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ARHEOLOGIE

ŞI

ISTORIE VECHE

CERCETĂRI ARHEOZOOLOGICE
A

IN SITUL NEOLITIC DE LA FOENI
- CIMITIRUL ORTODOX (JUD. TIMIŞ).
CAMPANIA 2002
Florentina Chiu

Cercetările arheologice, desfăşurate în aşezarea neolitică târzie (grupul
cultural Foeni) 1 de la Foeni-Cimitiru/ ortodox, au adus la lumină o impresionantă
cantitate de resturi faunistice, până în prezent recoltându-se şi determinându-se
peste 20.000 oase2 • Raportul nostru are menirea de a completa cu date noi
informaţiile existente şi de a ridica unele probleme legate de obiectivitatea datelor
faunistice obţinute în unna prelucrării loturilor osteologice mici. În acest context
menţionăm că eşantionul, ce face obiectul acestui articol, cuprinde 626 resturi
faunistice care provin în totalitate din S 17/2002, adâncimea O, 80 m, nivelul 13 •
În ansamblu, materialul eşantionului este puternic fragmentat, fiind constituit
din deşeuri menajere, numărul aşchiilor reprezentând cca 20 %. În situaţia în care
nu s-a putut realiza demarcaţia sigură dintre cerb şi vită, în special pe vertebre şi pe
coaste, am creat categoria "Bos/Cervus". Pe lângă cele 603 fragmente osoase ce
aparţin mamiferelor au fost determinate şi 20 de valve care aparţin scoicii de râu
din genul Unio şi trei vertebre de peşte de apă dulce din familia Ciprinidelor.

