PROBLEMA SATELOR MEDIEVALE PUSTIITE
DIN BANAT
Dumitru

Ţeicu

Problema satelor medievale pustiite constltute un segment mai restrâns, dar important al problematicii generale a habitatului medieval. Importanţa conferită cunoaşterii acestui fenomen istoric al Evului Mediu este
oglindită de preluarea sa în programele de cercetare ale unor institute academice şi universităţi europene. Cercetări punctuale în această chestiune s-au
derulat începând cu mijlocul secolului trecut, şi nu sunt străine de progresele
şi afirmarea arheologiei medievale ca disciplină aparte, cu obiective şi
mijloace de investigare specifice. S-au constituit pe plan european, imediat
după anul 1950, grupuri de cercetare a satelor medievale pustiite, departamente universitare cu aceleaşi preocupări care au oferit în scurtă vreme şi
rezultatele celor dintâi investigaţii în domeniu 1.
Cercetarea satelor medievale pustiite, condiţionată într-o oarecare
măsură de sursele istorice abordate, constituie, în egală măsură, o preocupare a arheologiei aşezărilor medievale, a geografiei istorice medievale 2 . La
sfârşitul deceniului al şaptelea, dar mai evident în cursul celui următor al
secolului trecut, cercetarea istorică românească a abordat şi chestiunea satelor medievale dispărute din spaţiul românesc. Discuţiile periodice şi studiile
având ca temă satul medieval din România oglindesc acumulările realizate
despre acest fenomen istoric3. Problema satelor medievale dispărute din
zona sud-carpatică a beneficiat de o cercetare sistematică, exhaustivă, realizată de N. Constantinescu, care continuă să rămână un model în istoriografie4. O discuţie generală, având ca suport informaţiile documentelor de
cancelarie, a deschis-o Ştefan Pascu în sinteza consacrată Voievodatului
Transilvaniei 5. Pornind de la sursele amintite mai sus el a încercat o evaluare statistică, pe comitate, nu lipsită de riscuri uneori, a amploarei fenomenului de părăsire a satelor din Transilvania şi Banat în secolele XIV-XVI 6 .
Cercetări punctuale în această problemă a realizat R. Popa în monografiile
istorice consacrate Maramureşului şi Ţării Haţegului în secolele XIV-XV 7 .

283

Viziunea sa asupra fenomenului pustiirii satelor haţegane, bunăoară, diferă
fundamental de propunerea de abordare făcută de Şt. Pascu8. Încercarea de
reconstituire a istoriei Banatului montan în secolele XIII-XV, pe care am
realizat-o nu cu multă vreme în urmă, a cuprins, într-o oarecare măsură, şi
problema satelor medievale bănăţene dispărute 9 . Esenţa acestui fenomen
complex al pustiirii satelor medievale a fost văzută ca o concentrare a
locuirii în anumite zone şi o dispersare în spaţii învecinate cu o evoluţie
geografică şi în timp inegală pentru diversele regiuni europeneIO. Un proces
asemănător, care se derula pe parcursul mai multor generaţii, a reconstituit
în cazul haţegan R.Popa 11 . El ajungea la concluzia că dinamica habitatului
medieval după mijlocul veacului al XIII-iea a cunoscut o anume stabilitate.
Discuţia care o propunem vizează câteva probleme punctuale legate
de satele dispărute din Banat şi nu o abordare generală a fenomenului.
Demersul este motivat de acumulările realizate prin cercetările de arheologie
medievală în spaţiul bănăţean. Din acest punct de vedere abordarea noastră
şi-a propus identificarea unor sate dispărute cu ajutorul documentaţiei
arheologice. Cercetări arheologice de mică amploare au menirea de a verifica informaţiile documentelor de cancelarie, ale toponimiei şi tradiţiei istorice cu privire la sate medievale dispărute. Cartarea aşezărilor astfel
identificate, sondajele arheologice în vatra aşezărilor ori la monumentele de
arhitectură se înscrie între mijloacele utilizate frecvent în arheologia aşeză
rilor pentru identificarea unor sate pustiite 12. Localizarea aşezărilor dispărute
cu ajutorul informaţiilor oferite de onomastică sau de izvoarele diplomatice
din secolele XIII-XV, a constituit mereu o problemă dificilă a reconstituirilor
de geografie istoricăl3.. Informaţiile arheologice coroborate cu celelalte
surse documentare oferă garanţia reconstituirii exacte şi nuanţate a geografiei istorice a unei zone. Cu această metodă de lucru am iniţiat cercetări
arheologice de suprafaţă, în zone geografice delimitate natural, care aveau
menirea de a identifica urme de habitat medieval. Pentru aceste zone au
existat informaţii din documente de cancelarie din secolele XIII-XV, din
tradiţia locală şi toponimie care au semnalat vatra unor aşezări dispărute,
monumente de cult şi fortificaţii.

