. inv. 267/2018. Culoare verzuie. Patina nobilă se păstrează pe unele porțiuni ale piesei.
Dimensiuni: lungimea = 2,15 cm; grosimea = 0,35 × 0, 25 cm, greutatea = 0,82 grame (Pl. III/3).
6. Fragment dintr-o piesă nedeterminabilă care alături de fragmentul descris mai sus au fost intro‑
duse în orificiul celtului. Colecția MJIA Zalău, nr. inv. C.C. 266/2018. Fragmentul are o culoare verdeînchis, cu patină nobilă, lucioasă. Dimensiuni: Lungimea = 3,7 cm; grosimea = 0,2 cm; greutatea = 4,04
grame (Pl. III/4).
7. Fragment, ce provine probabil de la o seceră cu limbă la mâner. Colecția MJIA Zalău, nr. inv. C.C.
271/2018. Fragmentul aparține, se pare, zonei mânerului fiind vizibilă și o nervură paralelă cu muchia
acestuia. Culoare verde-închis, patină nobilă. Dimensiuni: lungimea = 2,4 cm; lățimea maximă = 1,5 cm;
greutatea = 5,48 grame (Pl. IV/1).
8.–10. Trei resturi de turnare de forme diverse. Colecția MJIA Zalău, nr. inv. C.C. 268-270/2019.
Toate cele trei au un aspect cenușiu cu irizații gălbui-aurii. Față de dimensiunile lor reduse par să fie
foarte grele. Nu excludem posibilitatea să avem de-a face cu bucăți de plumb. Dimensiuni: greutatea:
43,40 grame; 38,19 grame; 29,92 grame (Pl. IV/2–4).
Analiza descoperirii
Putem afirma că depozitul a fost compus din cel puțin zece piese de metal sau cel puțin atâtea
au fost recuperate. Este un depozit de mici dimensiuni atât din prisma numărului de piese cât și din
punct de vedere al greutății totale a metalului. Cele zece piese însumează aproape 200 g metal (198,77
g). Este vorba despre seceri, celt, daltă cărora li se adaugă câteva resturi de turnare. Avem de-a face
cu un depozit caracterizat prin asocierea unelte – materie primă. Este vorba despre o piesă întreagă
(însă deformată prin îndoire!) și piese fragmentare. Gradul de fragmentare pare la prima vedere să
fie unul mediu și acest aspect nu poate fi estompat de faptul că fragmentele introduse în orificiul
celtului sunt de dimensiuni reduse, cu mențiunea însă că acestea (cel puțin străpungătorul) provin
de la obiecte de mici dimensiuni. Pe cele mai multe piese se observă urmele unor acțiuni menite să
le slăbească rezistența și în final să determine fragmentarea lor. Este vorba despre lovituri care fie au
deteriorat partea activă (tăișul) a unora dintre seceri, fie au fost executate în zona ruperii piesei, unde
s-a acționat și prin îndoire. De altfel în cazul secerilor acest gen de acțiune combinată: lovituri și
îndoire pare să fie cel mai frecvent întâlnit3. În cazul fragmentului de celt, printr-o lovitură s-a acționat
pentru comprimarea pereților piesei cu scopul „practic” de a preveni căderea fragmentelor care au
fost introduse în orificiu.
Una dintre seceri, singura întreagă, aparține categoriei secerilor cu buton (Pl. III/5). În depozitele
din zona Sălajului acest gen de seceri predomină numeric, deși la nivel național M. Petrescu-Dîmbovița
remarca în 1978 că secerile cu limbă la mâner sunt cele mai numeroase.4 În nordul Bazinului Carpatic
(Transcarpatia și Slovacia estică) secerile cu buton reprezintă tipul predominant în depozitele seriilor
3
4

Rezi 2011, p. 311.
Petrescu-Dîmbovița 1978, p. 25–27.
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Forró și Ópályí5. Pe lângă cele două zone menționate, în vestul României (Crișana) și NE Ungariei sece‑
rile cu buton apar într-un număr superior, comparativ cu celelalte tipuri și mai ales comparativ cu secerile
cu limbă la mâner6.
Secera întreagă din depozitul de la Panic poate fi încadrată în varianta Ileanda a secerilor cu buton
de tip Panticeu. Este vorba despre seceri de mici dimensiuni a căror curbură apare aproximativ la mijlo‑
cul piesei7. Chiar și printre secerile acestei variante, exemplarul nostru pare foarte fragil și datorită blatu‑
lui foarte îngust, respectiv a nervurii fragile care întărește muchia secerii. Pare mai degrabă un exemplar
miniatural, mai greu de utilizat în mod curent (unde oricum ar fi avut un randament redus), probabil
mai degrabă cu o funcție simbolică decât una practică8. Secerile cu buton ale variantei Ileanda apar doar
în depozite transilvănene și din Crișana. Acest tip nu reprezintă un reper cronologic solid întrucât cele
mai multe se regăsesc în depozite din primele două etape ale Bronzului recent (Bronz D – Hallstatt
A1), dar în număr redus apar și în depozite considerate mai târzii.9 Cel puțin unul dintre fragmentele
ce provin de la asemenea piese (nr. inv. C.C. 265/2018, Pl. III/2) aparține cu siguranță unei seceri cu
buton după aspectul îngroșat al cefei. Un alt fragment de foarte mici dimensiuni (nr. inv. C.C. 271/2018,
Pl. IV/1) provine, după aspect, de la o seceră cu limbă la mâner. În cazul ultimului fragment (nr. inv. C.C.
264/2018, Pl. III/1) este mai greu de precizat tipul de seceră de la care provine. Două dintre secerile
depuse au fost supuse în mod evident acțiunii de îndoire. Este vorba despre exemplarul întreg (Pl. III 5),
respectiv fragmentul nr. 3 din lista descoperirilor (Pl. III/1). La acesta din urmă sunt certe și dovezile
unor lovituri în zona unde s-a produs îndoirea, precum și urma unei lovituri aplicate perpendicular pe
tăiș.
Fragmentul de celt provine de la un exemplar aparținând tipului cu gura concavă sau cu plisc și cu
secțiunea corpului hexagonală (Pl. II/2). Celturile reprezintă alături de seceri, categoriile cele mai bine
reprezentate numeric în depozitele Bronzului târziu – începutul primei epoci a fierului din partea răsă‑
riteană a Bazinului Carpatic. Cele cu gura concavă au fost analizate din punct de vedere tipologic și evo‑
lutiv de către o serie de specialiști.10 Analiza combinativă a asocierilor cu alte piese din depozitele în care
apar asemenea celturi evidențiază că exemplarele cu corpul hexagonal apar mai devreme comparativ cu
cele ale variantei cu secțiunea corpului rotundă11, însă adesea cele două tipuri se asociază în cadrul unor
depozite și descoperiri de alt gen12 așa că această diferențiere poate fi relativă dacă se fundamentează
doar pe categoria acestor celturi. Sunt foarte frecvente în cadrul depunerilor de tip Uriu – Ópályí care se
grupează mai ales în regiunea Tisei Superioare, în perioada Bronzului târziu 2 continuând și o anumită
vreme pe parcursul Bronzului târziu 313. C. Kacsó a identificat mai multe tipuri, variante și subvariante
ale celtului cu plisc. Piesa noastră s-ar încadra între exemplarele tipului A, caracterizate prin secțiunea
5
6
7
8

9
10
11
12

13

Mozsolics 1973, p. 42–45.
Kobal` 2000, p. 44–46.
Petrescu-Dîmbovița 1978, p. 15–16.
M. Rusu opina că asemenea seceri de mici dimensiuni, mai puțin adecvate destinației lor practice, ar reprezenta un fel
de „probe de turnare” – Rusu 1972, p. 38. S-a dovedit că în cazul unor piese de bronz (topoare) există un standard dublu
de greutate pentru piesele utilizate ca și unelte, respectiv cele care au funcție simbolică și sunt mai ușoare: Bradley 1990,
p. 119. În partea estică a Bazinului Carpatic piese miniaturale din bronz, replici ale unor obiecte în mărime naturală, apar
deja în prima jumătate a Bronzului mijlociu atât în așezări cât și în morminte, iar începând cu Bronzul târziu le regăsim și
în alcătuirea unor depozite: Kemenczei 1984, p. 15; Kovács 1986, p. 27–28.
Petrescu-Dîmbovița 1978, p. 24–25; Chidioșan, Soroceanu 1995, p. 166–168.
O trecere sintetică în revistă a acestor preocupări la: Kacsó 2007, p. 52–56.
Mozsolics 1973, p. 38–39; Kobal` 2005, p. 256.
În tumulul nr. 16 de la Lăpuș, atribuit celei de-a doua etape evolutive (Bronz târziu 3) a acestui complex tumular a apărut
un tipar bifacial care are redată în negativ pe una dintre fețe imaginea unui celt cu gura concavă cu corpul hexagonal, în
timp ce pe cealaltă față apare un celt de același tip dar cu secțiunea corpului ovală: Kacsó 2001, p. 239, fig. 28 /2a-b. În
depozitul de la Bătarci (j. SM) se asociază ambele variante de celturi cu plisc: Macrea, Kacsó 1972, p. 106–107; Kacsó
2017, p. 14, fig. 9/5–7.
Kacsó 1990, p. 44–48; Hansen 1994, p. 180.
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rectangulară a corpului, fețe late drepte și lipsa decorului, iar în mod particular în varianta A2 la care plis‑
cul este la nivelul torții sau depășește foarte puțin acest nivel. Piesele acestui tip sunt cele mai numeroase
în cadrul depozitelor tipului Uriu – Ópályí, depășind cu mult numărul exemplarelor atribuite celorlalte
tipuri laolaltă14.
În interiorul celtului au fost introduse două piese de metal (Pl. II/1). Prima este fragmentul unei
dălți sau poate străpungător (Pl. III/3), confecționat dintr-o bară subțire cu secțiunea plan-concavă15.
Probabil în cazul nostru, datorită fragilității barei poate fi vorba despre un străpungător cu capătul ușor
lățit sau poate o piesă utilizată pentru decorarea ceramicii. Piese asemănătoare se cunosc din așezarea
din Bronzul târziu de la Crasna (jud. Sălaj)16. Celălalt fragment aflat în interiorul celtului este mai greu
de identificat, fără riscul de a greși. Am putea lua în considerare fragmentul unui pandantiv semilunar (?)
de felul celor care apar în număr mare, mai ales în stare fragmentară în depozitul de la Uioara de Sus17.
Adesea s-a observat că în interiorul unor piese de metal, mai ales celturi, vărfuri de lance sau
topoare cu aripioare au fost introduse alte piese mărunte sau fragmente ale unor piese mai mari18. În par‑
tea Sălajului putem vorbi despre un celt din depozitul de la Brăglez în interiorul căruia a rămas capătul
rotund al unui ac de bronz, probabil19. Tot aici apar și fragmente ce aparțin unui brâu din tablă de bronz
care au fost pliate, iar bucățile mai mici au fost introduse în interior20. Această practică este bine atestată
în general în cazul fragmentelor de tablă de bronz, nu doar a celor care provin de la centuri21.
Revenind la piesa noastră, remarcam că partea inferioară a celtului a fost modificată prin ciocănire
pentru a preveni căderea obiectelor introduse în orificiul de fixare al celtului. Inițial din estul Bazinului
Carpatic se cunoșteau doar câteva celturi în a căror orificiu au fost introduse alte piese. Este vorba despre o
descoperire aparținând depozitului de la Gușterița II (jud. SB) și una din Banat, de la Lățunaș (jud. TM).
În primul caz, în interiorul celtului a fost introdus un fragment dintr-o seceră, iar în interiorul celtului din
Banat apare fragmentul unei brățări decorate22. În depozitul de la Dipșa (jud. BN) este cel puțin un celt în
a cărui orificiu au fost introduse alte piese23, iar în depozitul descoperit la Cugir (jud. AB) apar două cel‑
turi fragmentare în care au fost introduse alte piese de metal24. Alte cazuri similare apar în depozitul de la
Bogdan Vodă (jud. MM)25. Toate aceste depozite sunt atribuite seriei Suseni din a doua etapă a Bronzului
recent26. În orificiul unui celt descoperit într-un depozit din nord-estul Ungariei, de la Napkor au fost înde‑
sate câteva fragmente de piese din aur27. Și acest depozit este încadrat de către T. Kemenczei în perioada
Hallstatt A28. Sv. Hansen29 și O. Dietrich trec30 în revistă cele câteva potențiale explicații referitoare la resor‑
turile practice sau cultice ale acestei practici mult mai bine atestată în descoperiri de pe teritoriul Franței,
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Kacsó 2007, p. 56–59.
O piesă asemănătoare apare într-un context similar, în orificiul unui celt ce provine din râul Rin, în apropiere de Mainz:
Hansen 2016, p. 186–187, fig. 4–5.
Lakó 1987, p. 78, Pl. II/1–2.
Petrescu-Dîmbovița 1977, pl. 269/15.
Soroceanu, Szabó 2001, p. 219.
Bejinariu 2007, p. 26.
Bejinariu 2007 49, Pl. XVI/81.
Chidioșan, Emödi 1981, p. 161–162; Emödi 1995, p. 10–11; Emödi 2003, p. 119–120; Kacsó 2004, p. 57.
Hansen 1998, p. 25.
Ciugudean et alii 2006, p. 92, pl. XXIV/2.
Petrescu-Dîmbovița 1977, pl. 134/15,18. Ulterior cu ocazia publicării minuțioase a acestui depozit nu se menționează
nimic despre cele două celturi în care au fost introduse alte piese: Ciugudean, Aldea 1997, p. 99–134; Ciugudean, Aldea
2005, p. 95–132.
Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995, p. 143, nr. 26.
Petrescu-Dîmbovița 1978, p. 113–135.
Hansen 1998, p. 19.
Kemenczei 1966, p. 21.
Hansen 1998, p. 22–23.
Dietrich 2014, p. 471- 472.
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Germaniei și Marii Britanii31. În ceea ce ne privește nu excludem însă nici ipoteza ca această practică să fi fost
determinată de sistemul de evaluare al greutății pieselor din perioada târzie a epocii bronzului32. Recent,
O. Dietrich33 menționează 30 de celturi din sud-estul Europei care au în interiorul orificiului introduse alte
piese. Descoperirile de acest gen din Europa centrală, numite de către Hansen „depozite – miniaturale”34
inclusiv cele din Bazinul Carpatic sunt mai vechi (etapa Ha A) în timp ce contextele arheologice în care
apar cele din Europa de vest și Marea Britanie sunt mai recente (etapa Ha B)35.
Depozitul de piese de bronz descoperit la Panic este compus dintr-un număr restrâns de artefacte,
iar valoarea acestora pentru precizarea cadrului cronologic al descoperirii este limitată. Ansamblul este
compus dintr-o piesă întreagă și fragmente de la alte piese, respectiv resturi de turnare. Gradul de frag‑
mentare al pieselor este mediu. Deși este compus dintr-un număr redus de piese, credem că depozitul
descoperit la Panic poate fi încadrat în rândul depunerilor de tip Uriu – Ópályí, tip bine reprezentat în
jumătatea de vest a Sălajului. De ajutor pentru precizarea momentului în care s-a produs îngroparea /
depunerea pieselor poate fi observația că în interiorul fragmentului de celt au fost introduse cel puțin
două alte fragmente de piese de metal. Așa cum precizam mai sus, cele câteva descoperiri de acest fel din
estul Bazinului Carpatic apar mai ales în contexte atribuite etapei Ha A.
***
În ultimele patru decenii, în partea aflată la vest și sud-vest de orașul Zalău unde s-a extins mai ales
zona industrială a orașului au fost efectuate o serie de cercetări arheologice cu caracter preventiv. În acest
context ne vom referi doar la acele săpături care au furnizat materiale arheologice din perioada târzie
a epocii bronzului, vreme în care poate fi plasat și depozitul de bronzuri de la Panic. Fără îndoială cele
mai ample cercetări sunt cele efectuate în anul 2008 la doar câțiva km vest de locul descoperirii depo‑
zitului, în situl identificat drept Recea Mică „Valea Sulduba / Fabrica CEMACON”. O întreagă așezare
din perioada Bronzului târziu a fost investigată, iar pe baza ceramicii stațiunea poate fi atribuită grupului
cultural Cehăluț – Hajdúbagos36. Deși au fost descoperite indicii temeinice ale prelucrării bronzului, pie‑
sele de metal provenite din această așezare sunt puține și în stare fragmentară. În hotarul fostei localități
Valea Miții unde a fost amenajată platforma industrială a orașului au fost efectuate cercetări cu carac‑
ter de salvare în anii 1978–1979 ocazie cu care au fost descoperite și o serie de complexe arheologice
din Bronzul târziu37 din care provin și câteva piese de bronz mărunte. Alte materiale arheologice care
reprezintă dovezi de locuire ale zonei din Bronzul târziu și începutul primei epoci a fierului provin din
diverse puncte de pe raza localității Panic. Alături de materiale ceramice descoperite într-o locuință38
este menționat și un celt de bronz (descoperire întâmplătoare, însă) atribuit etapei Ha B39. Din acest loc
provine și ceramică din Bronzul târziu cu decor în stilul Cehăluț – Hajdúbagos40. Alte materiale și com‑
plexe arheologice (opt gropi, resturile unei construcții, o instalație de foc) atribuite perioadei de început
a primei epoci a fierului au fost descoperite în apropiere, la ieșirea din Zalău, pe „Dealul lupului” cu ocazia
cercetărilor arheologice preventive pe locația fabricii de anvelope Michelin41. Materiale ceramice din
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Hansen 1998, p. 25.
Ciugudean et alii 2010, p. 39–44.
Dietrich 2014, p. 478.
Hansen 1998, p. 22- 23.
Hansen 1998 p. 22, fig. 13.
Bejinariu 2009, p. 183–201.
Lakó 1980, p. 31–32. Materialul arheologic este încă nepublicat.
Sana 2010, p. 216.
Soroceanu, Lakó 1995, p. 189, pl. 2/1.
Materiale arheologice inedite în colecția MJIA Zalău.
Sana 2010, p. 216.
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Bronzul târziu, cu decor caracteristic grupului Cehăluț – Hajdúbagos, precum și culturii Gáva au apărut
și cu ocazia cercetărilor preventive de pe șoseaua de centură a Zalăului, în situl numit Aghireș „Livada
veche”42. Din păcate nu au fost identificate și complexe arheologice.
În primele două etape ale Bronzului târziu zona la care ne referim a aparținut arealului locuit de
comunități cu ceramică de tip Cehăluț – Hajdúbagos. Începând cu etapa a treia a Bronzului târziu, peri‑
oadă în care pot fi încadrate complexele arheologice cercetate în anii 1978–1979 în actuala zonă indus‑
trială a orașului, aspectul ceramicii începe să se schimbe. Specia bicromă (negru la exterior – cărămiziu
la interior) tinde să dețină o anumită pondere în ansamblul ceramicii, iar decorul caracteristic, de tip
Cehăluț – Hajdúbagos realizat prin incizare dispare sau devine o excepție. În repertoriul formelor cera‑
mice se observă mai ales înmulțirea străchinilor / castroanelor cu buza invazată, iar în cazul vaselor mari
este evidentă tendința de impunere a formelor bitronconice. Toate aceste elemente converg spre ceea ce
va caracteriza ceramica etapei următoare când în zona actualului oraș Zalău sunt documentate descope‑
ririle de tip Gáva.
Descoperirile de bronzuri preistorice (unele probabil părți componente ale unor depuneri sau
chiar depuneri de o singură piesă) nu sunt nici ele prea numeroase. Pieselor ce provin din zona localității
Panic, menționate mai sus, le putem adăuga alte două celturi de bronz descoperite pe teritoriul orașului
Zalău. Una dintre piese este în stare fragmentară43 fiind descoperită, conform informațiilor păstrate
în registrele de inventar ale muzeului din Zalău, pe la 1955 în curtea unei case pe malul văii Zalăului.
Cealalată piesă este un celt de mici dimensiuni, cu tăișul arcuit și aparține categoriei celturilor ornamen‑
tate cu „aripioare false”44. Acest tip apare în depozite ale orizontului IV (= Ha B1)45.
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Planșa II / Plate II – 1. Imagine cu piesele de bronz introduse în orificiul celtului. 2. Celtul de bronz din depozitul de la
Panic / 1. Drawing of the socketed- axe with two small objects inside. 2. Socketed-axe from the Bronze hoard from Panic.
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Planșa III / Plate III – 1. -5. Piese de bronz din depozitul de la Panic / Bronze artefacts from the Bronze hoard from Panic.
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Planșa IV / Plate IV – Depozitul de la Panic: 1. Fragment de seceră din bronz; 2 - 4.
Resturi de turnare / 1. Bronze sickle small fragment; 2 – 4. Casting remains.
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STRAY FINDS FROM THE WATCHTOWERS
OF POROLISSUM AREA
HOREA POP, * HORAȚIU COCIȘ **