*
Între mamiferele domestice predomină bovinele cu cel mai numeros
material, respectiv 163 fragmente osoase, reprezentând 48,4 % din totalul celor
determinate. Ca NMI (număr minim de indivizi) estimat, specia totalizează doar
25,5 %, având un procent egal cu cel al ovicaprinelor. Diferenţele dintre cele două
frecvenţe se datorează, în primul rând, slabei reprezentări a resturilor maxilare în
lotul de oase al bovinelor, elementele de schelet postcefalic fumizând puţine indicii
în aprecierea NMI şi a vârstelor de tăiere. Din cele 12 exemplare estimate, un
animal este juvenil, doi sunt subadulţi, cinci sunt adulţi şi patru maturi (Tabel 3).
Ponderea redusă a tineretului şi a subadulţilor se datorează cu certitudine
procentului mic de resturi maxilare, aşa cum aminteam la început. În acest caz,
estimarea vârstelor de sacrificare s-a tăcut în mare măsură pe baza suturării
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epifizelor unor oase lungi. În cadrul maturilor corporali, predomină animalele
sacrificate imediat după 3,5-4 ani. S-a identificat şi un exemplar cu dentiţia foarte
erodată sugerând o vită exploatată până la o vârstă înaintată. O astfel de repartiţie
pe vârste de tăiere sugerează utilizarea bovinelor pentru carne, lapte, forţă de
4
muncă .
Deşi materialul nostru nu conţine oase de castraţi, fenomenul castrării şi,
implicit, al utilizării vitelor la tracţiune a fost evidenţiat în materialul de la Foeni5.
Din scheletul cefalic provine un corn de tip "brahyceros" (de femelă), cu
diam. mare /diam. mic /circonf. bază de 58/45,5/169 mm. Piesa este uşor curbată,
situată în plan cu frontalul, având vârful rupt. Deşi nu există piese întregi,
dimensionările pe lăţimile oaselor indică prevalenţa masculilor şi a exemplarelor cu
o conformaţie robustă, multe dimensionări intrând în domeniul de variaţie al
bourului, specie relativ frecventă în Câmpia Banatului în neoliticul târziu. În
general, populaţia de bovine domestice exploatată în aşezarea respectivă era de
mărime medie-mare, cu un dimorfism sexual bine exprimat6 .
Ovicaprinele înregistrează o frecvenţă de 17 ,5 % pe cele 59 de resturi şi
25,5 % pe NMI. Puţin material s-a pretat unei diagnoze diferenţiale între genurile
Ovis şi Capra, datorită prevalenţei resturilor maxilare în cadrul eşantionului lor. De
la capră s-a determinat un corn stâng de tip "aegagrns", cu secţiunea biconvexă,
cele două muchii bine exprimate, nedimensionabil. De la un mascul de Ovis s-a
determinat un corn de tip "coppersheep'', cu secţiunea bazei triunghiulară, cele trei
feţe şi muchii bine individualizate, având diam. mare /diam. mic /circonf. bază de
54/36/147 mm şi lg. pe curbura mare de 145 mm. Piesa este curbată în spate şi
lateral, fiind de dimensiuni moderate 7 . Puţinele măsurători executate indică
ovicaprine de mărime mică şi gracile caracteristice neoliticului din Câmpia
Banatului 8 .
Printre cei 12 indivizi estimaţi a fost identificat un singur individ aparţinând
genului Capra şi doi indivizi aparţinând genului Ovis, unul fiind mascul.
Distribuţia pe vârste de sacrificare sugerează o situaţie asemănătoare cu cea a
bovinelor, în sensul prevalenţei animalelor tăiate după atingerea maturităţii
corporale. Astfel, tineretul şi subadulţii însumează 25 %, adulţii reprezintă 50 %,
iar maturii 25 %. Această distribuţie sugerează creşterea rumegătoarelor mici