1.

RACOVIŢA

Actele de cancelarie păstrate sunt de o modestie descurajantă în ceea
ce priveşte familia nobililor români Racoviţa cât şi a domeniului stăpânit de
ei districtul Caransebeşului. Aşezarea Racoviţa este menţionată în actul de
înţelegere din 26 decembrie 1458. Potrivit actului sus menţionat, Iacob, fiul
lui Iacob de Racoviţa, stăpânea satele şi moşiile Racoviţa, cele două Ohaba
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(utraque Zabadfolw1 Var, Slatina, Sthowarcha ,Horzafalwa , Alsokezin ŞI
Felsekezyn 14. Satele şi moşiile care formau stăpânirea lui Ladislau, fiul lui
Iacob de Racoviţa, apar menţionate documentar în actul din l O mai 1485
(totatees possessiones Racovycza, Zkracz, Utraque Ohaba, Kzyn, Yaaz,
Herzesthe et Waar)l5. Documentul precizează că aceste stăpâniri erau
situate în hotarele districtului Caransebeş.
O informaţie importantă pentru geografia istorică se regăseşte într-un
document târziu, emis la 20 aprilie 164 7 la Caransebeş, care a menţionat o
fâneaţă „aflată la Racoviţa, lângă hotarul de la Iaz" 16 care se învecina la
răsărit cu drumul public ce duce la Var. Aceste elemente de geografie locală
oferă un reper important pentru localizarea aşezării Racoviţa, undeva în
vecinătatea satelor Var şi Iaz, aflate la nord de Caransebeş, pe zona vestică a
Văii Timişului (PI.I). Dealtminteri toponimia locală conservă şi transmite
informaţii de primă importanţă pentru reconstituirile de geografie istorică
medievală. În cazul examinat de noi există o zonă a terasei înalte a
Timişului, lângă pârâul Cărbunari, la nord de Caransebeş, numită Racoviţa.
Informaţiile din documentele de cancelarie din sec. al XV-lea, numele de
locuri păstrate, consemnate însă şi în documentele de epocă pledează pentru
localizarea aşezării medievale dispărute Racoviţa, pe terasa înaltă a
Timişului, la nord de Caransebeş. O hartă cadastrală a oraşului Caransebeş,
din anul 1873 delimita parcelele existente la Racoviţa lângă Valea Cărbunari
(PI.II). Informaţii utile pentru reconstituirile de geografie istorică a zonei a
oferit o hartă păstrată la muzeul din Caransebeş. Într-o zonă bine delimitată
de văile Ogaşului Ţigăneşti şi Ogaşului Cărbunari, la marginea estică a
dealurilor care coboară spre Timiş sunt consemnate ruinele unei biserici. În
imediata ei vecinătate se află urma drumului roman care mergea la Iaz, unde
se localizează anticul municipiu roman Tibiscum (PI. III). Există aşadar suficiente argumente pentru localizarea aşezării dispărute Racoviţa pe hotarul
nordic al oraşului Caransebeş. Cercetarea arheologică desfăşurată aici în
două etape ar fi trebuit să ofere o documentaţie importantă despre aşezarea
medievală. Ruinele de la Caransebeş - Ţigăneşti au atras însă atenţia căutăto
rilor de comori care au distrus o parte din situl arheologic încă din anul
1991. Un sondaj arheologic întreprins în anul 1993 de A. Ardeţ a avut menirea de a salva ceea ce mai rămăsese din situl arheologic 17 . Au fost evidenţiate fundaţiile unei construcţii din zid de piatră, fără a se stabili planul
acesteia. Zidul în fundaţie avea o grosime de O, 75 m. Interiorul construcţiei
măsura 6 metri lăţime. S-a apreciat că fundaţiile descoperite pot fi atribuite
unei construcţii romane 18. Au fost cercetate trei morminte atribuite corect pe
baza inventarului funerar veacului al XIV-lea. Ipoteza refolosirii clădirii
romane în cursul sec. al XIV-lea drept biserică nu poate fi luată în discuţie,
atât din punct de vedere arheologic cât şi istoric. La un interval de şase ani
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am decis, în cursul anului 2000, reluarea investigaţiei arheologice pe terasa
înaltă a Timişului de la Caransebeş - Ţigăneşti pentru lămurirea problemelor
apărute acolo 19 . Obstrucţionarea cercetărilor de către proprietarul terenului a
constituit un obstacol care nu a putut fi surmontat. S-au identificat un număr
de 5 morminte fără inventar funerar, ceea ce n-a fost de natură să aducă
clarificări (PI. IV). Vatra satului medieval Racoviţa s-a aflat în imediata
vecinătate a necropolei, spre sud, pe terasa plană a Timişului. Cercetările de
suprafaţă şi sondajele arheologice au oferit elemente pentru localizarea satului dispărut Racoviţa pe actualul hotar vestic al Caransebeşului, într-o zonă
delimitată de văile pârâurilor Ţigăneşti şi Cărbunari.