Rezumat: Studiul de față se concentrează pe o serie de
descoperiri făcute pe suprafața ruinelor a patru turnuri
romane din zona Porolissum, unele dintre ele fiind distruse iremediabil de drumuri forestiere, de exploatări sau
de vânătorii de comori. Identificate aleatoriu pe suprafața
turnurilor, descoperirile reliefează elemente ale cotidianului
cazon și, mai important, fac puțină lumină, deși nu destulă,
asupra cronologiei acestor fortificații minore. Plasate întrun context mai larg al frontierei nordice și nord-vestice a
Daciei Porolissensis, descoperirile, deși contextul lor arheologic lipsește, contribuie într-o măsură relativă la mai buna
înțelegere a acestor instalații militare, mai ales prin prisma
faptului că cercetarea arheologică a turnurile de supraveghere din zona frontierei este destul de săracă. Prezentăm
aici în principal monede, fibulae și aplici, elemente ale cotidianului cazon a căror cronologie indică grosso-modo o
funcționare certă a turnurilor în secolele II-III, cu rezervele
de rigoare asupra duratei de utilizare a pieselor.

Abstract: This study brings together a series of stray
finds identified on the surface of four frontier watchtowers
located in the vicinity of Porolissum, some of them irremediably destroyed by forest exploitation roads, violent land
clearing or treasure hunters. Identified randomly on the
surface of the towers, these finds reveals us some insights
of military daily life and more important, will shed a little
light, though not enough, on the chronology of these minor
fortifications. Placed in a wider context of the north and
north-western frontier of Dacia Porolissensis, the finds,
even if the archaeological context is missing, they contribute to a relatively better understanding of these military
installations, especially that the archaeological research
of the frontier watchtowers is quite poor. We present here
mainly coins, brooches and fittings, elements of soldiers’
daily life whose chronology indicates grosso-modo that the
towers are certainly in use in the 2nd and the 3rd century,
with the necessary reserves on finds’ time of use.

Cuvinte-cheie: descoperiri de suprafață; turn de
supraveghere; frontieră; Dacia Porolissensis; cercetare
perieghetică.

Keywords: stray finds; watchtower; frontier; Dacia
Porolissensis; surface survey.

HOREA POP, HORAȚIU COCIȘ
In the past decades several major studies concerning the frontier watchtowers of Dacia Porolissen‑
sis have been published,1 their purpose being to make known the terrain position, the structures and the
lines of sight. Although several of them were excavated,2 there is no comprehensive study to deal with the
archaeological material even that some researchers mention in passing that they found pottery, bronze
and iron small finds or even coins.3
The present study deals with this category of artefacts found not in an archaeological context but
*
**
1

2
3

Zalău County Museu of History and Art, horeapopd@yahoo.com.
Zalău County Museu of History and Art, hcocis12@gmail.com.
See mainly Ferenczi 1941, p. 189–214; Ferenczi 1967, p. 143–162; Ferenczi 1969, p. 91–110; Gudea 1971, p. 507–532;
Ferenczi 1972, p. 37–46; Ferenczi 1973, p. 79–105; Ferenczi 1974, p. 181–189; Ferenczi 1975, p. 285–289; Ferenczi
1976, p. 107–133; Gudea 1985, p. 143–218; Ferenczi 1988, p. 251–289; Gudea 1997; Marcu, Cupcea 2013, p. 569–589;
Höpken et alii 2016, p. 241–154; Zăgreanu et alii 2017, p. 25–45. For the older research see Cociș 2018 p. 42–75.
Gudea 1985 passim and Gudea 1997 passim; Zăgreanu et alii 2017, p. 21, 31; Gaiu, Zăgreanu 2017, p. 31–33.
Daicoviciu 1935, p. 254–256; Gudea 1997 passim; Ferenczi 1988, p. 139–140.
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recovered from the surface of the structures. The four watchtowers where the finds were discovered are
located within the larger frame of Porolissum area, being parts of the frontier line of towers. The four cases
are: the watchtower from Poieniței Hill near Zalău (Zalău, Sălaj county), the watchtower from Măgurice
Hill (Ortelec, Sălaj county), the watchtower from Viținal Hill (Mirșid, Sălaj county) and the watchtower
from Dealu Mare (Brebi, Sălaj county).4 What they have in common? These structures are quite heavily
affected by recent anthropic interventions. In the absence of any protection or conservation the struc‑
tures are in a continuous degradation. By recovering and publishing these finds we want to underscore
again the importance of the watchtowers in the frontier mechanism of limes Dacicus as well as the fact
that these remote installations are the most vulnerable physical elements of the Roman frontier.
I. THE WATCHTOWER FROM POIENIȚEI HILL
The first case discussed in this study is the watchtower that lies on a plateau near Zalău, commonly
called Poieniței Hill. It was identified by A. V. Matei, the only place where this watchtower is mentioned
being the General Urban Plan of the city.5 The ruins are heavily affected by a modern exploitation path.
There are also traces of a warfare trench dating back to the Second World War which destroyed almost
half of the structure.
1. Bronze finds.
a. Bronze link. D. = 4.5 cm (Pl. II/d).
Analogies: Porolissum.6
MJIAZ, Inv. number: CC 706/2018.
State of preservation: good condition.
b. Small sized bronze link. D. = 1.2 cm (Pl. II/e).
Analogies: Porolissum.7
MJIAZ, Inv. number: CC 707/2018.
State of preservations: good condition.
c. Indeterminable bronze fragment. L. = 4 cm, Wh. = 1.9 cm (Pl. II/f).
MJIAZ, Inv. number: CC 710/2018.
State of preservation: easily corroded.
d. Bronze fitting with fastening nail and flat disc (Beschläge mit flacher Kopfplatte und Stift ohne
Gegenknopf)8. The upper part is heavily corroded. D. = 2.5 cm (Pl II/g).
Analogies: Porolissum.9
MJIAZ, Inv. number: CC 708/2018.
State of preservations: heavily corroded.
2. Iron finds.
a. Knife blade, probably Alicu et alli type 3. L. = 5.6 cm, Wh. = 1.5 cm, Th. = 0.2 cm (Pl. II/a).
Analogies: Porolissum.10
MJIAZ, Inv. number: CC 542/2018.
State of preservation: fragmentary and heavily corroded.
4
5

6
7
8
9
10

See Plate I.
See the online version with the layout of the watchtower on http://www.zalausj.ro/ro/urbanism/pug_zalau_parte_
desenata.pdf, nr.50.
Gudea 1989, p. 712, no. 13, p. 1102, Pl. CCXLIII.
Gudea 1989, p. 707–709, no. 43–78, p. 1100, Pl. CCXLI.
Cf. Oldenstein 1977, p. 256–257, no. 504–511, Taf. 47.
Gudea 1989, p. 627, no. 5–22, p. 1058, Pl. CXCIX.
Gudea 1989, p. 549–550, no. 9–20; p. 994–995, Pl. CXXXV-CXXXVI.
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b. Knife blade, probably Alicu et alli type 3.11 L. = 8.1 cm, Wh. = 1.8 cm, Th. = (Pl. II/c).
Analogies: Porolissum.12
MJIAZ, Inv. number: CC 543/2018.
State of preservation: fragmentary and corroded.
c. Short javelin with shaft tube and blunt head (type Gudea S 213). L = 6.2 cm, Wh. = 1.3 cm
(Pl. II/b).
Analogies: Buciumi;14 Porolissum.15
MJIAZ, Inv. number: CC 541/2018.
State of preservation: corroded.
d. Long spearhead. The edges of the blade are affected (type Gudea I-long spearhead16) L = 28 cm.
(shaft tube = 12 cm; blade = 16 cm.). Wh.= 3 cm (Pl. III).
Analogies: Buciumi,17 Porolissum.18
MJIAZ, Inv. number: CC 544/2018.
State of preservation: little bent and corroded.
II. THE WATCHTOWER FROM MĂGURICE HILL
The structure was firstly mentioned by Ferenczi István in his study from 1941.19 The same author
described that in 1940 the walls of the tower were cleaned, the structure being used in military maneu‑
vers.20 In 1945 Radnóti Aladár saw the ruins of the tower on an aerial photography.21 The installation was
excavated by Nicolae Gudea in 1979, the results being published in 1985.22 In an archaeological trench
of 15 × 1.25 m he identified a square structure built in the opus incertum technique. The dimesions are
9 × 9 m with a thickness of 1–1.10 m, orientated north-south. The preserved height of the wall was 0.5 m.
The demolition layer was composed of stones, bricks and imbrices. Near the western wall a fire place was
identified. Also, N. Gudea metions that beside some potsherd, he found bronze and iron small finds.23
Currently, the structure is heavily damaged by deforestation, the stones, the bricks and the imbrices are
scattered all over the plateau.
The watchtower is located near a stone wall24 that goes further on the north-eastern slope of the
hill. The wall is connected with the burgus-type structure from ‘Fântâna Șușigului-La Strâmtură’ located
in the Ortelecului Valley,25 controlling the entry in the Province, within the passage called Poarta Meseșană.
1. Fibulae.
a. Iron crossbow brooch-Cociș 36b1 type26 (Pl. IV/a).
The body is fully preserved but the pin is missing. The spring is corroded being preserved only
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Alicu et alli 1994, p. 27, fig. 11.
Gudea 1989, p. 549–550, no. 9–20; p. 994–995, Pl. CXXXV-CXXXVI.
Gudea 1989, p. 540, no. 9, p. 994–995, Pl. CXXXV-CXXXVI.
Chirilă et alii 1972, Pl. LXI-LXII; Gudea 1997, p. 104, fig. 21.
Gudea 1989, p. 542, no. 9, p. 987, Pl. CXXVIII.
Gudea 1989, p. 540.
Gudea 1997, p. 104, fig. 21.
Gudea 1989, p. 540, no. 9, p. 984, CXXV.
Ferenczi 1941, p. 209. See also Ferenczi 1967, p. 146.
Ferenczi 1941, p. 209.
Radnóti 1945, p. 146.
Gudea 1985, p. 176.
Gudea 1985, p. 176; Gudea 1997, p. 72–73.
Gudea 1985, p. 72; Gudea 1997, p. 73–74 with older bilbiography. See also Luca, Gudea 2010, p. 81.
The structure was identified by A.V. Matei. Gudea 1985, p. 177–178; Matei 1996, p. 63–69; Gudea 1997, p. 74–75; Matei
1997, p. 93–101; Matei 2007, p. 250–269.
Cociș 2004, 141, no.1749.
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four windings. It has a short foot and a tubular catchplate. There is no observable decoration on
the body. L = 5.1 cm.
Analogies: Apulum,27 Micăsasa,28 Singidunum.29
Dating: late 2nd – early 3rd century.
MJIAZ, inv. number: CC 855/2018.
State of preservation: good condition.
b. Strongly profiled brooch-Cociș 8b2a1=Almgren 8430 (Pl. IV/b).
The brooch is fully preserved. The body is slightly corroded. It has six windings and a hooked
chord. On the upper part it has a levelled knob. The foot is ended in a heightened knob. This piece
has no decorations (triangles or ‘wolf teeth’). L = 4.5 cm.
Analogies: Porolissum,31 Cașolț,32 Ulpia Traiana Sarmizegetusa,33 Ilișua, 34 Cristești.35
Dating: early 2nd century – the 3rd quarter of the 2nd century.
MJIAZ, inv. number: CC 816/2018.
State of preservation: good condition.
c. T-shaped brooch-Cociș 39b1b type=Bojović 34.236 (Pl. IV/c).
The brooch is well preserved with the pin missing. The catchplate is oriented left and the bow is
rectangular. L = 3.9 cm.
Analogies: Ulpia Traiana Sarmizegetusa.37
Dating: 1st half of the 3rd century.
MJIAZ, inv. number: CC 815/2018.
State of preservation: good condition.
d. T-shaped brooch-Cociș 39a3–39a3c type38 (Pl. IV/d).
Only the upper half of the brooch is preserved. It has a head knob and a curved bow. The foot is
short. The bow is decorated with two doubled rows of longitudinal lines. L = 1.8 cm.
Analogies: Micia.39
Dating: first decades of the 3rd century.
MJIAZ, inv. number: CC 814/2018.
State of preservation: half preserved.
2. Coins.
a. Denomination: denarius (Pl. VIII/a).
Mint: Rome.
Dating: 108.
Obv: IMP. TRAIANO AUG. GER. DAC. P.M. TR. P. – Laureate bust right.
Rv.: COS. V. P.P (S.P.Q.R. OPTI)MO PRINC. – Equitas standing left, holding cornucopia and
scales.
Reference: RIC 2, 119.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Moga et alii 1997, p. 542, no. 69, Pl. XI.
Mitrofan, Cociș 1995, p. 432, fig. I/3–7.
Bojović 1893, Pl. XXXII/310.
Cociș 2004, p. 65.
Bajusz, Cociș 1997, p. 522, no. 11–12, Pl. 529.
Cociș 1993, p. 269, no. 1, Pl. I.
Alicu et alii 1995, p. 673, fig. 18/103.
Protase et alli 1993, no. 5, fig. 1.
Cociș, Man 2008, no. 5, Pl. I.
Cociș 2004, p. 151.
Cociș 2004, no. 2108, Pl.CLV.
Cociș 2004, p. 149.
Crișan 1979, p. 310, no. 2, Pl. IX.
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MJIAZ, Inv. number: CC 141/2018.
State of preservation: good condition.
b. Denomination: denarius (Pl. VIII/b).
Mint: Rome.
Dating: 114–117 AD.
Obv: IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GERM. DAC.- Laureate and draped bust
from the back facing right.
Rv: P. M. TR. P C-OS. VI P. P. S. P. Q. R.- Mars walking right with trophy and spear.
Reference: RIC II, 331; Cohen 190.
MJIAZ, Inv. number: CC 142/2018.
State of preservation: good condition.
c. Denomination: denarius (Pl. VIII/c).
Mint: Rome.
Dating: 230 AD.
Obv: IVLIA MAMAEA AVG.- Diademed bust right, draped.
Rv: FELICITAS PVBLICA – Felicitas seated left, holding caduceus and cornucopia.
Reference: RIC IV, 338.
MJIAZ, Inv. number: CC 14/2018.
State of preservation: good condition.
d. Denomination: aes (Pl. VIII/d).
Mint: Rome.
Dating:145–146 AD.
Obv: [FAVSTINAE AVG PII AVG FIL] – Draped bust, right. Corroded.
Rev: [VENERI GENTRICI S-C] – Seminude standing Venus with an apple in the right hand and
a child on the left shoulder. Suberate core.
Reference: RIC III, 1407.
MJIAZ, Inv. number: CC 145/2018.
State of preservation: easily corroded.
3. Bronze finds.
a. Flat disc stud without fastening nail. D. = 1 cm (Pl. V/a).
Analogy: Porolissum.40
MJAIZ, Inv. number: CC 817/2018.
State of preservation: good condition.
b. Fragment of a spatula (?) L. = 6.1, Wh. = 0.8 cm (Pl. V/b).
Analogy: Porolissum.41
MJIAZ, Inv. number: CC 817/2018.
State of preservation: fragmented, good condition.
c. Belt fitting. (“Germanische” Riemenendbeschlag type.42) The lower part is missing. D = 3 cm
(Pl. V/c).
Analogy: Porolissum.43
MJAIZ, Inv. number: CC 817/2018.
State of preservation: fragmentary and corroded.
40
41