prevalent în scopuri utilitare pentru lapte, lână şi, secundar, pentru came.
Porcinele totalizează 34 fragmente (10,1 %) provenind de la minimum nouă
exemplare (19,2 %). De asemenea, în acest caz se remarcă ponderea însemnată a
resturilor maxilare, care reprezintă jumătate din eşantionul speciei. Astfel, potrivit
distribuţiei pe vârste de tăiere, 77,8 % dintre animalele prezumate au fost
sacrificate în stadiul de adult şi de matur, tineretul şi subadulţii reprezentând o
treime. Dintre animalele adulte, marea majoritate au fost tăiate între 1,5-2 ani, când
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se pare că specia atingea o greutate corporală optimă în vederea sacrificării. A fost
identificat un exemplar cu o dentiţie puternic erodată, provenind de la un animal
bătrân. Pe baza lotului analizat nu se pot face aprecieri asupra taliei şi conformaţiei
corporale.
Canidelor le revin opt resturi (2,4 %), toate provenind de la un singur
exemplar adult de talie mică. Din scheletul său cefalic s-a păstrat o porţiune din
regiunea nucală caracterizată printr-o creastă sagitală mediu dezvoltată, o
protuberanţă occipitală externă puternic trasă caudal, iar liniile temporale
proeminente. Gaura occipitală are lăţime/ înălţime de 16/15, iar lţ. la condilii
occipitali este de 33,5 mm. Nu este exclusă utilizarea câinelui în alimentaţie, având
în vedere faptul că nici un os nu s-a păstrat întreg, multe provin din regiunile
cărnoase ale corpului, iar fragmentul respectiv de neurocraniu, după spărtură, poate
proveni de la un animal căruia i s-a extras creierul.
Printre speciile sălbatice, cerbul înregistrează cel mai mare procentaj, 13,6
% (46 oase). Ca NMI are o frecvenţă mai mică, 1O,7 %. Dintre cele cinci animale
identificate, trei au fost vânate între 2-3 ani, un individ pe la 4 ani şi un altul mult
mai târziu. Nu s-au găsit coame, ci numai aşchii rezultate din activitatea de
obţinere a unor unelte (trei fragmente), cât şi trei piese finite (împungătoare). Ele
nu au fost cumulate la eşantionul cerbului. Puţinele date metrice indică animale de
mărime medie, în unele cazuri dimorfismul sexual fiind evident.
Pe locul secund, printre speciile sălbatice, se plasează bourul cu 18
fragmente osoase (5,3 %) provenind de la trei exemplare (6,4 %), ce au depăşit
stadiul de adult. Datele metrice prelevate par să sugereze exemplare femele. O serie
de oase prezintă date metrice aflate în intervalul de variaţie dintre vită şi bour.
Acestea au fost trecute în tabelul 2 cu „?". Astfel, în seria metacarpului distal se
remarcă o piesă cu lţ. distală/diam. distal de 72/40 mm, care poate reprezenta fie o
femelă de bour, fie un mascul domestic (Tabel 2) sau un radius cu lţ. prox./diam.
9
prox. de 94,5/47 mm • Acestea au fost trecute în tabelul 2 cu "?". De fapt, în
materialul de la Foeni, există numeroase oase greu de încadrat la una din cele două
specii 10 • De la mistreţ s-au identificat patru resturi osoase reprezentând 1,2 %,
toate aparţinând unui exemplar ce a atins maturitatea corporală. De la căprior
provin două mandibule drepte, de la doi indivizi care au depăşit 12 luni şi un
fragment de corn picat. Jderului îi aparţine o porţiune de mandibulă (ram
ascendent) stângă, iar vulpea este reprezentată printr-un fragment de mandibulă
stângă, cu lungimea jugală de 61 şi lg. Ml de 15,5 mm.