2. KUZEG

Satul Kuzeg apare menţionat documentar pentru prima oara m
documentul din anul 13 70 (vil/a Kuzegh )20. Informaţii sumare cu privire la
acest sat dispărut se regăsesc în actele de cancelarie din veacul al XV-iea,
care îngăduie o localizare vagă a acestuia în spaţiul bănăţean. Astfel, actul
din anul 1434 menţiona aşezarea medievală lângă Pojejena, în Clisura Dună
rii. Aşezarea, consemnată ca un târg românesc în anul 1444, era depopulată
(oppidum regis desertum wolachicale Kwzegh appelatum in districtu de
Haram) 21 • Cetatea Haram se află situată la circa 30 km. amonte de Pojejena,
la confluenţa râului Caraş cu Dunărea, la Banatska Palanka.
Pornind de la aceste sumare informaţii din documente, târgul românesc Kuzeg a fost localizat în geografiile istorice ale Banatului medieval în
aproprierea Pojejenei22. Cercetări de suprafaţă pe care le-am iniţiat în hotarul
localităţii Divici în cursul anului 1999 au localizat pe terasa Dunării la vărsa
rea pârâului Velika Reka urmele unui sat medieval din secolul XIV-XV.
Terasele fluviului sunt extrem de înguste în această zonă, pantele abrupte ale
dealurilor Barovişte şi Vârgulia coborând până spre albia Dunării. Pârâul
Valea Mare (Velika Reka) situat la vest de Divici are cursul orientat pe
direcţia nord-sud. Tradiţia locală cât şi toponimia păstrează amintirea unei
necropole medievale, în apropiere de Valea Mare (Velika Reca), într-o zonă
numită „Magiarska Grob/ia" sub dealul numit Vloske Livade 23 . Toponimul
Cusatac, întâlnit pentru o terasă a Dunării imediat la est de Divici a sugerat
deja o posibilă identificare a târgului românesc Kuzeg în hotarul actualului
sat Divici 24 . Terasa Cusatac a fost locuită în diverse epoci istorice, după cum
au relevat descoperirile de ceramică şi zgură făcute acolo. Informaţiile din
documentele de cancelarie şi documentaţia arheologică pledează pentru o
localizare a târgului românesc Kuzeg, din sec. XIV-XV, la Divici în Clisura
Dunării.
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3. TÂRGOVIŞTE
Aşezare medievală pustiită din districtul Almăj. Documentele de cancelarie păstrate aduc în conul de lumină satele din această depresiune intramontană într-o vreme târzie, în cursul veacului al XV-lea. Într-un document
din anul 1555 satul pustiit Târgovişte apărea consemnat împreună cu
Bozovici şi Lăpuşnic25· Toponimia din hotarul comunei Bozovici a oferit
premisa identificării vetrei satului Târgovişte. Cercetări de suprafaţă au identificat urme de locuire din secolul XIV-XV pe o terasă înaltă a râului Nera
de la Bozovici, în locul numit Târgovişte. Hotarele aşezării medievale se
delimitau între râul Nera, Bozovici şi Lăpuşnic.