42
43

Gudea 1989, p. 623, p. 1056, Pl. CXCVII.
Gudea 1989, p. 1084, Pl. CCXXV. For the evidence of military personal (or medical) care amongst the auxiliary soldiers
from Dacia (especially from Dacia Porolissensis see mainly Gui 2011, p. 115–130).
Cf. Oldenstein 1977, p. 147–150, nos. 335–340, Taf. 37.
Gudea 1989, p. 660, p. 1072–1073, Pl. CCXIII-CCXIV.
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4. Iron finds.
d. Knife with the back of the blade straight and the edge a convex curve (Alicu et alli type II44).
L = 17.5 cm, Wh. = 2 cm (Pl. V/d).
Analogy: The Roman watchtower from Poniță, Bistrița-Năsăud county.45
MJIAZ, Inv. number: CC 856/2018
State of preservation: corroded.
III. THE WATCHTOWER FROM VIȚINAL HILL
The tower was identified by A.V. Matei in a wider survey context of the frontier.46 The structure
was integrated within a linear fortification that goes from Puguior to Viținal Hill.47 He excavated the tower
founding a circular stone structure with the diameter of 5 m and a thickness between 1.20–1.50 m.48
Near the watchtower was identified a furnace49; approximatively 17 m west lies the ruins of the linear
fortification.50 The structure is affected now, as it was in the early ’90 by a road that cuts the eastern half
of the tower. More than 25% of its structure is now destroyed, unfortunately an ongoing process.
1. Coins.
a. Denomination: denarius (Pl. VIII/e).
Mint: Rome.
Dating: 198–212 AD.
Obv: P. SEPTIMIVS GETA CAES. – Bare head, right.
Rv: PONTIF. COS. II. – Genius standing left, holding patera over a lit altar and corn ears in the
left hand.
Reference: RIC IV.1, 59b.
MJIAZ, Inv. number: CC 126/2018.
State of preservation: good condition.
2. Bronze finds.
a. Oval plate. D. = 6.4 cm (Pl. VI/a).
MJIAZ, Inv. number: CC 812/2018.
State of preservation: corroded.
b. Furniture fitting with fragmentary terminal button. D. = 1.8 cm (Pl. VI/b).
Analogies: Porolissum.51
MJIAZ, Inv. number: CC 813/2018.
State of preservation: fragmented and easily corroded.
c. Furniture fitting with fragmentary terminal button. D. = 2. 4 cm (Pl. VI/c).
Analogies: Porolissum.52
MJIAZ, Inv. number: CC 813/2018.
State of preservation: fragmented and easily corroded.
d. Furniture fitting with terminal button. D. = 1.8 cm (Pl. VI/d).

44
45
46
47
48
49
50
51
52

Alicu et alii 1994, p. 27, fig. 11.
Info from Dr. Radu Zăgreanu (CM Bistrița-Năsăud).
Matei 1996, p. 65. See also Matei 2007, p. 253.
Matei 1996, p. 64; Matei 2007, p. 252–253.
Matei 1996, p. 65.
See Plate I.
Matei 1996, p. 65; Matei 2007, p. 253.
Gudea 1989, p. 695–698, nos. 1–72, p. 1092–1093, Pl. CCXXXIII.
Gudea 1989, p. 695–698, nos. 1–72, p. 1092–1093, Pl. CCXXXIII.
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Analogies: Porolissum.53
MJIAZ, Inv. number: CC 813/2018.
State of preservation: easily corroded.
IV. THE WATCHTOWER FROM DEALU MARE
The last watchtower discussed in our study was also discovered initially by Ferenczi István around
1940, who considered it a circular structure.54 Subsequently, N. Gudea excavated the ruins in 1980. In a
trench of 10 × 1 m he found Roman potsherds, bricks, animal bones and a wall made in the opus incertum
technique.55 Unfortunately, he was not able to determine if the structure was a square one a circular. In
this case the major threat is the forest road that lies at approximatively 3 m near the structure and one
recent deforestation in the area which basically destroyed the wall of the tower.
1. Coins.
a. Denomination: denarius (Pl. VIII/f).
Mint: Rome.
Dating: 101–102 AD.
Obv: [IMP. CAES.] NERVA TRAIA[N. AUG. GERM.] – Laureate head, right. Heavily corroded.
Broken on the upper part.
Rv: [PM. TRP. COS. IIII P.P.] – Pax standing left, holding olive-branch and cornucopiae. Heavily
corroded. Broken on the upper part.
Reference: RIC II, 6 or RIC II, 38.
MJIAZ, Inv. number:-.
State of preservation: heavy burnt.
b. Denomination: denarius (Pl. VIII/h).
Mint: Rome.
Dating: 176–177 AD.
Obv: M. AVREL. ANTO-NINUS. AVG. – Laureate head, right.
Rv: TR. P. XXXIII IMP. VIII COS. III P.P. – Salus seated left, holding branch or poppies.
Reference: RIC III, 385.
MJIAZ, Inv. number: CC 127/2018.
State of preservation: good condition.
c. Denomination: denarius (Pl. VIII/g).
Mint: Rome.
Dating: 161–175(?) AD.
Obv: [FAV]STINA AVGV[ST]A – Bare-headed, draped bust, right.
Rv: [FORTVNAE MVLIEBRI]?
Reference: RIC III, 683?
MJIAZ, Inv. number: CC/128.
State of preservation: heavily corroded.
d. Denomination: denarius (Pl. VIII/i).
Mint: Rome.
Dating: 215 AD.
Obv: ANTONINUS PIUS AVG. GER. – Laureate head, right.
53
54
55

Gudea 1989, p. 695–698, nos. 1–72, p. 1092–1093, Pl. CCXXXIII.
Ferenczi 1941, p. 211.
Gudea 1985, p. 179; Gudea 1997, p. 80–81.
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Rv: PM. TR. P. XVIII COS IIII P. P. – Pax standing left in robe, holding a branch in right hand and
a scepter in left.
Reference: RIC III, 268.
MJIAZ, Inv. number: CC 129/2018.
State of preservation: good condition.
e. Denomination: aes (Pl. VII/j).
Dating: 222–235 AD.
Mint: Nicaea, Bithynia.
Obv: M. AVR. CEV. ALEXANDROC AV. – Laureate bust, right.
Rv: NI-K-AI-E, W.N. – Three legionary standards with one badge on each mast. Corroded.
Reference: Kemppinen, 767.
MJIAZ, Inv. number: CC 130/2018.
State of preservation: heavily corroded.
f. Denomination: denarius (Pl. VIII/k).
Mint: Rome.
Dating: 235–236 AD.
Obv: IMP. MAXIMINVS PIVS AVG. – Laureate bust, right, draped.
Rv: VICTORIA AVG. – Victory advancing right, holding wreath and palm.
Reference: RIC IV, 16.
MJIAZ, Inv. number: CC 131/2018.
State of preservation: good condition.
2. Bronze and other finds.
a. Belt fitting (Riemenendbeschlag type56) decorated with thin lines and a point on the lower side.
L = 4.15 cm (Pl. VII/a).
Analogies: Porolissum.57
MJIAZ, Inv. number: CC 811/2018.
State of preservation: good condition.
b. Fragmentary mirror. D. = 3.5 cm (Pl. VII/b).
Analogies: Porolissum,58 Apulum.59
MJIAZ, Inv. number: CC 810/2018.
State of preservation: fragmentary.
Even if the finds are lacking their archaeological context, the certain presence on the surface of the
towers and near them outlines and shed light to a relative extent on the military daily equipment60 of the
soldiers accommodated in the minor fortifications of the frontiers of Dacia Porolissensis. The soldiers
are drawn from the nearest headquarters, in our case from the auxiliary forts of Porolissum, this pattern
following in a certain degree the tripartite functioning scheme of a non-linear frontier61 as the northwestern one is.62 Thus, the presence of military small-finds within the frontier watchtowers it is not only
perfectly normal but it should be also quite identical with those identified in the auxiliary forts.
Another very important factor is that using the chronological values of the certain datable finds
56
57
58
59
60
61

62

Cf. Oldenstein 1977, p. 250, no. 336, Taf. 37.
Gudea 1989, p. 657, no. 36, p. 1071, Pl. CCXII.
Gudea 1989, p. 434, fig. 89.
Bounegru et alii 2011, p. 40.
See mostly Bishop, Coulston 2006.
Cociș 2016, p. 53–67; Zăgreanu et alii 2017, p. 24–45 for Dacia Porolissensis. The epigraphic sources in Cociș, 2017,
p. 43–51; Gichon 1974, p. 513–544; Bagnall 1982, p. 125–128; Bagnall 2006; Breeze, 2011, p. 1–19.
See Breeze 2012, p. 133–145.
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we can establish based on their general TPQ, having also in mind that we must assume an extended use
(of the finds), the relative functioning layers of the structures. We took into consideration the brooches
and the coins, artefacts that have a more refined chronology. Based on these artefacts we can under‑
score certainly a part of the chronological span of the watchtowers even if their use exceeds for sure the
chronological frame of the finds. Obviously, a longer use of some finds (as for example the denarii from
Trajan) is taken into consideration. Only an extended excavation could refine the understanding of the
chronological sequences.
Based on the TPQ of the artefacts we can broadly establish that the watchtowers from Măgurice
and Dealu Mare are functioning beginning most probably with the Trajan(?)-Hadrian period.63 The arte‑
facts are revealing that the watchtowers are in use until the beginning of the second part of the 3rd cen‑
tury, this fact being only a reflection of the present small finds. In the case of Viținal watchtower the only
datable artefact shows its functioning layer somewhere in the reign of Caracalla. In the absence of any
clear archaeological context it is hard to postulate other clues about the chronological/functioning lay‑
ers of these remote minor frontier installations of Dacia Porolissensis.
We can only hope that the future discoveries will complete the general and the particular chrono‑
logical layers of these limitrophe structures so little known.
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Plate I. The watchtowers from Porolissum area and the small finds locations.
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Plate II. Iron and bronze finds from Poieniței watchtower.
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Plate III. Spearhead from Poieniței watchtower.
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Plate IV. Brooches from Măgurice watchtower.
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Plate V. Bronze and iron finds from Măgurice watchtower.
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Plate VI. Bronze finds from Viținal watchtower.
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Plate VII. Finds from Dealu Mare watchtower.
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Plate VIII. Coins from the watchtowers (a-d Măgurice; e-Viținal and f-k Dealu Mare).
(The coins were restored and determined by Emanoil Pripon, Ph.D. [Zalău County Museu of History and Art])
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Plate IX. The ruins of the watchtowers from Poieniței Hill (a) and from Măgurice Hill (b) (photos by H. Pop).
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Plate X. The ruins of the watchtowers from Viținal Hill (a) and from Dealu Mare Hill (b) (photos by H. Pop).
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b

a

c

Plate XI. The watchtower from Viținal Hill and the linear system (a; redrawn after Matei
2007, 264); the watchtower from Măgurice Hill (b; redrawn after Gudea 1997, 123,
fig. 31); the watchtower from Dealu Mare (c; after Gudea 1997, 127, fig. 35).
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THE ROMAN FRONTIER WATCHTOWER FROM
MĂGURA STÂNII (ZALĂU, SĂLAJ COUNTY)
HORAȚIU COCIȘ, * DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN, ** IOAN BEJINARIU ***

Rezumat: Prezentul studiu valorifică o săpătură de
salvare realizată în zona frontierei de la Porolissum, pe
suprafața unui turn de supraveghere. În 2002, cu ocazia construcției unei antene de televiziune în zona deaului „Măgura Stânii”, a fost realizată o săpătură de salvare pentru a aduna cât mai multe informații despre un
turn de supraveghere deja afectat de intervenții antropice. Rezumând discuțiile mai vechi despre turnurile din
această zona, vrem să subliniem de la început, faptul că
inițial au existat două structuri în vârful dealului, una
dintre ele fiind complet distrusă de construcția turnului de
televiziune în jurul anului 1975; a doua, care reprezintă
subiectul prezentelor pagini, este localizată la aproximativ
150 m. nord față de prima. Structura circulară reprezintă
ruinele unui turn de supraveghere strategic, un punct cheie
în funcționarea interivizibilității din zona Porolissum-ului.
Cu toate acestea, rolul de supraveghere al acestui turn este
doar o parte a poveștii, săpăturile extinse conturând un
fragment din viața soldaților detașați în avanponst, cu o
privire specială asupra gătitului/mâncatului. Prezentând
aspectele privind arhitectura turnului, subliniem faptul că
avem de-a face cu o structură circulară, construită într-o
tehnică care a implicat o fundație de piatră, o elevație realizată majoritar din cărămizi și un acoperiș de lemn acoperit cu tegulae și imbrices.