*
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Deşi puţin numeros în resturi faunistice, eşantionul prezentat este important,
întrucât completează în mod pertinent datele existente cu privire la evoluţia faunei
din nivelele neoliticului târziu de la Foeni. Potrivit datelor oferite de acesta, în mod
evident, predomină bovinele cu 48 % (ca număr de resturi), urmate la mare distanţă
de ovicaprine cu 17 ,5 % şi porcine cu 1O,1 % (Tabel 1).
Per ansamblu, resturile speciilor domestice totalizează cca 2/3 din eşantion.
Printre animalele sălbatice, cerbul are ponderea cea mai mare, de 13,6 %,
urmat de bour cu 5.3 %. Mistreţul, căpriorul şi celelalte carnivore mici au ponderi
de sub 2 %. Aşa cum o arată procentul grupelor de sacrificare, atât cornutele mari
cât şi cele mici erau crescute pentru lapte, piei, lână, forţă de muncă (bovine) şi,
secundar, pentru came. Vânatul fumiza carnea, blănurile şi materia cornoasă
necesară obţinerii uneltelor. Pe lângă vânătoare şi gospodărirea bovinelor, ovicaprinelor, porcinelor, existau preocupări cu caracter sezonier pentru pescuit, culesul
moluştelor, deşi lotul nostru conţine puţine resturi ale acestora.
Discrepanţele care apar între ponderea speciilor ca număr de fragmente şi
număr de indivizi sunt inerente pentru eşantioanele mici.
În cazul nostru, reprezentarea speciilor ca NMI evidenţiază egalitatea
procentuală dintre bovine şi rumegătoarele mici (25,5%), ceea ce contrastează de
fapt situaţiei reale. Tot în acest context, porcinele au o pondere crescută de 19,2%,
fapt oarecum exagerat.
Comparând rezultatele înregistrate în campania 2002 cu cele ale lotului de
bază, există unele discrepanţe mai ales în cazul bovinelor care cumulează un
procent de resturi osoase de 48% faţă de numai 43, 1% în eşantionul de până în anul
2002.
Procentele ovicaprinelor (17,5%) şi porcinelor (10,1%), precum şi ale
speciilor sălbatice sunt foarte apropiate cu cele ale lotului de bază.
Aceste aspecte sunt consecinţa primară a unui eşantion redus numeric, care
nu reuşeşte să reflecte pe deplin trăsăturile definitorii ale exploatării animalelor în
timpul neoliticului târziu de la Foeni. Rezultatele obţinute pot da, cel mult, o
imagine generală asupra unor specii cu care omul a intrat în contact la un moment
dat, ponderea lor cât de cât apropiată de realităţile vremurilor respective putând fi
dată doar de un eşantion bogat. În viitor, publicarea întregului material faunistic din
aşezare va trasa clar reperele exploatării animalelor în Câmpia Banatului la finele
neoliticului mijlociu.
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Tabel 1.

Distribuţia

resturilor faunistice pe specii

şi

ponderea lor la Foeni

FOENI-2002
Specie/Grup
Bos taurus
Ovis/Capra
Sus s. domesticus
Canis familiaris
Total domestice
Cervus elaphus
Sus s.ferrus
Capreolus capreolus
Bos primigenius
Lepus sp.
Castor fiber
Ursus arctos
Meles meles
Martes martes
Vulpes vulpes
Canis lupus
Lynx lynx
Felis silvestris
Carnivora
Total sălbatice
Total determinate
Bos sp.
Bos/Cervus
Sus sp.
Ovicap./Capreolus
Aşchii

FOENI

1992-2001

Frgm.