4. GOLOANEA
Satul medieval dispărut Golonia se identifică în lunca Bârzavei în
hotarul actualei aşezări Ramna. Un document de partaj al domeniului
Remetea din perioada 1377-1378 menţiona satul Golonea (vi/la Golonia)
printre stăpânirile nobililor Himfy din valea Bârzavei. Moara de pe râul
Bârzava din satul Golonea este cunoscută în acelaşi document. Satul era
situat pe hotarul din domeniul nobililor Himfy şi al cetăţii Cuieşti din
munceii metaliferi ai Dognecei, ceea cc a pricinuit mari pagube locuitorilor
satului 27 . Lunca Bârzavei, la Ramna, pe malul vestic, este mărginită de
culmile abrupte ale dealului Guloanea. El are o formă alungită cu o înălţime
de 288 m, integrându-se în peisajul colinar al zonei. Cercetări de suprafaţă
derulate în anii 1986-1987 au localizat la poalele dealului, în apropierea
pârâului Burău, vatra unei aşezări din secolul XIV-XV. Denumirea satului se
leagă nemijlocit de aceea a dealului cu aspect golaş din preajma căruia se
afla. El păstrează în numele său un arhaism specific graiului bănăţean 28 .

5. BIZERE
Cercetări arheologice derulate în intervalul 1997-2000, la Obreja, pe
malul nordic al Bistrei au evidenţiat planul unei biserici sală şi al necropolei
din jurul acesteia. Cursul inferior al râului de la Glimboca, Obreja şi până la
confluenţa cu Timişul are un traseu meandrat şi o luncă lărgită propice
formării unor vetre de sate. Bistra primeşte pe malul drept în acest sector
afluenţii mici precum Glimboca, Vârciorova şi Ramna care coborau de sub
culmile Munţilor Poiana Ruscă 29 (Pl. VII). Informaţiile documentelor din
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a veacului al XV-iea, coroborate cu martorii toponim1e1 şi
de arheologie medievală au condus la identificarea
domeniului feudal al nobililor Bizere în această zonă de pe cursul inferior al
Bistrei. Satul Bizere şi monumentul de cult au fost cercetate pe malul drept al
Bistrei, la Obreja - Sat Bătrân.
Biserica a avut un plan simplu prevăzut cu o navă de formă dreptunghiulară, altarul sub forma unei abside semicirculare se sprijinea direct pe
pereţii laterali ai navei. Dimensiunile exterioare ale bisericii erau de 9,90 m I
7, I O m (PI. VI). Zidurile bisericii au avut o grosime de 0,90 m fiind construite din bolovani de râu, legaţi cu mortar. Altarul şi zidul de vest al navei
au fost demantelate până la fundaţie. În jurul bisericii au fost cercetate un
număr de 34 de morminte dintr-o necropolă care a fost cu siguranţă mai
mare. Inventarul funerar al mormintelor care aduce indicii cronologice utile
a fost extrem de modest. Astfel, doar în mormântul 18 şi mormântul 34 s-a
găsit câte o monedă de la Iancu de Hunedoara. Necropola din jurul bisericii
de la Bizere a avut o fază de înmormântări mai veche, anterioară monumentului din zid. Inventarul funerar modest nu îngăduie aprecieri cu privire la
cronologia necropolei. Satul Bizere apare cunoscut în izvoarele diplomatice
medievale la începutul veacului al XV-iea. Documentul din anul 1411 care
menţionează pentru prima dată satul Bizere aducea şi precizări cu privire la
localizarea sa pe malul drept al Bistrei, în vecinătatea satului Ciuta30. Desele
conflicte patrimoniale declanşate din anul 1433 şi până în a doua jumătate a
aceluiaşi secol între puternicul feudal Nicolae de Bizere şi rudele sale, consemnate în actele de cancelarie au lăsat mărturii semnificative pentru reconstituirea hotarelor acelui domeniu feudal şi a identificării aşezărilor dispă
rute. Actul de partajare din anul 1448 menţiona faptul că cele două sate
Vârciorova 31 şi Bizere aveau hotare comune.
Aşa cum arătam şi cu alt prilej, pâraiele Ramna, Glimboca şi Vârciorova, care străbat lunca Bistrei între Glimboca şi Ciuta oferă repere solide
pentru localizarea aşezărilor medievale omonime menţionate în secolul al
XV-lea 32 . Cercetările de arheologie medievală au oferit documentaţia
importantă în tentativa de reconstituire a geograficei istorice a Văii Bistrei în
veacul al XV-iea.
prima