Abstract: The following study capitalize an archaeological rescue excavation conducted in the Porolissum
frontier area, on the surface of a watchtower. In 2002, on
the occasion of building a television antenna in the area of
Măgura Stânii Hill, a rescue excavation was accomplished
in order to gather as much information as possible about
a watchtower already affected by anthropogenic interventions. Resuming the older discussions about the watchtowers from this area, we want to underline from the beginning that there were two structures on the top of the hill,
one of them being fully destroyed by the construction of
the television tower, around 1975; the second one, which
is the subject of the present pages, is located almost 150 m
north from the first one. The circular structure represent
the ruins of a highly strategic watchtower, a key point of
the visibility pattern from Porolissum area. Nevertheless,
the surveillance role of this watchtower is just a side of the
story, the extended excavation revealing a glimpse on the
outpost life of the detached soldiers, with a special look on
the cooking/eating habit. By presenting the aspects concerning the architecture of the watchtower, we underscore
the fact that we are dealing with a circular structure, built
in a technique that included a stone foundation, an elevation made mostly of bricks and a wooden rooftop, covered
with tegulae and imbrices.

Cuvinte-cheie: frontiera romană; turn de supraveghere roman; structură circulară; săpătură de salvare.

Keywords: Roman frontier; Roman watchtower; circular structure; rescue excavation.

HORAȚIU COCIȘ, DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN, IOAN BEJINARIU
The archaeological research of the frontier watchtowers from Dacia Porolissensis, with the excep‑
tion of a still unique and systematic demarche of I. Ferenczi,1 N. Gudea2 and A. V. Matei3 (and some
* Zalău County Museu of History and Art, hcocis12@gmail.com
** Zalău County Museu of History and Art, bacuetz@yahoo.com
*** Zalău County Museum of History and Art, bion_1867@yahoo.com
1
Ferenczi 1941, p. 189–214; Ferenczi 1967, p. 143–162; Ferenczi 1972, p. 37–46; Ferenczi 1973, p. 79–105; Ferenczi
1988, p. 251–289.
2
Gudea 1985, p. 143–218; Gudea 1997, p. 35–129.
3
The work of Alexandru V. Matei on the physical elements of the frontier is incompletely published, therefore, the
revaluation of its work remains a desideratum.
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isolated cases4) is still in its infancy. This study will bring together archaeological data from a rescue
excavation undertook in 2002 on Măgura Stânii Hill, being uncovered a circular watchtower. Through
this, we want to make a step forward in understanding these structures and also to add completely new
data on the circular watchtowers from the frame of limes Dacicus. This study will deal with a variety of
data, from archaeological situation, small finds (unfortunately not so much), pottery and topography.
LOCALIZATION AND OLDER ACCOUNTS
Măgura Stânii is situated within the frame of Meseș Mountains, at approximatively 5.5 km southwest of Porolissum auxiliary fort.5 With an elevation of 716 m, is constituted as a flat top naturally
anchored in the non-linear mountain-type frontier system6 from this area, being a key component of a
distribution pattern composed of frontier watchtowers (see Plate 1). On this geographically dominant
area, two such structures were identified. The first one was discovered by I. Ferenczi and mentioned for
the first time in 1967.7 Unfortunately, the tower was destroyed by the construction of a TV antenna and
the surface was levelled. Near this place, I. Ferenczi and N. Gudea saw and collected bricks, imbrices and
potsherds8 altogether with stones from its structure, scattered all around. The shape of the structure has
not been identified.
At 150 m north from this completely destroyed structure lies another one. It is located on the top
of the northern slop of the hill. The tower was identified by N. Gudea in 1977, within the pale of a larger
survey context on the north-western frontier.9
He described a circular feature with high edges, completely covered by vegetation. The diameter
observed by him was about 9 m and the edges about 0.5 m with the interior heavily damaged. Inside the
tower were identified tiles and potsherds.10 The structure was excavated using a transversal trench over
the ruins. The wall was removed but inside the excavated trench were identified, beside tiles and pot‑
sherds, few animal bones.11 Obviously, the shape of the structure was still unclear.

Fig. 1. The second watchtower from Măgura Stânii (sketch and photo by N. Gudea from 1977).
Reproduced with the permission of dr. Felix Marcu, National History Museum of Transylvania.

4
5
6
7
8
9
10
11

Zăgreanu et alii 2017, p. 25–45; Gaiu, Zăgreanu 2017, p. 30–33.
WGS 84: 47˚09’14.02” N, 23˚06’15.44”; Stereo 70: 356261.114 E, 629971.719 N.
For the mountain frontier typology see Breeze 2012, p. 133–145; See also Breeze 2011, p. 2–19.
Ferenczi 1967, p. 148.
Gudea 1997, p. 66–67.
See Gudea 1985, p. 143–218 and Gudea 1997.
Gudea 1985, p. 174; Gudea 1997, p. 67.
Gudea 1985, p. 174; Gudea 1997, p. 67.
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EXCAVATION12
The surface of the tower was excavated using three trenches: S1/2002 orientated north-south
with the dimensions of 24 × 1.5 m, S2/2002 orientated west-east with the dimensions of 11 × 1.5 m and
S3/ 2002, west-east, with the dimensions of 11 × 2 m.
In the first trench, the wall of the watchtower was identified both in the southern and the northern
part. It was buil in the opus incertum technique using local sandstone. In the southern part of the trench
the wall was preserved on a height of approximatively 60 cm and a width of 1.5–1.6 m. On the northern
side, the wall was heavily affected by later interventions, the structure being preserved only on a width
of 90 cm. There are clear marks of modern stone removal. The destruction of the watchtower (treasure
hunters or stone removal?) was observed also inside the structure. The habitation layer and the floor
were affected by two pits dug inside the tower, near the wall, identified on the northern side. The first pit
(G1), with a maximum diameter of 1.29 m and depth of –1.25 m cuts also through the tower’s wall. The
second one (G2), with a maximum diameter of 1.22 m and depth of –1.20 m destroyed, like the first one,
the habitation layer and stopped on the virgin soil.
At a distance of 3 m from the wall, on the northern part of the section, was identified an oval
shaped feature with the diameter of 65 cm, a depth of –60 cm. Based on the fact that it has a V-shaped
profile, and it was also identified in S2, we can conclude that this arhcaeological feature is the tower’s
defence ditch. The fill of the ditch is composed of mortar traces, several stones and coal marks. Inside
the tower and also in the exterior were found numerous potsherds, bricks, tiles, imbrices and a denarius
minted for Publius Septimius Geta as caesar.
In the second section, orientated west-east, the wall was also identified. With less later destruc‑
tion marks, the height of the wall is barely 20 cm. and the width approximatively 1.4 m. On the southern
profile was observed a removal pit that affected the structure. Although the trench was extended almost
7 m outside the wall, the defensive ditch was not identified, similar situation with the northern part of S1
which was extended 4.3 m. Beside potsherds, bricks, tiles and imbrices, there was identified an iron link,13
inside the tower and near the wall.
The third section is basically the extension of S2, wider with 50 cm, because this part of the tower
was uncovered by vegetation. Half of the identified wall was completely destroyed. The preserved part
had a width of 1.4 m and approximate height of 70 cm. At about 20 cm near the wall, inside the watch‑
tower, a group of stones and a heavy burnt layer was discovered. Most probably in this context we deal
with an open hearth fireplace.14 Near this context, a fragmented lucerna15(monolychnis lucerna, probably
Roman IA1 type16) was discovered. At 2 m outside the wall, the defensive ditch appeared again as a dark
feature, pigmented with mortar traces; the ditch corresponds with its counterpart already mentioned. It
has a width which varies between 45 and 65 cm with a constant depth of –1.10 m and a V-shaped profile.
The fill was a mixture of dark soil, mortar, bricks and stones, fallen from the tower’s structure. Inside the
tower, the habitation layer (where was not destroyed by the modern interventions) has a width that var‑
ies between 60–80 cm.
Similar with the other two trenches, was identified a large quantity of pottery, bricks, tiles and
imbrices, with the mention that in this case the pottery was somehow scattered around the open hearth.
12

13
14

15
16

The excavation was accomplished by Dr. Dan Băcueț-Crișan (Zalău County Museu of History and Art) and Dr. Ioan
Bejinariu (Zalău County Museu of History and Art). The archaeological report in Bejinariu, Băcueț-Crișan 2002, p. 345–
346, no. 222.
Inv. no. CC 1503/2002. CC=technical abbreviation for Collection Growth.
The fireplaces inside the watchtowers from the north-western frontier are know from several cases (for example the
fireplace from the Coasta Ciungii I circular watchtower (Ferenczi 1967, p. 148; Ferenczi 1968, p. 80; Gudea 1985, p. 171).
Inv. no. CC 1516/2002.
Roman 2005, p. 219, no. 18, fig. 10.
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After connecting the data it is clear that, despite of a heavily destruction of the structure, we are
dealing with a circular watchtower. The inner diameter is about 9 m and the outer one 10.5–10.6 m.
Within the frame of the north-western frontier we know several excavated circular watchtowers17, some
of them with similar dimensions.18 Judging by the amount of stones discovered in the trenches, with
the mention that most probably a large quantity was removed, we cannot postulate the existence of a
structure built completely using this material. The bricks were also numerous, so we can think at least at
an elevation built using such mixed technique. The teguale and the imbrices indicates a wooden rooftop
covered with this material. As for the full elevation of this watchtower, at least 8 m is a suitable height,
both for the structure19 and for the visibility area20 (see Plates 5 and 6).
However, what is very interesting about this structure is that the defensive ditch was placed only
on the eastern side of the tower. The end of the ditch in the northern part of S1 could indicate the
entrance in the tower. The stone watchtowers21 and the timber ones22 have usually a single or double
defensive ditch. There can be one explanation. Sixty meters east from the tower lies a strait ditch of about
2 m width and 300 m long, orientated north-south and placed on the slope of the hill. If this ditch has
Roman origins, the defensive elements of this watchtower are about to be a novelty in this area.23
As in the case of the overwhelming majority of the minor fortification from this perimeter, neither
in this particular situation we cannot isolate the major chronological frames, mainly due to the lack of
artefacts. In our case, the only datable artefact is the coin minted around 200–202, for Geta,24 which indi‑
cates a functioning TPQ in the Severan period (see Plate 7). We know other several cases of coins discov‑
ered within the circular watchtowers: one sestertius from Faustina Minor,25 another coin (unmentioned
denomination) from Faustina Minor,26 a denarius from Septimius Severus27 and another coin (unmen‑
tioned denomination) from Severus Alexander.28 Altogether with the denarius from Măgura Stânii, the
coins identified in archaeological context outlines the fact that the circular wathctowers are certainly (for
now) used in the Antonine-Severan period (and most probably also after).
Pottery
The pottery assemblages from the watchtowers are quite reduced, most for the fact that the exca‑
vation techniques involved usually only one or two archaeological trenches, in very few cases the entire
surface being excavated. In our case, in all the three trenches was found a quite large quantity of pot‑
sherds for a watchtower, yet, excepting two small amphorae fragments, only common pottery.
17

18

19
20

21
22
23

24

25
26
27
28

See for example: Cornu Vlașinului I (Torma 1880, p. 61; Buday 1912, p. 108; TIR L34, p. 119; Gudea 1985, p. 164–165;
Gudea 1997, p. 45–46); Dealu Mare (Buday 1912, p. 110; Gudea 1985, p. 166; Gudea 1997, p. 48–49); Șumanda (Torma
1880, p. 74; Buday 1912, p. 111; Gudea 1985, p. 166–167; Gudea 1997, p. 50–51).
For example Dealu Cozli (Torma 1880, p. 73; Ferenczi 1967, p. 147; Gudea 1985, p. 165; Gudea 1997, p. 47–48), Salhiger
(Gudea 1985, p. 165–166; Gudea 1997, p. 48) or Coasta Ciungii I (Ferenczi 1968, p. 80; Gudea 1985, p. 171).
See mainly Baatz 1976.
The discussion in Woolliscroft 2001, passim and Breeze 2011, p. 2–19. For visual-acoustic GIS modelling in the area of
Porolissum see mainly Lăzărescu et alii 2016, p. 275–304.
Zăgreanu et alii 2017, p. 42, Pl. XIII. See also Gichon 1974, p. 513–544.
Hanson, Friel 1995, p. 508.
The ditch did not occur in the older accounts about this specific area nor was mentioned by anybody earlier. However, this
statement is a pure theoretical one. Even if we saw this feature on the field, we can’t be sure of its origins or functionality, for now.
RIC IV–1, 20a. Obv: P. SEPT. GETA. CAES. PONT.,draped bust right; Rev: SECURIT. IMPERII., Securitas seated left,
holding globe. Inv. no. CC 1502/2002. Determined by Dr. C. Găzdac (Institute of Archaeology and Art History, ClujNapoca). See Bejinariu, Băcueț-Crișan 2002, p. 345–346, no. 222.
The watchtower from Arsură I (Gudea 1997, p. 50).
The watchtower from Gura Teghișului (Gudea 1997, p. 62).
The watchtower from Gura Teghișului (Gudea 1997, p. 62).
The watchtower from Vârful Teghișului (Gudea 1997, p. 63).
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Fig. 2. Pottery types from the watchtower from Măgura Stânii.

Fig. 3. Firing types and quality of the pottsherds from Măgura Stânii.

The best represented vessel category is the cooking/storing one called vasa conquina(to)ria.29
There are identified 48 fragments of cooking pots (62 % of the pottery assemblage) and 2 (3%) pot lids.
From vasa escaria category, the most representative are the bowls, with 11 units (14%). Vasa po(ta)toria
or the drinking vessel is represented by only 4 fragments of cups (5 %). There were also some fragments
of storage vessels identified in the watchtower: 4 jugs (5%), 2 very small amphorae fragments (undetect‑
able as type) (3%) and only one dolium (1%). This percentage reflects both the daily life of the soldiers
with the main focus on the cooking habit and the supply that every watchtower must have been received
regularly from the headquarters, in our particular case from Porolissum. (See Plate 7 for several selected
examples). As for the firing type and the quality of the vessels, the best represented is the oxidation
firing with 56 potsherds of different quality and only 24 for reduction firing. The results are somehow
29

For the categories discussed here see Rusu-Bolindeț 2007, p. 378–431.
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predicted by the fact that the assemblage of the potsherds is represented (more than a half) by com‑
mon pottery (cooking/storing pots). Unfortunately, there are no comprehensive studies yet to deal with
this topic, but judging by N. Gudea’s descriptions based on his excavations, this situation seems to be a
general one on the north-western frontier.30 However, until a detailed study will be accomplished, this
particular aspect will remain an open question.
Visibility and inter-visibility
The watchtower from Măgura Stânii is tactically integrated in a chain line of towers31 that are com‑
posing the main surveillance system from Porolissum area; its positions is a key one due to the fact that
Măgura is a dominat hill in the frontier landscape. By using geostatistical analyses (Cumulative Viewshed
and Line of Sight) we observed the surveillance area and the inter-visibility relations with the neighbour‑
ing features.32
The tower in discussion has a large surveillance area not in front of the chain line as we expected,
but behind it, being in inter-visibility connection with 5 other watchtowers, the auxiliary fort from Pomăt
Hill and most probably also with the fort from Citera Hill. The role of this watchtower (and obviusly of
the first destroyed one) was to connect the line of towers from Meseș Mountains with the so-called
double line from Porolissum area. Even if its visibility range is orientated towards the province, without
this strategic point from Măgura Stânii, whithout the towers identified here, the chain line from Meseș
Mountains would be most probably visually isolated from Porolissum and the distribution pattern would
be also slightly different (see Plate 8).
By capitalizing this novel info extracted from a rescue excavation, we wanted to take a step forward
in understanding the structure, the architecture, the functionality and the chronology of these minor
installations of the frontier. Unfortunately, there is so little systematic archaeological research on the
watchtowers and almost no data about the artefacts that every single new info can be considered a step
forward in understanding these peripheral sites.
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Plate 1. The watchtower from Măgura Stânii in its frontier landscape.
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Plate 2. General plan of the excavation.
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Plate 3. Detailed plans of the trenches.
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Plate 4. Archaeological profiles of the trenches.
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Plate 5. Detailed ground plans of the trenches
Plate 5. General plan of the excavation.
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Plate 6. Trenches and detailed plans, georeferenced and overlaid on a Digital Terrain Model. (Total Station provided by
National History Museum of Transylvania. We wish to thank to Ciprian Ciobanu, MA. (University ‘Babeș-Bolyai’ of ClujNapoca) and Dan Deac, Ph.D. (Zalău County Museu of History and Art) for their help during the topographical survey.Ö

— 99 —
https://biblioteca-digitala.ro

HORAȚIU COCIȘ, DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN, IOAN BEJINARIU

N

Plate 7. Small finds and selected pottery from Măgura Stânii.
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Plate 8. Visibility and inter-visibility pattern of the watchtower from Măgura Stânii.
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Plate 9. Aerial photography of the watchtower from Măgura Stânii. 25.01.2018 (© National Museum of Transylvanian
History – National project LIMES-Frontiers of the Roman Empire in Romania).
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THE MAGICAL GEMS FROM POROLISSUM
Dan Augustin Deac *

Rezumat: Articolul examinează materialitatea magiei la
Porolissum, relevată de geme magice. O analiză aprofundată
evidențiază câteva fațete ale practicilor religioase efectuate
în această importantă așezare a Daciei romane.