%

NMI

%

Frgm.

%

163
59
34
8
264
46
4
3
18

48,4
17,5
10,1
2,4
78,4
13,6
1,2
0,9
5,3

12
12
9
I
34

25,5
25,5
19,2
2,1
72,3
10,7
2,1
4,3
6,4

6912
2862
2109
234
12117
2422
529
289
561
65
10
1
9
7
10
3
1
4
6
3920
16037

43,1
17,9
13,2

1
1

73
337

62

198
603

Mammalia
Aves
Reptilia
Pisces
Moli usca
TOTAL

3
20
620

Corn cerb
Total eşantion

6
62

0,3
0,3

21,6
100

5
1
2
3

1
1

13
47

2,1
2,1

27,7
100

1 •
• ,.J

75,7
15,1
3,3
1,8
3,5
0,4
0,06

o
0,06
0,04
0,06
0,02

o
0,02
O,Q3
24,3
100

289
1794
265
262
3682
22329
24
61
157
994
23565
847
24412
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Tabel 2. Datele metrice ale principalelor specii de la Foeni
Dimensionări

Maxila

-Ml-M3
-M3

Bos t. /Bos p. •
86,5
32; 32; 29

Madibula -M3
Atlas

-Lţ. cranială
-Lţ. caudală

-Înălţime

Axis

-Lţ. cranială

-Lg. corp
Scapula -D cavitate
-d cavitate

116
96
113•
83,5; 94,5
119,5
46
38,5; 50,5; 67,5*

Humerus -Lţ. trohlee
-Lţ. dist.
- D dist.
Radius -Lţ. prox.
-D prox.
-Lţ. dist.
-D dist.
Metacarp -Lţ.prox.
-D prox.
-Lţ. dist.
-D dist.

Ovis/Capra
41,5
15,5

Sus d. I S. f*

22

28;29

Cervus

28

39

23
22,5

57; 62,5

94,5?
47
25,5
17
68; 71,5*
35;43
73; 12 ?; 16•; so•
36; 40 ?; 41; 40,5

Coxal-O cavitate

17,5; 18; 18,5; 18,5; 19
12; 14; 14; 13; 19
(subadulti)
31,5 (O)

42*

34,5
29,5

51; 60
38,42

acetabulară

Tibie -Lţ. distală
- D distal

69; 73; 73*;81*
52; 54; 57; 59

Metatars -Lţ. prox.
- D prox.
- Lţ. dist.
- D dist.
Astragal -Lg. lat.
-Lg. med.
-Lt. max.
Ph. I -Lg. max.

46,5; 53; 53; 58
47,5; 54; 54; 57
55
31; 35
64,5
60
41
59,5 - 72,5, M63,6 (n-13);
74,5
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Tabel 3. Vârstele de sacrificare la speciile domestice

Bovine
Ovicaprine
Porcine

juvenili

subadulţi

adulţi

maturi/senili

nr. indivizi

1

2

5

4

12

%

8,3

16,7

41,7

33,3

100

6
50
6
66,7

nr. indivizi

1

2

%

8,3

16,7

nr. indivizi

1

1

%

11,1

11,1

Total

3

12

25

100

1

9

1, 1

100
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ARCHAEOZOOLOGICAL INVESTIGATIONS IN
THE NEOLITHIC SITE FROM FOENI -THE
ORTHODOX CEMETERY (TIMIŞ COUNTY),
CAMPAIGN 2002
Summary

The analyzed fauna! sample comes from the late Neolithic settlement
belonging to the cultural group Foeni from Foeni village {Timiş county) - The
orthodox cemetery.
From 626 fauna! remains, the sample contains 603 bony fragments
belonging to mammals, 20 river shell valves of Unio genre and 3 fish vertebrae
from the family Cyprinidae. Among the domestic mammals, bovids predominate
with 48% bony remains, followed by ovicaprines with 17 ,5% and domestic swines
with 10%.
As the percentage of the sacrifice groups has showed, both the big homed
and the small ones were bred for milk, skins, wool, labour force (cattle), and,
secondary, for meat. Among the wild animals, the deer appears in the highest
percentage 13,6% in bony fragments, followed by the aurocchs (5,3%) and the wild
boar. There have been also identified a few bony fragments that come from deer
(Capreo/us capreo/us L.), marten (Martes martes L.) and fox (Vulpes vulpes L.).
Hunting provided meat, furs and homy material necessary for making tools.
By comparing the results obtained in the campaign 2002 with those of the base
group, we have noticed some discrepancies as a consequence of a sample reduced
in number that does not entirely reflect the defining features of the animal
exploitation during the late Neolithic from Foeni.
The final conclusions closed by the reality of the respective times can he
traced on the basis of a much richer fauna! sample.
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UNELTELE DE PIATRĂ ŞLEFUITĂ
DIN LOCUIRILE NEOLITICE DE LA HODONI
(JUD. TIMIŞ)
Florentina Marţiş, Octavian Popescu