jumătate

confirmările cercetărilor

NOTE
1Infonnaţii esenţiale privind cercetările şi studiul arheologiei medievale în universităţile din
se regăsesc în Arheologie Medievale, I, Caen, 1971, p. 261-267. Astfel la Universitatea din
Caen s-a creat încă din anul 1951 Centrul de cercetări de arheologie medievală, care a editat de altfel
şi revista Arheologie Medievale; în Anglia au fost editate începând cu anul 1952 Rapoartele anuale
întocmite de Medieval village reserch group. Jean Marie Pesez, E. Le Roy Ladurie, în Vil/ages
desertes et histoire economique, x1e-xv111e siec/e, Paris, 1965, p. 132 şi urm. J. Marie Pesez in
Franţa

288

Arheologie Medievale, I, 1971, p. 307-321 a făcut o trecere în revistă a stadiului cercetărilor cu
privire la satul medieval european.
2H. Jăger, în ZfAM, 6, 1978, p. 7-27; D. Deneke, în ZfAM, 3, 1975, p. 7-11; V. Janssen, în
AAWG, 101,3, Gotingen, 1977, p. 286-299; D. Minie, in Balcanoslavica, 6, 1977, p. 109-113; P.
Donat, Haus, Hof und Dorfin Mitteleuropa von 7 bis 12 Jarhundert, Berlin, 1980.
3R. Popa, în SCJVA, 30, 4, 1979, p. 555-563; M. Matei, în SC/VA, 30, 3, 1979, p. 420 şi
urm.; P. lambor, Şt. Matei, în Acta MN, 20, 1983, p. 505 şi urm.
4N. Constantinescu, Coconi. Un sat din Câmpia Română în epoca lui Mircea cel Bătrân,
Bucureşti, 1972, p. 165-190.
5Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, IV, Cluj-Napoca, 1989, p. 120 şi urm.
6Jbidem, p. 131-132.
7R. Popa, La începuturile Evului Mediu românesc. Ţara Haţegului, Bucureşti, 1988, p. 84
şi urm.; idem, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-iea, ed. 2, Bucureşti, 1997, p. 63 şi urm.
sR. Popa, Ţara Haţegului, p. 143.
9o. Ţeicu, Banatul Montan în Evul Mediu, Timişoara, 1998, p. 412-415.
IOJ. Marie Pesez, E. Le Roy Ladurie, op.cit., p. 132-133.
llR. Popa, op. cit., p. 143.
12Janssen, în VF, 22, Sigmarigen, 1979, p. 287.
13G. Gyorffy, AH, 6, 1959, p. 168.
14 C. Feneşan, Documente medievale bănăţene, Timişoara, 1981, p. 42.
15Pesty Fr., A Szoreny btinstig es Szoreny vtirmegye tortenete, III, Budapesta, 1878, p. 95.
I6c. Feneşan, op. cit., p. 194.
17A. Arde\, in Acta MN, 33, I, 1996, p. 415 şi urm.
lSJbidem, p. 416-417.
19Cercetări Ovidiu Bozu şi Dumitru Ţeicu.
20DRH,C, XIII, p. 773.
21Csânki D., Magyarorsztig tortenelmi foldrajza a Hunyadiak kortiban, II, Budapesta,
1913, p. 97.
22 Csânki, op.cit., p. 97; Pesty Fr., Krasso vtirmegye tortenete, II, I, Budapesta, 1882, p.
295-296. Al. Moisi, istoria şi monografia C/isurii, Oraviţa, 1937, p. 140.
23 F. Milleker, Delmagyarorsztig kozepkorifoldrajza, Timişoara, 1915, p. 57.
25Pesty Fr., A Szoreny btinstig es Szoreny vtirmegye tortenete, III, p. 272.
26DRH,C, XIII, p. 571.
27M. Holban, în SMIM, 2, 1957, p. 409-411.
2sv. Ioniţă, Nume de locuri din Banat, Timişoara, 1982, p. I 09-11 O.
291.. Tamaş, în St CGGB, Reşiţa, 1978, p. 63 şi urm.
30Pesty, Krasso, III, p. 274.
31 Pesty, Szoreny, III, p. 54-55.
32 0. Ţeicu, Arheologia satului medieval din Banat, Reşiţa, 1996, p. 49-52.