Abstract: The paper examines the materiality of magic
at Porolissum as revealed by the magical gems. An indepth analysis unfolds some facets of the magical practices
performed in this important settlement of Roman Dacia.

Cuvinte-cheie: magie; geme; Porolissum; Dacia romană.

Keywords: magic; gems; Porolissum; Roman Dacia.

Introduction1
At Porolissum there are three magical gems2 revealing the presence of the practice of magic.3 This
paper examines all three of them in an attempt to better understand the magical practices revealed by
these artifacts. The iconography of the Anguipes scheme exists on two of the gems and that of Harpocrates
seated on a lotus flower on the third. Unfortunately, like everywhere else in the province of Dacia, the
magical gems from Porolissum do not possess a recorded archaeological context, thus the analysis is
limited to several commentaries on the iconography, texts, parallels and data revealed by magical papyri
relevant to this study.4 Furthermore, there is no information to provide any dating, which forces a large
chronological range of the 2nd–3rd centuries CE.
*
1

2

3

4

History and Art County Museum of Zalău, e-mail: dan_deac1923@yahoo.com.
I would like to express my gratitude to Árpad M. Nagy (Museum of Fine Arts, Budapest), Győrgy Németh (Eötvös
Loránd University, Budapest) and Caitlín Barrett (Cornell University, Ithaca) for their valuable remarks on previous ver‑
sions of the text and bibliographic references. All errors or misjudgements occuring in this paper are, however, my own.
It is not the main purpose of this paper to analyze the theoretical aspects of the usage of terms such as „magic” or „magical
gems”. For a selective bibliography on magical gems and their interpretations published in recent years see: Nagy 2002,
p. 153–179; Bohak 2008; Faraone 2011, p. 50–61; Gordon 2011, p. 39–49; Nagy 2011, p. 75–81; Quack 2013, p. 177–
199, especially p. 180–181; Nagy 2015, p. 205–240; Sfameni 2015, p. 99–109; Dasen, Nagy, 2018, p. 139–178; Faraone
2018; Vitellozzi 2018, p. 181–253. See Nemeti 2013, p. 143–156 and Németh 2015, 393–400 for recent investigations on
„magic” in Roman Dacia.
A gem depicting Ceres on the obverse and an ant on the reverse, see Țeposu-Lakó 1973, p. 7, no. 23, pl. II/23 (photo), a
gryllos, see Țeposu-Marinescu, Lakó 1973, p. 13, no. 63, pl. III/63, pl. IV (photo) and one previously unpublished, depic‑
ting a lion trampling a bovine skull which minutely resembles a description from the PGM IV 2125–2139 were left aside
as they do not correspond the pattern of the modern definition of „magical gems”.
Few such gems are accompanied with the pieces of information regarding the precise archaeological contexts in the pro‑
vinces near-by Dacia like Pannonia Inferior or Moesia Inferior. Such examples are encountered for instance at: Tomis,
found in graves (see Nemeti 2013, p. 150, no. 9, fig. 126, photo), representing Chnoubis (dated into the 2nd–3rd c. CE)
and p. 155, no. 29, fig. 135 (photo), representing the Polymorphic deity, dated, based on a coin found in the same context
issued by Probus in Serdica in 277 CE, at the end of the 3rd c.- early 4th c. CE; Dinogetia in the fortress (Nemeti 2013,
p. 153–154, no. 20; Nemeti 2013a, p. 87–94; to my knowledge, this is the only gem depicting the Anguipes having recor‑
ded a precise archaeological context in the middle and lower Danubian provinces) or Intercisa found next to an urn in a

https://biblioteca-digitala.ro

Dan Augustin Deac

N

The Anguipes
Several attempts have been made to understand the iconography of the Anguipes both by
Romanian and other scholars from abroad, and I shall quote some relevant theories. S. Nemeti while
analyzing the Anguipes scheme as encountered in the province of Dacia, considered it the result of a
„syncretism” in the melting pot of „international magic”, whose name remains unknown.5 Á. M. Nagy
argues that the image and its components are equal facets of the same Hebrew root – GBR – which
roughly approximated the name of the Jewish God, without calling his proper and righteous name.6 The
origin of the image was the result of magicians who wanted to adopt this mysterious deity into the first
rows of their Graeco-Roman magical panoplies and introduce it to non-Jewish audiences as a universal
„solar divinity”, but still preserving some of his „hidden” Jewish origins in the iconography, partially
avoiding also aniconism for a Jewish audience.7 However, the theory of a Jewish origin and subsequent
interpretation was heavily disputed by G. Bohak, considering it as the fruit of the imaginations of mod‑
ern scholars.8 In any case, the debate on the iconography and its origin remains largely open.
As said, at Porolissum two gems depicting the Anguipes scheme are known. The first one is an oval
gem, now lost (fig. 1). K. Torma published in 1863 his first major contribution dealing with the finds
from Porolissum.9 Among the discoveries the author presents the collection of gems in the custody of
count Andrássy László from Gârceiu (Hung. Szilágygörcsön), consisting of 29 pieces out of which 16
were made of carnelian, 2 of jaspis, 1 of heliotrope and 10 of glass or glass paste, all of them discovered
at Porolissum.10 One of the intaglios depicts the Anguipes, standing to the left in a typical iconographic
hypostasis, holding a flail in the left hand and shield in his right one.11 L. Țeposu-David considered that
the gem was the same as one published coming from Largiana/Românași,12 but no consistent evidence
exist to validate this assertion.
The second example is an oval shaped and flat surfaced heliotrope gem, depicting the cock-headed

5

6
7

8
9
10
11

12

grave Gesztelyi 2013, p. 106, no. 26, fig. 5/26 (photo); Szabó 2014, p. 221–237, fig. 1–2 (photos) depicting a vox magica
and a scarab dated into the 3rd c. CE, and Gesztelyi 2013, p. 107, no. 27, fig. 5/27 (photo), the latter found in a house,
engraved with the ABLANATHANALBA palindrome, dated into the 2nd c. CE. For a general view of gems found in a
precise archaeological context see Barrett, in press.
Nemeti 2002, p. 105–109; Nemeti 2005, p. 300–306, both with the relevant bibliographic references. A brief summary
also in Nemeti 2013, p. 143–156; Nemeti 2013a, p. 87–94 and Gudea 2016, p. 43, no. 2, p. 106, fig. 2.2 (drawing). The
bibliography lists also the known depictions of the Anguipes from Dacia and Moesia Inferior. For the gems from Moesia
Inferior see also Dimitrova-Milčeva 1980. For gems depicting the Anguipes from Moesia Superior (more precisely
Viminacium) see Šeper 1941, p. 12, nos. 8–9, pl. II, fig. 10 and pl. I fig. 8 (photos). For magical gems discovered in Pannonia
see Gesztelyi 1998, including the gem depicting the Anguipes from Veszprémvarsány-Lázi (Pannonia Superior) at p. 141,
no. 36 (=CIGP3 53); Gesztelyi 2001, especially p. 50–51, no. 65, p. 79, fig. 65 (photo) for a gem depicting the Anguipes
found in the civil town of Brigetio; Dembski 2005, including the four depictions of the Anguipes from Carnuntum at
p. 161–162, nos. 1105–1108, pl. 112–113/1105–1108 (photos); for a gem depicting the Anguipes from Siscia see CIGP3
71. For the gems with unknown provenance from Pannonia see Gesztely 2000, 81–82, nos. 254–255 (photos)= CIGP3
146–147 and 161–162 (photos and drawings). See also for an overview of textual magical texts in Pannonia in Németh
2012, 225–228.
Nagy 2002a, p. 159–172, with previous bibliographic references especially p. 164–170.
Nagy 2002a, p. 168, in his own words: „(...) `a solar divinity` reflecting the influence of many traditions”. See also Dasen,
Nagy 2018, p. 148–149 for a brief overview. Some scholars argued for a more unlikely Egyptian origin (i.e. Darnell 2004,
p. 385–390). For other recent references on the Anguipes see for example: Cosentino 2013, p. 219–228; Nagy 2014,
p. 131–155; Zwierlein-Diehl 2016, p. 235–358; Faraone 2018, p. 14, p. 295, n. 67; Nagy in press.
Bohak 2008, p. 197, note 152.
Torma 1863, p. 15–20, pl. III/6–8.
Torma 1863, p. 17, no. 9. All of them are nowadays lost.
Torma 1863, pl. III/6 (drawing); Gudea 1989, p. 798, IX. G.4/a, 1–19; Nemeti 2002, p. 106, no. 1; Nemeti 2005, p. 378,
no. 336; Nemeti 2013, p. 155, no. 27.
Țeposu-David 1959, p. 464–465; Țeposu-David 1960, p. 530–531, no. 49, fig. 2/50 (photo). For the initial publication of
the gem depicting the Anguipes from Largiana/Românași see Gostar, David 1956, p. 135–138, fig. 1 (drawing).
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Anguipes on the obverse and the Greek let‑
ters EIΣ A, written longitudinally, on the
reverse (fig. 2).13
The gem was first published in 195914
and subsequently in the catalogue of the col‑
lection of gems housed by the museum in
1973.15 In 1979, while doing a new inven‑
tory of the collection, it was observed that on
the reverse one could distinguish an inscrip‑
tion which stretches on the length on the
gem; it was read as EICA, and subsequently
Fig. 1. Anguipes depicted
16
on a lost gem discovered interpreted as NEICA. N. Vlassa reinter‑
at Porolissum (apud
preted the inscription on the reverse as: Eἴς
Torma 1863, pl. III/6).
Ἀ(βρασάξ).17 S. Nemeti attempts to offer a new
reading as Εἷς Zεὺς Ἀσκληπιός or Εἷς Ἀσκληπιός
and relates the epiklesis to healing practices.18 However, further refer‑
ences to the gem preferred a more positivistic approach regarding the
interpretation of the text, simply mentioning the letters.19 In her cata‑
Fig. 2. Anguipes on the
logue comprising of around 2700 gems, S. Michel gives a number of
reverse; vox magica on the
voces magicae starting with EIΣ,20 but none of them are directly fol‑
reverse (photo: author).
lowed by the name of a deity starting with the letter „A”. As seen above,
one can easily comprehend why there was no point in revealing the name entirely, only partially,21 as the
revelation of the „true” name was not at all important. On the contrary, it had to maintain the mystery
behind the image. In my view the alpha has to be seen as the Greek number one, like in the case of the
gold amulet discovered in a grave at Halbturn, Burgerland, belonging to a child.22 Thus the interpretation
of the text should be: εἷς α´, somehow translated in English as „one (god is) one”. Of course, the text does
not reveal any link to Judaism or any form of monotheism, but rather emphasized the power and unic‑
ity of the mysterious deity revealed by the iconography on the obverse. Thus, it seems that if for the first
gem depicting the Anguipes scheme, the image of the deity for the wearer/user was self-speaking, in the
second case it had to be emphasized by the vox magica on the obverse.
13

14
15

16
17

18
19

20

21

22

Dimensions: 1.7x 1.4x 0.4 cm. History and Art County Museum, Zalău, inv. no. CC 264/1958= 2024, formerly in the
Wesselényi-Teleki collection; lunar sigma. Height of letters = 0.4 cm.
Țeposu-David 1959, p. 463–467, fig. 1 (mirrored drawing).
Țeposu-Marinescu, Lakó 1973, p. 13, no. 64, pl. III/64 (mirrored photo). The correct photo is on the cover of the
catalogue.
Lakó-Gudea 1979, p. 449–450, fig. 1 (photo). See also Gudea 2016, p. 43, no. 3, p. 106, fig. 2.2 (drawing).
Vlassa 1980, p. 65–68, pl. IX-X (mirrored photo of the obverse and photo and drawing of the reverse). See also Nemeti
2002, p. 106, no. 5 and Nemeti 2005, p. 378, no. 337, who follows the reading of N. Vlassa: ΕΙΣ Α(BRAΣAΞ).
Nemeti 2005, p. 303; Nemeti 2005a, p. 398, no. 1, taf. VI/Abb.1–2 (illustration made after N. Vlassa).
CIGD 65, text: EIΣA; Michel 2004, p. 242, 3.A.1. k), no. 5, text: EICA(?); Nemeti 2013, p. 153, no. 19, text: EIΣ A(...).
For other, unreliable interpretations and presentations of the gems depicting the Anguipes from Porolissum and the one
from Românași see Rusu 1991, p. 93, pl. XII/9 and 12 (drawings).
Michel 2004, p. 501. None of the occurrences are related to the Anguipes. Since then, Á. M. Nagy pointed out that since
Michel`s work was published, just in the next decade, around one thousand more such magical gems were published
(Nagy 2015, p. 210).
See Michel 2004, p. 239–249, for the gems which fit into the same iconographic pattern but are engraved with different
voces magicae.
See Taeuber 2014, p. 231–235, text: Συμα/ ᾽Ιστραὴ/λ Ἀδω/νὲ Ἐλω/ὴ Ἀδω/ν(ὲ) α´ (a Jewish prayer from Deut. 6,4, transli‑
terated in Greek, the so-called Shema Yisrael). See p. 232–233 for the interpretation of the alpha. For an English transla‑
tion see latest Németh 2012, p. 225–226.
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Harpocrates
Another lost oval gem discovered at Porolissum is one depicting Harpocrates,23 coming from the
same Andrássy László`s collection, which K. Torma found extraordinary and illustrated (fig. 3-left).24
Harpocrates is rendered seated on a lotus flower (missing in Torma`s drawings), facing to the right, in
what should have been its typical iconographic frame, holding the flail with his right hand at the back
and facing his left one to his mouth, somehow resembling the depiction of a gem from the J. Paul Getty
Museum in Malibu (see fig. 3-right).25

Fig. 3. Left. Harpocrates standing on a lotus flower (apud Torma 1863, pl. III/8). Right. CBd–2361. The
Campbell Bonner Magical Gems Database (2010-), developed at the Museum of Fine Arts, Budapest,
editor-in-chief: Á. M. Nagy. Retrieved from: classics.mfab.hu/talismans/cbd/2361 on 25-01–2019.