Cercetările sistematice din locuirile Vinca CI şi Tisa clasică de la Hodoni au
condus la descoperirea unui bogat şi divers inventar arheologic care a contribuit în
mod substanţial la o mai bună cunoaştere a realităţilor etno-culturale din nordul
Banatului în prima jumătate a mileniului al V-lea a.Chr. Un loc aparte în cadrul
materialelor scoase la lumină de cercetări îl ocupă un număr semnificativ de unelte
din piatră şlefuită. Prezentul studiu îşi propune analizarea acestora din punct de
vedere tipologic şi petrografic.
Din punct de vedere tipologic topoarele de piatră descoperite în aceste
locuiri se înscriu în grupele topoarelor neperforate şi perforate, a ciocanelor şi a
buzduganelor. Această împărţire este cea mai frecvent utilizată de specialişti
datorită dificultăţilor, uneori insurmontabile, întâlnite în încercările acestora de a
le separa pe baza utilizării uneltelor de piatră şlefuită. Conştienţi de aceste
dificultăţi vom încadra artefactele şlefuite de la Hodoni în tipologia clasică, iar
atunci când dovezile sunt irefutabile vom preciza şi utilizarea acestora.

Categorii de roci utilizate la confecţionarea uneltelor de
descoperite la Hodoni

piatră şlefuită,

Materiile prime folosite la confecţionarea uneltelor din piatră şlefuită de la
Hodoni sunt atât sedimentare, categorie din care fac parte chailleul şi
mamocalcarele cât şi a rocilor eruptive în care se înscriu dioritele, microdioritele şi
riolitele. Dioritele şi riolitele formează grupa granitelor. Din clasa rocilor
metamorfice, comeenele sunt roci metamorfice de contact, şi au ca element de bază
temperatura la coacere, iar metadioritele şi ortoamfibolitele sunt roci metamorfice
regionale, cu elementele de bază, temperatura şi presiunea.
Gresiile cuarţoase - roci detritice terigene, sunt formate din granule minerale
dure de cuarţ legate între ele de un liant silicios. În componenţa gresiilor intră
material petrografic alogen cuarţ, feldspaţi şi fragmente litice care ar fi indicatori ai
sursei de materie primă 1 pentru artefactele şlefuite descoperite în aşezările
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neolitice din Banat. Din categoria dioritelor unele sunt abisice - diorite propriuzise, filoniene sau hipoabisice din categoria porfiritelor dioritice, altele vulcanice
sau efuzive ca andezite şi porfirite2 •
Microdiorite clastice sunt roci nediferenţiate aflate la periferia masivelor
intruzive, sau sub formă de filoane în diverse masive, având în componenţă
plagioclazi 30-40%, hornblenda 30%, ortoza şi cuarţul în procente mai mici, biotit
3
şi augit, alături de minerale opace •
Chaille - Accident silicios în roci carbon~tice.
Silicolit nodular inform colorat cenuşiu deschis-galben, brun sau negru cu
spărtură neregulată sau concoidală cu luciu de ceară sau sticlos. Textură amorfă
4

microcristalină •

Ortoamfibolit - Şist cristalin de natură eruptivă, şisturile verzi în zona
gnaizerelor trec la structura amfibolică cu plagioclazi ca ortoamfibolite5 .
Metadiorit - Amfibolitele sunt constituite din hornblendă şi plagioclazi.
Printre aceşti amfiboli există roci care s-au format pe seama gabrourilor, diabazelor
sau dioritelor asemănătoare rocilor eruptive, numindu-se metagabrouri,
metadiabaze sau metadiorite 6 .
Riolit fluidal - rocă efuzivă, calcoalcalină, pot fi întâlnite texturi fluidale ori
rubanate 7.