LE PROBLEME DES VILLAGES DISPARUS DE BANAT
Resume

La recherche des villages medievaux disparus, conditionnee en
quelque mesure par Ies resources historiques abordees, constitue dans une
quelquonque mesure une preoccupation de I' archeologie des vieils habitats,
de la geographie historique medievale. Dans le septieme decennie, ma1s
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surtout pendant celui suivant, la recherche historique roumaine a aborde la
question des villages medievaux disparus de I'espace roumain. Les debats
periodiques et les etudes concernant le village medieval de la Roumanie
refletent Ies accumulations realisees sur ce phenomene historique. Le
probleme des villages disparus de la zone sud carpathique a beneficie d'une
recherche sisthematique exhaustive douee a N. Constantinescu, qui reste un
modele dans notre historiographie. Une discussion generale, ayant comme
support les documents de cancellerie, a ete ouverte par Ţtefan Pascu dans sa
synthese consacree au vod'evodate de Transsylvanie. Se basant sur les
ressources ci-presentees ii a tente de realiser une evaluation statisthique, par
des comitats, quelquefois presentant des certains risques, de l 'ampleur du
phenomene de la quitte des villages de Transsylvanie et de Banat durant lcs
XIV - XVI - e siecles. Des recherches ponctuelles en ce qui concerne cette
question a ete realisee par R. Popa dans ses geographies historiques consacrees aux zones de Maramureş et Haţeg (XIV - XV-e siecles). Sa vision
sur ce phcnomene deroule sur le territoire de Haţeg, est toute differente de la
position adoptee par Ştefan Pascu. La tentative de reconstitution de
l 'histoire du Banat montagneux au cours des XIII - XIV-e siecles, entreprise
par nos propres efforts scientifiques auparavant, contient en quelque mesure
la meme question. L 'essence de ce phenomene complexe a ete considere
comme un processus de concentration du logement dans certaines zones et
de dispersion dans les espaces environnantes, comportant une evolution
geographique et temporel\c inegale pour des diverses regions europeenes.
Le debat que nous osons de le proposer envisage quelques problemes
ponctuelles concernant Ies villages disparus de Banat et pas un abordage
general du phenomene. Cette demarche est fondee sur les accumulations
realisees par les recherches d' archeologie medievale dans l' espace banatien.
Ce genre de recherches d'une ampleur reduite ont pour but de verifier les
informations des documents officiels, de la toponimie et de la tradition
historique concernant Ies villages disparus. L'introduction dans des cartes
speciales, les sondages archeologiques des etablissements et des monuments
s'inscrivent parmi les moyens couramment utilises pour la localisation des
villages disparus. Avec des tels moyens, j'ai initie des recherches archeologiques de surface, dans Ies zones geographiques delimitees naturellement, y
essayant d'identifier des possibles traces des habitats medievaux. Pour ces
zones ont existe des documents de cancellerie (XIII - XIV- e siecles), des
informations offerts par la tradition locale et par la toponimie, qui en leur
ensemble, ont signale l'âtre des quelques-uns des etablissements disparus, et
aussi des monuments de culte et des fortifications.
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1.