Such depictions of Harpocrates seated on a lotus flower facing to his right are known already
from Roman Dacia:26 one made of green jasper,27 one made of green glass28 and finally one made of red
carnelian.29
23
24

25

26

27

28

29

For the pieces of evidence referring to the Isiac cults at Porolissum see Deac 2012, p. 159–174.
Torma 1863, p. 17, no. 9, pl. III/8 (drawing); Ackner, Müller 1865, p. 200, no. 941, text, λλλ, maybe transcribed as A(tha)
L(eolam) A(donai); Gudea 1989, p. 798, IX. G. 4, text: XXX; p. 1175, pl. CCCXI/G4.20 (drawing). The latest author tries
to identify the figure as a naked woman standing to the right, holding a scepter in her right hand and a flail in her left one.
Inv. no. 84.AN.1.74. See Michel 2004, p. 270, 19.1.d. nos. 1–2 (listed twice); CBd–2361. Unknown place of discovery.
For the iconography of Harpocrates on gems see Michel 2004, p. 269–276, 19.1–10.
In Pannonia such depictions are known for instance at Mursa (see Selem 1980, 22–23, no. 37) or Carnuntum (Dembski
2005, p. 162, 1108a).
Found at Micia (Vețel); housed by the National History Museum of Transylvania, inv. no. 4623; Țeposu-David 1964,
p. 257–264, fig. 1/1 (photo); Popa 1979, p. 33–34, no. 46; Michel 2004, p. 269, 19.A.1.a), no. 6; Cristea 2014, p. 120–
121, no. 7.
Unknown place of discovery; housed by the Numismatic Cabinet of the Romanian Academy, inv. no. 61/O; Gramatopol
1974, p. 67, no. 371, pl. XVIII, 371a-b (photos); Nemeti 2013, p. 154–155, no. 25, fig. 134, a-b (photos); Cristea 2013,
p. 136–137; Cristea 2014, p. 121, no. 10. On the back side there is engraved the name of CABAW.
Unknown place of discovery; housed by the Brukenthal Museum, Sibiu, inv. no. 1105; Țeposu-David 1960, p. 528, no. 6,
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In the last two decades or so, some attempts were made in identifying magical gems that corre‑
spond, both iconographically and textually, to the sources written in PGM,30 continuing the pioneering
work of Morton Smith.31 I will turn my attention to the case where Harpocrates is mentioned. Á. M.
Nagy32 and P. Vitellozzi33 refer to two different gems depicting Harpocrates sitting on a lotus flower on
the obverse and the divine name Abrasax written on the reverse, that correspond to the requirements
mentioned at the end of a love charm from PGM LXI. 1–38, translated as follows:
And whenever you perform this spell, have an iron ring with yourself, // on which has been engraved
Harpokrates sitting on a lotus, and his name is Abrasax.34
It would be highly speculative to advance a certain reading of the three elements based on a draw‑
ing (be it letters, Hieroglyphs, charaktêres or animals for that matter), but the fact that they were encir‑
cled by an Ouroboros does stress their magical power.35 In terms of the magic papyrus cited above, one
might suggest that different formulas were used in other praxeis which circulated in different areas of the
Graeco-Roman world, and in some versions Abrasax was changed with other elements such as the one
depicted on the gem from Porolissum.36
Conclusions
Corroborating all the data available one is able to draw a series of conclusions. We have to under‑
stand these gems at Porolissum (and everywhere else for that matter) as the end pieces in a chain of
complex sets of practices broadly defined by modern scholars as „magical” which involved workshops/
officinae,37 agents diffusing „magic knowledge” (practitioners/magicians?), and finally, „consumers” of

30

31
32
33

34

35

36

37

fig. 1/13 (photo), where the author initially identifies the deity as Isis; Ţeposu-David 1965, 97, no. 29, Pl. IV, fig. 3 (impre‑
ssion), where the same author reveals the correct iconography, that of Harpocrates; Popa 1979, 34, no. 47a; Cristea 2014,
p. 121, no. 12.
Nagy 2002, p. 153–179; Sfameni Gasparro 2003, p. 13–47; Sfameni 2010, p. 435–473; Sfameni 2015, p. 100–101;
Vittelozzi 2018, p. 181–253.
Smith 1979, p. 129–136.
Nagy 2002, p. 179, B.13, giving as example a corresponding gem published in Philipp 1986, p. 75, no. 96.
Vittelozzi 2018, p. 203, 1.14, fig 14 (photo), giving an example Henig 1994, p. 223–224, no. 495=Michel 2004, p. 269, no.
19.1. a) no. 9 and SGG II, 105, no. Pe 5, pl. 30, fig. 14= Vitellozzi 2010, p. 413, no. 512.
The last part in column 2, line 32: καὶ ὄνομά ἐστιν αὐτῷ Ἀβρασάξ. Translated by E. N. O`Neil in Betz 1992, p. 290–291.
The same translation can be found also in Vitellozzi 2018, p. 203. So-called „magic” rings were found in near-by provinces
for example in Pannonia: Szabó 2015, p. 189–194.
For a detailed list of bibliographic references on the Ouroboros as a „common enclosing device used on magical gems” see
latest Deac, Petcu 2017, p. 13, n. 36. It has to be added that the Ouroboros depicted beneath a deity on gems is encountered
mainly in the case of the Polymorphic deity (see Michel 2002, p. 1–40, abb. 1–23).
Another example is the one cited at note 28. See Nagy 2002, p. 157–164, who stresses upon the variety, flexibility, adjust‑
ment and constant modifications of the praxeis by the magicians, and thus the relative small series of same gems; the
author also considers that most probably a large part of the PGM`s originated from the same library (p. 157 with previ‑
ous bibliographic remarks). K. Dosoo argues that, based on paleography and history of acquirement, only a part of them
belonged, in reality, certainly to the „Theban Magical Library” (Dosoo 2016, p. 251–274). In regard of PDM/PGM LXI,
K. Dosoo concludes in his own words: „[...] there is no positive information linking this papyrus to the Theban Library, [...] it
seems most reasonable to consider it as a unique text” (Dosoo 2016, p. 268). See also on the topic the very pertinent enquiry
made by Richard Gordon on the PGM`s and PGM Suppl. (Gordon 2012, p. 145–180). Thus, although the scientific
community largely believed there was one magic library, it turns out to be more than one, which already highlights the
variety of the magical practices/instructions revealed by the different magical papyri, either from the „Theban Library” or
others. On the topic of the diffusion of the Graeco-Egyptian magical tradition outside Egypt see Bohak 2016, p. 357–381.
For the discussion on the existence of a workshop/officinae manufacturing gems at Porolissum see: Țeposu-Marinescu,
Lakó 1973, p. 17–18; Gudea 1989, p. 202, p. 439, fig. 94; Hamat 2018, p. 715, n. 64. See also Tassinari 2008, p. 251–317
for a discussion on the glyptic workshops/officinae in the Roman Imperial period all around the Roman Empire.
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magic (ordinary individuals). The magic gems analyzed in this paper were produced in local workshops/
officinae38 and were engraved according to instructions made by specialized practitioners, whom, in turn,
relied on their libraries.39 Eventually, the gems ended up in the hands of „consumers” of magic, as said
earlier, ordinary people, who may or may not have perceived or used the magical gems as they were
instructed by the practitioners/magicians.40 In any case, in terms of the „magical functionality”, the easi‑
est, but rather insufficient answer, is that the gems depicting the Anguipes scheme had some sort of an
apotropaic role, while the one depicting Harpocrates is related to love spells.
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708 gems depicting the Anguipes scheme are known so far and based on typological reasons and the ones from Porolissum
fit in the simpliest scheme (observation provided by Á. Nagy based on one of his forthcoming paper). This is the reason
why I consider that the gems were produced locally and subsequently were introduced into the process of transforming
them into a telesma as described above.
For different hypotheses regarding the relationship between magical objects and papyri see the bibliographic referen‑
ces at note 2. For instance, the example highlighted by the gem housed by the Museum of Fine Arts (inv. no. 53.169)
at Budapest, depicting the Anguipes, engraved with the text WC ΠΡΟΚΕΙΤΑ[Ι], namely ὡς πρόκειτα[ι], translated as
„as in the model” or „as it is prescribed in the model”, envisages once more the presence of models of magical libraries
(Nagy 2002, p. 161–162, fig. 8; Michel 2004, p. 247, 3.A.3 h) no. 12; Vittellozzi 2018, p. 183–184). See also Wendt 2016,
114–145 and Faraone 2018, p. 255–257.
For the use of amulets, a term that broadly encompasses magical gems see latest Bohak 2015, p. 83–95. The author argues
also that these amulets could have been produced also by common indiduals for self-usage (p. 93).
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DOUĂ DESCOPERIRI MONETARE ANTICE
INEDITE DIN JUDEȚUL SĂLAJ
Emanoil Pripon *

Abstract: Among the monetary discoveries recently
entered in the collections of the History and Art County
Museum of Zalău, two coins drew attention, stray finds,
unique discoveries for the geographical area of Sălaj county.
First there is a Dacian tetradrachma of the type Aninoasa
– Dobreşti, more precisely, the Aninoasa type, discovered
at Jac village, nearby ancient Porolissum, this certainly
being the northernmost such discovery. The second coin
brought in discussion is a siliqua minted by Constantivs II
in Antiochia, the first example of its type ever found on the
territory of present day Sălaj county.

Rezumat: Printre descoperirile monetare intrate recent în
patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, se
remarcă două monede descoperite întâmplător, cu caracter
de unicat pentru arealul geografic al judeţului Sălaj. Prima
dintre ele este o tetradrahmă dacică de tip Aninoasa –
Dobreşti, mai exact de tipul Aninoasa, descoperită în satul
Jac, în apropierea anticului Porolissum, fiind cu certitudine
cea mai nordică descoperire de acest fel. Cea de-a doua
monedă prezentată este o silicva emisă de Constantivs II în
Antiohia, primul nominal de acest tip descoperit pe actualul teritoriu al județului Sălaj.

Keywords: Dacian tetradrachma; Aninoasa – Dobreşti;
siliqua; ancient coinage.

Cuvinte-cheie: tetradrahmă dacică; Aninoasa –
Dobreşti; siliqua; moneda antică.

Relativ recent, în patrimoniul numismatic al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, județul
Sălaj au intrat două monede antice cu caracter inedit pentru această zonă geografico-istorică.
Prima piesă în discuție este reprezentată de o tetradrahmă dacică de tip Aninoasa – Dobreşti (Foto
1) cunoscută la K. Pink sub denumirea de Entenschnabel. Moneda a fost descoperită1 la liziera pădu‑
rii Druia, la poalele Munților Meseș, în hotarul satului Jac (com. Creaca), la limita cu hotarul satului
Moigrad (com. Mirșid) și Stâna (suburbie a Municipiului Zalău), în apropierea drumului care duce din‑
spre Meseș la cătunul Viile Jacului.
Tetradrahmele de tip Aninoasa – Dobreşti sunt considerate imitații târzii ale tetradrahmelor lui
Filip al II-lea și au pe avers capul lui Zeus mult stilizat, în profil spre dreapta, iar pe revers se află călărețul
cu calul la trap, orientat tot spre dreapta2.
Ca descriere generală, acest tip monetar prezintă pe avers, așa cum s-a spus, capul mult stilizat al
lui Zeus. Cununa de lauri este redată printr-un șir de trei, uneori patru ovale dispuse în poziție oblică.
Deasupra cununii se află două șiruri paralele de globule mici și un grup de linii scurte verticale, care
înlocuiesc părul. Din detaliile feței se mai distinge doar linia nasului, ochiul și uneori o dungă prelungă
în dreptul urechii. Pe revers se află călărețul cu calul la trap, spre dreapta. Călărețul este reprezentat cu
*
1

2

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; e-mail: emanoilpripon@yahoo.com.
Moneda a fost descoperită cu ajutorul detectorului de metale de către d-l Prodan Adrian, domiciliat în Municipiul Zalău.
Piesa a fost predată Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Sălaj, după care a ajuns în patrimoniul
Muzeului Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău.
Preda 1973, p. 274.
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partea de sus a corpului în formă triunghiulară, capul dintr-o combinație de linii prin care se încearcă
să se reprezinte nasul, bărbia și părul, iar picioarele lungi prin linii paralele. Calul are corpul ca un oval
alungit, pieptul arcuit, gâtul lung și capul mult micșorat, prevăzut cu o prelungire ca un cioc de pasăre
de baltă. Coama calului este redată printr-un șir de perle. Picioarele sunt reprezentate prin linii subțiri
și copite triunghiulare. Linia pământului este redată cu o globulă situată la jumătatea distanței dintre
picioarele calului3.
Descoperirea noastră se încadrează de fapt în prima grupă a acestui tip monetar, mai exact Aninoasa.
Tipul acesta de piesă se remarcă printr-o calitate mai bună a execuției, o pastilă monetară mai groasă și o
greutate destul de ridicată, în comparație cu grupa Dobrești, a cărei reprezentare este mai schematizată,
modulul ceva mai subțire, iar greutatea evident mai mică4.
Aşa cum se ştie, aria de răspândire a tetradrahmelor de tip Aninoasa – Dobreşti, se află cu precă‑
dere în Oltenia (pe Valea Jiului şi Valea Oltului), câteva descoperiri fiind semnalate şi spre vest, în sudul
Dunării şi Dacia intracarpatică5.
O descoperire numismatică similară, adică o tetradrahmă de tip Aninoasa-Dobrești, a fost făcută
la Zalău, în punctul Valea Miții, în urmă cu mai bine de șase decenii (Foto 3). Intrată in patrimoniul
MJIAZ în anul 1954 ca parte integrantă a unei colecții numismatice particulare (Colecția profesorului
Szekely Adalbert), moneda se înscrie în tipul descris de Pink, pag. 71, pl. XII/2446. La vremea respec‑
tivă, posesorul piesei a indicat ca loc de descoperire orașul Zalău, mai exact cătunul Valea Miții, situat la
ieșirea nordică din oraș, fără a da alte detalii privind descoperirea. Informația a fost preluată ca atare și
perpetuată până în zilele noastre.
Prin descoperirea tetradrahmei din hotarul satului Jac, suntem puşi în faţa înregistrării certe a celui
mai nordic punct din România unde avem descoperită o tetradrahmă de tip Aninoasa-Dobrești, știut fiind
faptul că aria de răspândire a acestui tip monetar a fost Oltenia. Spunem descoperire certă, deoarece, cu
toate că în literatura numismatică apare nominalizată o descoperire mai veche a acestui tip monetar (cea
de la Zalău, Valea Miții), astăzi avem motive serioase de îndoială, privind veridicitatea locului de desco‑
perire indicat de colecţionar.
Odată cu intrarea acestei noi descoperiri numismatice în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie
şi Artă din Zalău, numărul tetradrahmelor dacice descoperite pe teritoriul județului Sălaj a ajuns la 13
piese7.
Cea de-a doua monedă adusă în discuţie este o siliqua emisă de Constantius II între anii 350 – 355
p. Chr., în Antiohia8.
Privită din perspectiva nominalului sau a tipului monetar și implicit a materialului de constituție
(argint), această descoperire9 datată în secolul al IV-lea p. Chr., are deocamdată, caracter de unicat atât
pe teritoriul județului Sălaj cât și printre descoperirile numismatice din aceeași perioadă, înregistrate în
arealul nord-vestic al României, unde au fost semnalate doar descoperiri monetare din aur și bronz10.
Monedele din metal prețios emise pe parcursul secolului IV p. Chr., descoperite în nord-vestul
României sunt considerate stipendia și donativa acordate goților11.
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Preda 1973, p. 274.
Preda 1973, p. 278.
Preda 1973, p. 284, fig. 19.
Chirilă et alii 1965, p. 646, fig. 4; p. 647; Lucăcel 1968, p. 5; p. 21, pl. I/3.
Pop 2008, p. 20–25.
RIC VIII/108, p. 516.
Moneda provine din imediata vecinătate a unui vechi drum de culme ce leagă localitatea Ban de localitatea Valcăul de Jos.
Piesa a fost descoperită cu ajutorul detectorului de metale de către d-l Gliguță Mihai din satul Ban, nr. 280, com. Bănișor,
județul Sălaj și donată Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău.
Sășianu 1980, p. 42, p. 80.
Sășianu 1980, p. 47, p. 84.
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CATALOGUL DESCOPERIRILOR
1. Tetradrahmă dacică, tip Aninoasa –Dobrești
Material: argint
Diametrul: 23,1 × 22,5 mm; Greutatea: 13,89 gr.; Axa: 4.
Datare: a doua jumătate a secolului II a. Chr. – începutul secolului I a. Chr.
Descriere avers:
Capul lui Zeus stilizat, în profil spre dreapta. Cununa este redată prin două șiruri paralele de 10,
respectiv 12 globule; părul de deasupra frunții, o linie curbă dublă, apoi spre spate două ovale și
două linii curbe, una simplă, alta dublă; bărbia lipsește, barba fiind redată prin două bucle; nasul,
o linie lungă cu capătul de jos triunghiular, ochiul o globulă într-un cerc; deasupra, liniile părului
care coboară radiat pe o altă linie orizontală.
Descriere revers:
Călăreț cu calul la trap spre dreapta. Călărețul are capul triunghiular, piciorul scos în evidență, în
special pulpa piciorului, iar capul cu două plete pe spate; o linie scurtă la frunte și gura cu bărbia,
o linie dublă prelungă, ca un bot de câine. Calul mult stiilizat, cu gâtul lung și arcuit, cu botul
în forma unui cioc de pasăre (rață); picioarele din linii subțiri și cu copitele triunghiulare, unite
printr-o linie cu punct la mijloc.
Determinator: Preda LVI, 7.
Stare de conservare: bună.
Număr de inventar: c.c. 85/2017.
2. Silicva
Emitent: Constantivs II
Material: argint
Diametrul: 18,3 mm; Greutatea păstrată: 2,78 gr.; Axa: 6.
Datare: 350–354.
Monetărie: Antiohia
Avers: D N CONSTAN – TIVS P F AVG
Cap diademat perlat întors spre dreapta, bust drapat, cuirasat.
Revers: fără legendă; în interiorul coroanei VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX, în exergă
ANT.
Determinator: RIC VIII/108.
Stare de conservare: ciobită, fisurată.
Număr de inventar: c.c. 757/2015.
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Fig. 1. Tetradrahmă dacică de tipul Aninoasa-Dobreşti (foto N. Gozman, MJIAZ).