Încadrare tipologică şi petrografică

Au fost folosite pentru aceste analize, un eşantion de 45 de piese din
categoria uneltelor şlefuite descoperite în campaniile arheologice din anii 19861991 de la Hodoni 8 .
Vom analiza fiecare piesă după criterii tipologice, funcţionale, date de
rezultatele analizelor macroscopice, al formei, manufacturii, sursei de materii
prime, a determinării geologice, dimensiuni şi localizare în suprafeţele cercetate.
PI. 1/1. (H. 309) Toporaş din marnocalcar cu hidrozoare (fosile), vârstă Doger, facies marno-grezos-calcaros, cu sursa dificil de localizat, secţiune
convex/convex. La o primă observaţie macroscopică pare a fi folosit direct
neprelucrat, însă muchia pare uzată iar pe lateral prezintă aceleaşi urme de
prelucrare. Felul în care este uzată muchia, ne sugerează o posibilă utilizare a
piesei în domeniul agriculturii ca săpăligă. Culoare gri-albăstrui, dimensiuni 8,4 x
4,2 cm, relativ puţin finisat, aparţine nivelului cultural vincian.
PI. 112. (H. 22771) Topor calapod, stare fragmentară, fragment distal,
dimensiuni 6 x 4,7 cm, lucrat probabil din corneeană(?), de culoare gri-albăstrui,
9
secţiune plan/convex. Comeenele sunt roci cornificate, produse tennic-metamorfice ,
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moştenesc şi conservă

importante trăsături structural-texturale, paleontologice de
ale protorocilor permiţând identificarea rocilor
originale, aria şi chiar locul de provenienţă 10 • Piesa este ruptă probabil datorită
folosirii. A fost descoperită în groapa nr. 6 şi aparţine nivelului cultural vincian.
PI. 1/3. (H. 22478) Topor calapod
în stare fragmentară, secţiune
plan/convex, se identifică doar o parte laterală, profilul însă ne sugerează forma de
topor calapod, cu dimensiunea 7,8 x 2,9 cm. Roca este de culoare gri-verzuie,
probabil comeeană, de natură eruptivă submarină. Această categorie de roci pot
proveni din zona vestică a Munţilor Apuseni, Munţii Drocea. Prezintă uzură
datorată unei folosiri intense într-o etapă când unealta a fost întrebuinţată pentru
alte scopuri decât cele iniţiale. A fost descoperit în S 8, carou 8, la adâncimea de
0,80 m şi aparţine stratului cultural vincian.
PI. 1/4. (Nr. inv. H. 22498) Topor calapod fragmentar, secţiune plan/convex,
11
lipseşte extremitatea proximală şi distală, confecţionat din comeeană (?) de
culoare gri-verzuie, cu duritatea de aproximativ 5,5-6 pe scala Mohs, ceea ce ne
dovedeşte calitatea nealterată a rocii. Rocă de natură eruptivă submarină, în
structura petrografică apar fosile ceea ce denotă un metamorfism slab, format în
sistem ofiolitic, în general acestea având culoarea verde. De remarcat în ce măsură
efectul mediului bazic ar influenţa culoarea rocii în nuanţă de verde. Piesa este
descoperită în S 12, caroul 18, adâncimea de 0,80 m şi aparţine nivelului cultural
vincian. Dimensiuni 10,5 x 3,6 x 4,3 cm.
PI. I/5. (H. 631) Toporaş rectangular de tip calapod lucrat din comeeană
cenuşie cu structura microgranulară, dimensiuni 5,3 x 2,2 x 1,5 cm, secţiune
plan/convex. Dimensiunea mică, starea bună de conservare şi lipsa uzurii ne
sugerează o altă utilitate decât aceea de toporaş sau posibilitatea ca piesa să nu fie
utilizată. A fost descoperită în caroul 4, adâncimea 0,60 m în nivelul cultural
vmctan.
PI. 1/6. (H. 163) Toporaş din comeeană, trapez, secţiune plan/convex, de
culoare cenuşiu-închis, alterat la suprafaţă unde are culoarea cenusiu deschis
datorită oxidării determinată de factori de mediu, ca o alterare superficială. Piesa
este întreagă, prezintă pe lateral posibile retuşe de prindere. Muchia este uşor
asimetrică, destinaţia acestei unelte poate fi dedusă din orientarea muchiei, starea
ei de conservare nu este o garanţie a funcţionalităţii. Dimensiuni 6,2 x 2,9 x 1,4 cm,
loc descoperire S 8, carou 3, adâncime 0,80 m, în strat cultural vincian.
PI. 1/7. (H.637) Toporaş rectangular din comeeană, secţiune plan/convex, de
culoare cenuşie cu structura microgranulară. Prezintă spărturi la nivelul muchiei
probabil datorate folosirii. Dimensiunile mici şi integritatea piesei relevă utilitatea
ei diferită de cea de topor, dimensiuni 6 x 2,8 x 1,5 cm. Piesa a fost descoperită în
secţiunea 9, carou 10, la adâncimea de 0,60 m, în stratul cultural vincian.
compoziţie chimică şi minerală
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PI. V8. (H. 264)