RACOVIŢA

Les actes de cancellerie gardees sont d'une modestie decourageant,
en ce qui concerne la famille des nobles Racoviţa et aussi du domainc
maîtrise par celle-ci dans le district de Caransebeţ. La toponimie locale
conserve et transmet des informations d'une importance evidente en ce qui
concerne les reconstitutions de geographie historique medievale. Pour le cas
examine par nous il existe une zone de la haute terrasse de Timiţ, aupres de
la riviere Cărbunari, au nord de Caransebeş, denommee Racoviţa. Les
documents de cette epoque-ci plaident pour la localisation de l 'etablissement medieval Racoviţa sur la haute terrasse de Timiş, au nord de
Caransebeş.

2. KUZEG
Le village Kuzeg apparaît mentionne du point de vue documentaire
pour la premiere fois en 1370 (villa Kuzegh). Des informations sommaires
concernant ce village disparu se retrouvent dans les documents de
cancellerie du XV-e siecle, qui permet une vague localosation de celui-ci
dans l 'espace banatien. Y partant, la petite localite Kuzega a ete localisee
dans Ies geographies historiques du Banat medieval aux entourages de la
localite Pojejena. Des recherches de surface que j'ai initie dans l'areel de la
localite Divici durant I'anee 1999 ont localise sur la terrasse du Danube, a la
confluence de la riviere Velika Reka, Ies traces d 'un village medieval des
XIV- XV-e siecles. Meme Ies informations documentaires et celles
archeologiques plaident pour la localisation de la bourgade roumain Kuzeg
(XIV-XV-e siecles) a Divici dans la Valee du Danube.
3. TÂRGOVIŞTE
Dans un document de 1555 le village disparu Târgovişte apparaissait
consigne avec Bozovici et Lăpuşnic. La toponimie de l'areel de la commune
Bozovici a offert la premise de I' identification de I' âtre du village
Târgovişte. Des fouilles de surface ont identifie des traces de logement
(XIV-XV-e siecles) sur une terrasse haute de Nera, a Bozovici, au point
denomme Târgoviţte.
4. GOLOANEA
Le village medieval Goloanea s'identifie dans le rivage de Bârzava,
dans l'espace de l'actuelle commune Ramna. Des recherches de surface
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(1986-1987) ont localise a la base de la colline, a peu-pres de la petite
riviere Burău, l'âtre d'un etablissement des XIV-XV-e siecles. Le nom du
village est liee de celui de la colline deserte ou ii se trouvait.

5. BIZERE
Les recherches archeologiques (1997-2000) de Obreja, sur la rive
nordique de Bistra, ont releve le plan d'une eglise salle et de la necropole de
son alentour. Les ressources documentaires de la premiere moitie du XV-e
siecle, corroborees avec Ies temoignages toponimiques et Ies attestations
archeologiques nous ont conduit a identifier le domaine feodal des nobles
Bizere dans cette zone, sur le cours inferieur de Bistra. Le village Bizere et le
monument de culte ont ete recherchees sur la rive droite de Bistra, a Obreja
- Sat Bătrân.
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PI. I. Plan de situaţie al zonei Caransebeş cu localizarea aşezării de la Racoviţa.
Plan de situation de la zone Caransebeş avec la localisation de l'etablissement de Racoviţa.
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PI. II.

Caransebeş.

Caransebeş.
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Plan cadastral din anul 1876 cu amplasarea zonei Racoviţa.
Plan cadastral de 1867 avec l'emplacement de la zone Racoviţa.

Harta zonei Caransebeş cu laz traseului drumului roman spre Tibiscum
(laz) şi a ruinelor bisericii medievale de la Racoviţa.
Caransebeş. La carte de la zone Caransebeş (laz) avec le trajet de la route romaine vers
Tibiscum (laz) avec Ies ruines de l'eglise medievale de Racoviţa.

PI. III.

Caransebeş.
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PI. IV.

Caransebeş.

Aspecte cu zona investigată arheologic.
Aspects avec la zone fouillee.

Caransebeş.
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PI. V, Ramna - Go/oanea. Plan de situaţie cu identificarea aşezării medievale dispărute Galonia.
Ramna - Goloanea. Plan de situation avec l'identilication de l'etablissement medieval disparu Ga/onia.
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PI. VI. Obreja - Sat Bătrân. Planul bisericii satului dispărut Bizere.
Obreja - Sat Bătrân. Le plan de l'eglise du village disparu Bizere.
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