Fig. 2. Siliqua, Constantius II (foto N. Gozman, MJIAZ).

Fig. 3. Tetradrahmă de tip Aninoasa-Dobrești (inițial într‑o colecție particulară),
descoperită la Zalău (?) (foto N. Gozman, MJIAZ).
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RESTAURAREA UNEI PLĂCI PENTRU O
BAZĂ DE STATUIE IMPERIALĂ PEDESTRĂ
DESCOPERITĂ ÎN CASTRUL AUXILIAR
DE LA BUCIUMI (JUDEȚUL SĂLAJ)
EMANOIL PRIPON*

Abstract: The contribution presents the restoration and
conservation operations of a plate for a pedestal imperial
statue base, discovered in the auxiliary fort at Buciumi,
Sălaj county. The fragments were glued with Sintolit while
the final conservation was made with Paraloid B 72.

Rezumat: Lucrarea prezintă operațiunile de restaurare și
conservare a unei plăci pentru o bază de statuie imperială pedestră, descoperită în castrul auxiliar de la Buciumi,
județul Sălaj. Lipirea fragmentelor de placă s-a realizat cu
Sintolit, iar conservarea finală cu Paraloid B 72.

Keywords: pedestral imperial statue base; restoration;
conservation; Sintolit.

Cuvinte-cheie: placă bază statuie pedestră; restaurare; conservare; Sintolit.

Castrul auxiliar de la Buciumi, situat pe frontiera de nord-vest a provinciei Dacia, se numără prin‑
tre cele mai intens cercetate obiective din epoca romană de pe teritoriul României, beneficiind de o
monografie arheologică publicată în limbile română și germană1, un ghid de prezentare, tot bilingv2, dar
și de o monografie mumismatică publicată în limba română3 și în limba engleză4. La acestea se adaugă
o serie de contribuții privind propunerile de reconstituire grafică ale unor părți ale castrului5 și a unor
categorii de artefacte6, descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate aici pe parcursul unei
lungi perioade de timp7.
Implementarea proiectului Circuitul castrelor romane din județul Sălaj, a deschis calea unor noi cer‑
cetări arheologice, derulate pe parcursul anilor 20138, 2014 și 20159. În anul 2015, la intersecția căilor de
acces din castru (via praetoria cu via sinistra), a fost descoperită o inscripție, mai exact o placă pentru o
*
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bază de statuie imperială pedestră, spartă în patru bucăți mai mari și altele mai mici10. Importanța acestei
noi descoperiri rezidă din faptul că în text s-a păstrat numele complet al trupei care a staționat în castrul
auxiliar de la Buciumi în secolul III d. Chr11.
Placa pentru baza de statuie imperială pedestră a fost realizată dintr-o gresie calcaroasă. Acest tip
de rocă, frecvent folosită ca materie primă de către lapicizi, este dură și destul de rezistentă la acțiunea
de dezagregare a factorilor fizico-geografici12. Cu toate acestea, datorită suprafeței relativ poroase, arte‑
factele îngropate în pământ absorb sărurile solubile, care odată cu decopertarea, devin o sursă potențială
de deteriorare. Fluctuațiile umidității relative determină migrarea sărurilor solubile către suprafață, unde
acestea cristalizează, fapt ce duce la fragilizarea suprafeței piesei și compromiterea detaliilor ornamentale
sau a textului13.
Înainte de restaurare, piesa în discuție s-a prezentat în stare fragmentară, cu întreaga suprafață
acoperită cu depuneri humice și eflorescențe de săruri sub forma unei pelicule alb-cenușii (Pl. I. 1).
Eflorescenţele saline fixate pe suportul litic, au fost îndepărtate mai întâi în stare uscată prin periere cu o
pensulă moale, operațiune urmată de spălarea cu apă. Fragmentele au fost lăsate să se usuce liber, ferite
de acțiunea directă a razelor solare (Foto 2). Deoarece nu a fost constatată prezența biodeteriogenilor pe
suprafața piesei, nu am recurs la tratamente de biocidare. De asemenea, starea foarte bună de păstrare a
fragmentelor din inscripție, nu a impus utilizarea unor consolidanți.
Operațiunile de refacere a integrității piesei au fost realizate în aer liber, mai exact în lapidarium-ul
Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău. Înainte de începerea lipirii fragmentelor, a fost amenajat
un spațiu sub una dintre pagodele lapidarium-ului, unde urma să fie expusă piesa.
Fragmentele rupte din inscripție au fost lipite gradual, de la baza inscripției către zona superioară
(Pl. II. 3–4), folosind o rășină poliesterică, denumită Sintolit14. În lipsa unui dispozitiv pentru ridicarea
fragmentelor de mari dimensiuni, fixarea elementelor din registrul superior al inscripției, s-a făcut cu
sprijinul mai multor colegi (Pl. III. 5–6), cărora țin să le mulțumesc și pe această cale.
Pentru evitarea pătrunderii lichidelor în piatră, se urmărește obținerea unei suprafețe compacte
la interfața cu mediul înconjurător. În acest scop, fisurile și zonele lacunare sunt umplute cu materiale
adezive. Această operațiune duce atât la îmbunătățirea rezistenței mecanice, cât și la blocarea accesului
apei în structura materialului. În acest scop, am folosit o pastă obținută prin amestecarea unei părți de
Sintolit cu praf de piatră de același tip.
Zonele cu lipsuri mari, cum ar fi colțul din drepta sus a inscripției, nu a mai fost completat (Pl. IV.7).
Așa cum se știe, apa este unul dintre factorii importanţi în procesele de degradare a pietrei15 (dizol‑
varea calcitului, transportul sărurilor solubile, transportul reactivilor acizi din mediul poluat, îngheţdezgheţ etc.), operaţia de conservare finală a suprafeței expuse (hidrofobizare) este foarte importantă.
Deoarece placa pentru baza de statuie pedestră este protejată de acțiunea directă a apei meteorice prin
expunerea ei în lapidarium-ul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, am optat doar pentru o
ușoară hidrofobizare a suprafeței prin pensulare cu Paraloid B 72.
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Pl. I. 1. Placa pentru bază de statuie imperială pedestră, înainte de restaurare.

Pl. I. 2. Placa pentru bază de statuie imperială pedestră, după înlăturarea depunerilor humice și a sărurilor.
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Pl. II. 3. Placa pentru bază de statuie imperială pedestră (jumătatea inferioară), în timpul restaurării.

Pl. II. 4. Placa pentru bază de statuie imperială pedestră, după restaurarea jumătății inferioare.
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Pl. III. 5. Placa pentru bază de statuie imperială pedestră, în timpul restaurarii jumătății superioare.

Pl. III. 6. Placa pentru bază de statuie imperială pedestră, în timpul restaurarii jumătății superioare.
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Pl. IV. 7. Placa pentru bază de statuie pedestră, după restaurare.

Pl. IV. 8. Propunere de reconstituire a textului (după Ioan Piso, Dan Deac, 2018, p. 757).
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CONSIDERAȚII ASUPRA RESTAURĂRII UNOR
FRAGMENTE DE STATUIE IMPERIALĂ ROMANĂ
TEODORA JUGRĂSTAN*

Abstract: This work presents the restoration and conservation stages made on some fragments from a roman
imperial bronze statue. The intercession of the restoration
of these artifacts aims to bring these fragments in a stable
condition and similarly to its initial form. These fragments
are some parts from a roman imperial statue, which represented Caracalla, a roman emperor who visited, the roman
town Porolissum.

Rezumat: Această lucrare prezintă intervențiile de restaurare – conservare efectuate asupra unor fragmente de
statuie imperială romană din bronz. Demersul restaurării
acestor artefacte are ca scop aducerea fragmentelor întro formă cât mai stabilă, apropiată de cea inițială. Aceste
fragmente fac parte dintr-o statuie imperială romană, care
îl reprezenta pe Caracalla, împăratul roman care a vizitat
orașul roman Porolissum.

Keywords: Porolissum, bronze, imperial statue,
corrosion.

Cuvinte-cheie: Porolissum; bronz; statuie imperială;
coroziune.

Porolissum, așezare antică a daco-romanilor, se află situat în partea de nord-vest a României, situat
fiind între localitățile Moigrad (comuna Mirșid) și localitățile Jac și Brebi (comuna Creaca). Complexul
arheologic se întinde pe o suprafață de aproximativ 500 ha, într-o zonă caracterizată de condiții fizicogeografice remarcabile care au justificat astfel dezvoltarea viitoarei așezări romane.
Carpații Occidentali, cu ultimele lui ramificații, Munții Meseșului au constituit o barieră natu‑
rală între Podișul Înalt al Transilvaniei și Câmpia Joasă a Tisei. Acest lanț muntos, pe o lungime de
circa 80–100 km, oferea posibilitatea trecerii dintr-o parte în alta fie prin zonele joase, prin văi, fie prin
zonele înalte, de culme. Cea mai largă și mai ușor accesibilă zonă de trecere se află în această parte (Porta
Messesina), fiind cunoscută și utilizată ca și drum comercial cu mult timp înaintea cuceririi romane. De
aceea, romanii au construit la Porolissum o importantă bază militară pentru soldații din trupele auxiliare
și detașamentele din legiunile romane care au staționat temporar aici. Castru roman de la Porolissum
reprezintă cel mai mare castru de trupe auxiliare din Dacia Romană.1
Conform opiniilor unor istorici, Porolissumul a reprezentat „cheia de boltă” a apărării romane în
Dacia. Datorită importanței strategice deosebite romanii construiesc aici unul din cele mai importante și
complexe sisteme de apărare cunoscut sub numele de limes porolissensis, iar orașul Porolissum a devenit
în timpul împăratului Hadrian capitala provinciei Dacia Porolissensis.
Un eveniment important pentru Porolissum are loc în anul 214 d. Ch. când împăratul Marcus
Aurelius Antoninus (Caracalla) și mama sa Iulia Domna vizitează această provincie romană.
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău deține numeroase fragmente provenite de la statui colo‑
sale din bronz, toate găsite la Porolissum. Aceste fragmente au fost descoperite de-a lungul timpului fie
întâmplător, fie în timpul campaniilor sistematice de cercetare arheologică.
*
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Pentru că este vorba de fragmente, acestea nu au putut fi identificate întotdeauna. Din această
cauză s-a formulat ipoteza că acestea fac parte dintr-o statuie ecvestră a împăratului Marcus Aurelius
Antoninus (Caracalla, 209–217 d. Ch.). De asemenea se presupune că această statuie a fost realizată întrun atelier din capitala imperiului, părțile ei fiind transportate și asamblate la Porolissum, cel mai probabil
cu ocazia vizitei făcute aici de către Caracalla. 2
Statuia a fost realizată din bronz, prin turnare, din mai multe elemente care au fost aduse aici și
asamblate ulterior. Grosimea tablei de bronz din fragmentele descoperite este variabilă, de la 0,2 cm la
0,4 cm. Chiar dacă este vorba de fragmente surprinde prin măiestria cu care sunt redate caracteristicile
părților constituente.
Printre fragmentele care pot fi identificate cu precizie ca făcând parte din acest ansamblu se numără
fragmentele din corpul armăsarului, mai precis fragmentele de dimensiuni mai mari (trei fragmente cu
lungime aproximativă 35–45 cm) care reprezintă zone din membrele atât anterioare, cât și posterioare
ale acestuia.
Din punct de vedere al transformărilor suferite de obiectele abandonate în sol, obiectele metalice
sunt unele dintre cele mai sensibile la acțiunea factorilor de degradare, acestea reacționând semnificativ
chiar la modificarea parametrilor de temperatură-umiditate.
Starea de conservare a pieselor la momentul intrării în laboratorul de restaurare este relativ bună,
pe suprafața acestora observându-se la o examinare atentă pe o zonă semnificativă un strat aproape con‑
tinuu, compact, neporos de produși de coroziune stabili, care formează așa-numita patină nobilă. Această
patină pe lângă faptul că oferă autenticitate și originalitate unui obiect, are rolul de a forma o barieră cu
un rol protector între suprafața piesei și factorii reactivi din mediu. În acest mod, chiar dacă este un pro‑
ces natural, obiectiv, care are loc, coroziunea este încetinită. Pe suprafața pieselor am mai observat mici
zone de culoare verde-gri deschis, caracteristice unei coroziuni pasive, selective, datorată conținutului de
staniu din aliaj. Discontinuitatea zonelor de coroziune pasivă se explică prin existența unor zone etero‑
gene în aliajul de turnare. Deasemenea, se remarcă zone cu aspect poros, porozitate datorată unei coro‑
ziuni selective, specifice aliajelor.3
Această porozitate poate reține sărurile solubile răspândite în mediul de zacere. Aceste săruri pot
deveni active în momentul în care crește nivelul umidității din mediul înconjurător.
Alterarea suprafeței pieselor din bronz sub acțiunea factorilor de coroziune este însă mult redusă
fața de efectul devastator pe care îl au asupra acesteia clorurile, care generează așa numita coroziune activă.
Ionul de clor, situat în apropierea interfeței metal- strat de produși de coroziune reprezintă cel mai agre‑
siv factor de coroziune, ducând la formarea clorurii cuproase. Acest tip de coroziune se numește „boala
sau ciuma bronzului” pentru că evoluează în profunzimea pieselor, ducând la degradări iremediabile. De
aceea metoda de tratament chimic aleasă are ca scop anihilarea zonelor de coroziune activă prin blocarea
clorurilor active, dar și îndepărtarea depozitelor de oxid de cupru și a carbonaților bazici hidratați.4 Am
considerat că metoda optimă care corespunde situației acestor piese și anume stoparea coroziunii active
și conservarea zonelor acoperite cu patină nobilă este tratamentul într-o soluție alcoolică de benzotriazol.
Pentru a testa existența zonelor de coroziune activă am folosit camera umedă, unde piesele sunt
expuse la o umiditate ridicată un interval de timp determinat între 24 și 72 de ore.5
Tratamentul chimic a fost precedat de intervenții mecanice, pentru îndepărtarea superficială a
depunerilor de praf și sol. Aceste operațiuni se realizează cu foarte multă atenție, sub lupă, cu ajutorul
unor perii fine și apoi cu ajutorul micromotorului folosind freze tip perie cu fir de alamă sau freze tip
gumă. A urmat tratamentul chimic folosind o soluție alcoolică 3% de benzotriazol (C6H5N3) și imersarea
2
3
4
5
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Mourey 1998, p. 23.
Plenderleith, Werner 1981, p. 69.
Mourey 1998, p. 21.
— 128 —
https://biblioteca-digitala.ro

CONSIDERAȚII ASUPRA RESTAURĂRII UNOR FRAGMENTE DE STATUIE IMPERIALĂ ROMANĂ

N

pieselor în această soluție timp de mai multe zile. Această metodă are avantajul și rolul îndepărtării zone‑
lor de coroziune activă și menținerea integrității zonelor cu patină nobilă.6
Ulterior tratamentului chimic, piesele au fost testate din nou în camera umedă, pentru verificarea
îndepărtării clorurilor din stratul de coroziune.
Aduse în stadiu stabil, fragmentele au fost conservate prin peliculizare cu soluție de metacrilat de
metil dizolvat în toluen, de concentrație 3%.7
Prin aducerea în circuitul științific a acestor piese de o importanță istorică dar și estetică deosebită,
am îmbogățit nu doar patrimoniul instituției noastre dar am contribuit la mai buna cunoaștere a meto‑
delor de restaurare.
După restaurare, aceste piese au fost valorificate prin prezentarea lor în expoziția „Bronzuri romane
din nord-vestul provinciei Dacia Porolissensis”, dedicată pieselor reprezentative din bronz descoperite la
Porolissum. Aceste piese, adaugă noi elemente la fascinantul puzzle al civilizației romane de pe cuprinsul
județului Sălaj.
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Pl. I. 1. Fragment statuie imperială din bronz înainte de restaurare.
Pl. I. 1. Fragment from imperial bronze statue before restoration.

Pl. I. 2. Fragment statuie imperială după restaurare.
Pl. I. 2. Fragment from imperial bronze statue after restoration.
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Pl. II. 1. Fragment statuie imperială înainte de restaurare.
Pl. II. 1. Fragment from imperial bronze statue before restoration.

Pl. II. 2. Fragment statuie imperială după restaurare.
Pl. II 2. Fragment from imperial bronze statue after restoration.
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Pl. III. 1. Fragment statuie imperială înainte de restaurare.
Pl. III. 1. Fragment from imperial bronze statue before restoration.

Pl. III. 2. Fragment statuie imperială după restaurare.
Pl. III. 2. Fragment from imperial bronze statue after restoration.
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PROBLEMATICA RESTAURĂRII UNEI
DEPUNERI RITUALE DE VASE CERAMICE
ANAMARIA ELEKES *

Abstract: The article presents the restoration of a „vessel deposition” from the Late Bronze Age, found during
the excavations at Lugoj-Deva highway in the summer
of 2014. It’s a pit in which were deposited 8 pots, some
of them almost entire. Both the lay out of the vessels and
incomplete burnt of the pits are clues that there was a ritual
vessel deposition. Artifacts included along the restoration
process, phases like: macro– and microscopic observations,
mechanical procedures, removing deposits, consolidation
and fill the missing areas.
Keywords: pottery restoration; preventive archaeological excavations; Lugoj-Deva highway; Late Bronze Age;
ritual „vessel deposition”.
Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă restaurarea unei
depuneri rituale de vase ceramice aparţinând Bronzului

Târziu, descoperite cu ocazia săpăturilor cu caracter preveniv de pe tronsonul autostrăzii Lugoj-Deva, în vara anului 2014. Este vorba despre un complex, o groapă, al cărui
inventar arheologic consta într-un număr de 8 vase ceramice întregibile sau parţial întregibile. Întregul inventar
ceramic, modul de dispunere în groapă a cestuia, precum
şi arderea insuficientă a vaselor realizate special pentru o
ocazie unică, sunt indicii cum că complexul ar fi o depunere rituală. Piesele au parcurs în cadrul procesului de
restaurare etape precum: observaţii macro – şi microscopice, intervenţii mecanice pentru înlăturarea depunerilor,
operaţiuni de consolidare şi de completare a zonelor lipsă.
Cuvinte-cheie: restaurare ceramică; săpături arheologice preventive; Autostrada Lugoj-Deva; Epoca Bronzului
Târziu; depunere rituală.

Fără îndoială, ceramica reprezintă categoria care predomină în mod covârşitor în cadrul descope‑
ririlor arheologice. Cantităţile adesea imense de ceramică, formele şi mai ales decorul vaselor, caracteris‑
tice unei anumite zone sau perioade au determinat ca această categorie să fie una prioritară în preocupă‑
rile pentru definirea unei comunităţi de oameni cu obiceiurile şi credinţele ei.1
În vara anului 2014, au fost efectuate săpături arheologice preventive în localitatea Margina, jude‑
ţul Timiş, punct: Autostrada Lugoj-Deva, lot 2, km. 46+550 – 46+900. Situl arheologic care a făcut
obiectul cercetărilor cu caracter preventiv de pe acest tronson al autostrăzii se află pe partea dreaptă
a drumului judeţean care duce spre Nemeşeşti. Este vorba despre un teren în pantă, punctul numit:
„Dealul Trâmbiţei”, cu o lentă înclinaţie sudică, la poalele căruia curge un afluent secundar al Begăi.
Aceste lucrări au dus la descoperirea a nu mai puţin de 802 complexe, dintre care 737 au fost
determinate ca fiind antropice. Este vorba despre resturile unor construcţii, gropi cu diverse destinaţii,
zone de aprovizionare cu lut, instalaţii de foc şi morminte. Cea mai mare parte a complexelor arheologice
aparţin perioadei bronzului târziu. Este vorba despre două orizonturi de locuire care pare că se succed
nemijlocit. Cea mai veche etapă de locuire umană aparţine grupului cultural Balta Sărată. Cronologic
acestei etape îi urmează complexe cu ceramică care îşi află numeroase analogii în descoperirile de tip
*
1

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, carstea_r@yahoo.com
Bejinariu et alii 2015, p. 45.

https://biblioteca-digitala.ro

ANAMARIA ELEKES

N

Susani, manifestare culturală cunoscută mai ales prin descoperirile cu un caracter special din tumulii
cercetaţi în localitatea eponimă, aflată la circa 20 km în aval, pe cursul Begăi. Ulterioare acestei etape de
locuire sunt câteva complexe (gropi) ce aveau în inventar ceramică caracteristică primei epoci a fierului,
cu forme, decor, ardere şi culoare similare din multe puncte de vedere descoperirilor de tip Gáva II din
Transilvania. Doar două complexe atestă prin inventarul ceramic o locuire sporadică, cel puţin în partea
cercetată a sitului, din perioada Látene. 2
Multe dintre gropile descoperite aparţin categoriei gropilor de stâlp şi au fost evidenţi‑
ate grupări / şiruri de asemenea gropi care par să delimiteze anumite zone. Unele dintre aceste gru‑
pări aparţin în mod cert fazei de locuire Balta Sărată. Destul de numeroase sunt gropile cu depu‑
neri de unul sau mai multe vase întregi care au fost documentate atât în bronzul târziu cât şi în
prima epocă a fierului. Una dintre cele mai interesante descoperiri de acest fel constă din mai
multe vase puse unul într-altul şi apoi depuse într-o alveolare ce se adâncea foarte puţin, com‑
plexul 637. Cel puţin două complexe cu caracter funerar, au fost identificate în suprafaţa inves‑
tigată. Ambele sunt morminte de incineraţie în urnă şi au apărut spre limita estică a zonei cercetate.
Inventarul arheologic descoperit constă în cea mai mare parte din ceramică fragmentară, dar au existat
şi complexe cu vase întregi ori întregibile. Condiţiile de păstrare în solul acid au afectat starea de con‑
servare a acestei categorii, precum şi a osului. Au fost descoperite extrem de puţine resturi osteologice.3
Contextul în care au fost descoperite piesele este foarte important deoarece acesta oferă informații
importante despre starea de conservare a fragmentelor ceramice în momentul decopertării.
În urma acestor cercetări de la Margina, “Dealul Trâmbiţei” ajunge în laboratorul de restaurare
conţinutul complexului C 637 care a fost prelevat “în bloc”, împreună cu pământul din jur, tocmai dato‑
rită stării precare de conservare a pieselor. În timpul decopertării au fost prelevate fragmente ceramice
din jumătatea superioară a depunerii, fragmente care prezentau o stare avansată de fragilitate a materia‑
lului de constituţie, numeroase fisuri şi crahluri care au impus luarea acestor măsuri speciale. S-a evitat
astfel fragmentarea ulterioară a artefactelor, mai ales pe timpul transportului până în laboratorul de resta‑
urare, dar şi pentru a reduce cât de mult posibil efectele distructive ale decopertării şi anume pierderea
bruscă, necontrolată a conţinutului de umiditate dar şi efectele radiaţiilor incidente (Fig. 1).
După luarea acestor măsuri, în laboratorul de restaurare, s–a trecut la îndepărtarea cu multă aten‑
ţie şi minuţiozitate a depunerilor de pământ, utilizând pensule fine, spatule din os şi pensete. S-a evitat
folosirea instrumentelor metalice tăioase sau ascuţite, mai ales în zona de contact cu suprafaţa fragmen‑
telor ceramice. Pe lângă intervenţiile mecanice uscate s-a apelat şi la umezirea unor zone ale fragmentelor
ceramice cu apă distilată pentru a facilita îndepărtarea depunerilor aderente pe suprafaţa piesei dar şi
pentru eliminarea sărurilor solubile (Fig. 2–5).
Prin îndepărtarea solului de pe fragmentele ceramice, sub fiecare nou strat de pământ înlăturat
apărea profilul unui nou vas. Astfel că, în final s-a ajuns la un număr de 8 vase ceramice suprapuse, între‑
gibile sau parţial întregibile. Probleme deosebite din punct de vedere al restaurării a pus slaba conservare
a materialului ceramic datorat în mare parte solului acid dar şi arderii insuficiente a vaselor confecţionate,
se pare, special pentru o astfel de ocazie. Având în vedere toate aceste indicii complexul se presupune a fi
o depunere rituală. Întregul inventar ceramic al complexului sugerează acest fapt.
În astfel de situaţii, se impuneau aplicarea unor măsuri eficiente pentru salvarea pieselor. Astfel
am considerat necesară consolidarea fragmentelor ceramice cu nylon solubil.4 Neavând la dispoziţie
acest material am apelat la ceară microcristalină de tip Paraloid B 72. Aşadar în vederea consolidării şi
conservării curative a fragmentelor ceramice acestea au fost impregnate prin pensulare cu Paraloid B
72. În vederea măririi rezistenţei acestora s-a recurs la utilizarea mai întâi a unei concentraţii de ceară
2
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microcristalină în proporţie de 3%, pentru primele trei aplicări, apoi am crescut treptat concentraţia
ajungând până la 10%. Între două aplicări s-a lăsat un timp relativ scurt pentru evaporarea solventului,
pentru a facilita penetrarea stratului următor. După evaporarea solventului din compoziţia agentu‑
lui de consolidare au fost prelevate, bucată cu bucată, fragmentele ceramice care intrau în alcătuirea
vaselor.5
În paralel cu operaţiunile de îndepărtare a urmelor de zacere în sol s-a efectuat şi lipirea fragmen‑
telor ceramice, bucată cu bucată, pe diferite porţiuni ale pieselor utilizând în acest scop poliacetatul de
vinil fără plastifiant6 (Fig. 12–16).
Pe măsura “prelevării” “depozitului de vase” din blocul de pâmânt, în laboratorul de restaurare, s-au
profilat un total de 8 piese şi nu 4 cum s-a crezut iniţial. Ultimul vas, a fost depus cu gura în jos, în chip
de capac, iar alte două jumătăţi de vase au fost depuse culcate pe o parte si pe alta a ultimului vas, având
parcă rolul de a-l fixa pe acesta. Primul vas, o strachină cu două torţi cel care le sustinea pe toate celălalte,
este cel mai mare şi cel mai bine conservat, s-a păstrat aproape întreg. Pe niciunul dintre vasele depuse
nu se observă urme de ardere secundară. Nu au apărut alte materiale arheologice (chirpici, oase, etc.)
asociate cu depunerea de vase (Fig. 6–11).
Trei piese sunt întregibile şi cinci piese fragmentare, care se pare că aşa ar fi fost depuse, mai puţin
ultimul vas de tip amforă cu două torţi sub buză şi decorat prin incizii, care cel mai probabil a suferit
datorită decopertării primare pe şantierul arheologic şi se păstrează doar partea superioară. Primele trei
vase depuse, sunt străchini, toate trei fiind întregibile. Prima o strachină aproape întreagă, cu buza inva‑
zată şi cu două torţi sub buză. Următoarea fiind de dimensiuni mai mici cu buza dreaptă, cea de-a treia
având buza invazată cu două toarte păstrată în proporţie de 80%. Umătoarele cinci piese sunt fragmen‑
tare: fragment dintr-o strachină cu buza dreaptă şi lobată păstrată în proporţie de circa 30%, fragment
strachină de acelaşi tip cu lobi sub buză, păstrată în proporţie de 50%, partea superioară a unui vas de tip
amforă cu două torţi sub buză, fragmente dintr-un vas cu buza evazată, care din cauza stării precare de
conservare dar şi datorită decopertării solului de la suprafaţa complexului pe şantier nu au putut fi între‑
gite. Important de menţionat este modul în care acestea au fost depuse, aşezate una într-alta, de la piesa
cu dimensiunea cea mai mare şi până la cele mai mici ca dimensiuni (Fig. 9–11).
La două dintre piese s-a considerat necesară completarea cu ipsos de modelaj colorat în masă cu
oxid roşu de fier a porţiunilor lacunare, în primul rând pentru a mări rezistenţa pieselor.
La final, piesele au fost peliculizate cu lac nirocelulozic incolor, 20%, diluat în acetonă (Fig. 17–19).
Importanţa descoperirilor arheologice efectuate în cercetarea cu caracter preventiv din situl de la
Margina “Dealul Trâmbiţei” este una deosebită. Vorbim despre, poate cea mai puţin cunoscută din punct
de vedere arheologic zonă a Banatului. Concluzia este valabilă mai ales pentru etapele de locuire din
Bronzul Târziu, respectiv cea din prima epocă a fierului pentru care am acumulat o informaţie mai vastă.
Marea varietate de piese ceramice valoroase atât din punct de vedere istoric, ştiinţific, cât şi artistic, care
vor fi salvate şi puse în valoare prin operaţii de restaurare şi conservare7.
Prin restaurarea şi conservarea acestor piese sunt aduse contribuţii importante cu privire la studiul
aşa-numitelor “depozite de vase” din bronzul târziu. Se consideră că aceste depuneri ar reprezenta expre‑
sia arheologică a actului final al unui eveniment/moment cu semnificaţii presupus cultice sau în orice
caz mai presus de activităţile cotidiene8. Probabil înainte de a fi îngropate, în aceste vase erau depuse
anumite ofrande, lichide sau solide, însă dovezi ale acestora nu pot fi sesizate în lipsa unor analize chi‑
mice mai complicate. Îngroparea acestor daruri poate fi un indiciu a localizării chtoniene a divinităţilor
sau spiritelor cărora le erau destinate. În acest sens groapa săpată în pământ nu era altceva decât o poartă
5
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de comunicare cu acea lume. Totodată nu excludem ipoteza, ca aceste depuneri să reprezinte delimitarea
unor anumite spaţii, cu diverse semnificaţii din zona locuită sau in interiorul comunitar.9
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Fig. 1: Complexul 637 înainte de restaurare.

Fig. 2: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare)

Fig. 3: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).
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Fig. 4: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).

Fig. 5: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).

Fig. 6: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).
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Fig. 7: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).

Fig. 8: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).

Fig. 9: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).

— 139 —
https://biblioteca-digitala.ro

ANAMARIA ELEKES

N

Fig. 10: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare consolidare).

Fig. 11: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).

Fig. 12: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).
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Fig. 13: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).

Fig. 14: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).
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Fig. 15: Piesele ceramice în timpul restaurării. (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).

Fig. 16: Piesele ceramice în timpul restaurării (etapele
de prelevare, curăţare, consolidare).
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Fig. 17: Piesele ceramice după restaurare.

Fig. 18: Piesele ceramice după restaurare.

Fig. 19: Piesele ceramice după restaurare.
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