Toporaş

24

cu

din

comeeană

sau banatit de culoare gri verzuie,
din cauza unor agenţi externi
(oscilaţii climatice, factori poluanţi etc.) secţiune plan/convex. În zona distală
prezintă ciobituri pe muchie, date de folosirea într-un mediu diferit de cel iniţial.
Simetria muchiei încadrează utilitatea uneltei în categoria tipologică a topoarelor.
Dimensiunea piesei 6,4 x 2,8 cm, descoperit la 1,0 m, aparţine nivelului cultural
vmcian.
PI. IVI. (H. 22203) Topor plat, secţiune plan/convex, prezintă lipsa zonei
proximale,. Este un monzodiorit cu schlieruri verzui şi albe, având probabil
originea în Valea Nărăştia (sursă de diorite cu schlieruri), Munţii Banatului şi mai
precis în Munţii Dognecei, unde, de asemenea, au fost localizate astfel de roci. În
zona muchiei prezintă o spărtură alungită şi uzată până la lustruire, muchia fiind
bine ascuţită, probabil utilitatea uneltei era cea de răzuitor şi daltă pentru un mediu
dur. Zona proximală este spartă. Dimensiuni 8,3 x 5, 1 cm, piesa este descoperită la
adâncimea de 0,45 m şi se încadrează în cultura Vinea.
PI. IV2. (H. 22637) Topor calapod, secţiune plan/convex, din microdiorit de
culoare ocru-cărămiziu, cu şchlieruri, culoarea fiind determinată de amfiboli. Nu se
poate afirma cu precizie în ce fel a fost înmănuşată unealta sau dacă a funcţionat
ca ciocan sau săpăligă. Urmele de uzură de pe ceafa toporului sunt datorate
percuţiilor, iar muchia prezintă ciobituri uşoare. Zona proximală ar fi putut fi
folosită ca pistil, pentru mojarat diverse substanţe, iar forma muchiei indică o
folosire îndelungată într-o anumită poziţie. Dimensiuni 10 x 4,5 x 3,3 cm,
descoperit în locuinţa 4 aparţine nivelului cultural Tisa.
PI. IV3. (H. 22784) Topor trapezoidal plat, secţiune plan/convex, din
microdiorit de culoare neagră, cu zona distală foarte uzată, forma muchiei incertă.
După gradul de uzură se poate presupune că utilitatea lui a fost cea de percutor cu
ambele capete, sau săpăligă. Dimensiunile sunt 7,5 x 3,8 x 2,8 cm, descoperit în S
15, carou 9, adâncime 0,45 m, aparţine nivelului cultural Tisa.
PI. IV4. (H. S 8, carou 8, adâncime 0,45 m) Topor trapezoidal plat, înalt
secţiune plan/plan, din diorit clasic microgranular, cu muchia uşor asimetrică,
culoare gri-roşcat. Zona distală este uzată iar muchia prezintă spărturi ce indică
utilizarea uneltei în agricultură sau la prelucrarea lemnului. Dimensiuni 8 x 4 x 2,2
cm. Aparţine nivelului cultural vincian.
PI. IVS. (H. 22763) Topor rectangular plat, secţiune convex/convex, cu
muchia ciobită, cu posibilitate de reconstituire, zona mediană ciobită. Descoperit la
adâncimea de 0,45 m, dimensiuni 8,3 x 4,5 cm, aparţine nivelului cultural vincian.
Este un ortoamfibolit (metadiorit) cu schlieruri albe de amfiboli, pe un fond gri
verzui şi tente roşcate. Consistenţa rocii precum şi duritatea acesteia, coroborate cu
rocă dură microgranulară
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forma uneltei şi felul uzurii, ne conduce la posibilitatea ca aceasta să fi fost
folosită la prelucrarea lemnului.
Pl. 11/6. (H. 22394) Toporaş trapez, secţiune plan/convex, din
ortoamfibolit (metadiorit), culoare negru-verzui, cu schlieruri albe de
amfiboli, zona proximală este lustruită parţial. Dimensiunile reduse indică
utilizarea ca toporaş într-un suport de înmănuşare. Muchia, într-o stare bună
de conservare, orientată orizontal, prezintă ciobituri superficiale. Dimensiuni
4,2 x 3,3 cm, este descoperit în S 12, carou 12, adâncime 0,80 m, aparţine
nivelului cultural vincian.
Pl. 11/7. (H. 22434) Topor calapod fragmentar, secţiune plan/plan, lucrat din
comeeană (?), de culoare gri-verzui, extrem de şlefuit în partea ventrală, partea
dorsală lipseşte fiind desprinsă datorită folosirii. Zona distală, pe muchie prezintă
ciobituri adânci, folosit intens, fapt ce indică utilitatea piesei în funcţia de topor.
Dimensiunile piesei 6,7 x 3,7 cm, descoperit în S 12, groapa 4, aparţine nivelului
cultural vincian.
Pl. 11111. (H. 22513) Cute din gresie cuarţoasă cu particule fine de sericit
(mică albă). Prezintă pe trei feţe canale executate prin şlefuire. Canalele din
mijlocul piesei, pe cele trei feţe, sugerează ideea unui instrument ce a fost folosit la
ascuţirea uneltelor de os. Dimensiuni 6,4 x 3,9 x 2,5 cm, loc de descoperire S 12,
carou 18, adâncime 0,80 m, în nivelul cultural vincian.
Pl. IIl/2. (H. f.n.i.) Topor calapod, secţiune plan/convex, cu gaură de
înmănuşare începută, în trei încercări. Factori necunoscuţi întrerup procesul
de perforare al acestuia. Este lucrat din microdioriot cu amfiboli negruverzui, microcristalin de culoare gri-verzui. Pe suprafaţă prezintă flecuri de
oxizi roşii de hematit, ca pată alterată la suprafaţă, prin ardere superficială, în
urma căreia rezultă o fisură care va produce ruptura din timpul perforării,
dimensiuni 9,8 x 4,2 x 3,9 cm. Descoperit în secţiunea S 8, aparţine nivelului
vmc1an.
Pl. IIl/3. (H. 262) Topor calapod, secţiune plan/convex, înalt, fragment
distal, din chaille de culoare albă, consistenţă cretoasă, un calcar bogat în silice
- dar nu suficient pentru a fi încadrat în categoria silicolitelor - prezintă spicuii
de spongieri. Muchia simetrică este uzată, prezintă ciobituri, din uzură sau
folosire într-un mediu neadecvat durităţii materialului din care este
confecţionată unealta. Gradul înalt de finisare ce caracterizează întreaga
suprafaţă a piesei ne îndreptăţeşte să credem că a fost confecţionată iniţial întrun scop decorativ sau ritual. Descoperit în S 8, carou 5, adâncime 1,00 m,
încadrează piesa în nivel cultural vincian.
PI. 11114. (H. 628) Râşniţă din gresie microcristalină, cu pigmentare diferită
pe suprafeţe din acelaşi fragment, culoare gri şi cărămiziu, probabil explicată de
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oxizilor de fier. Prezintă o uşoară alveolare foarte bine şlefuită datorată
folosirii. Piesa a fost descoperită în S 9, caroul 1, adâncime 0,60 m.
PI. IV/1. (H. 22393) Vârf de topor perforat, secţiune plan/plan, din
metadiorit, culoare negru-verzui. Muchia este în stare bună de conservare, chiar
dacă urmele de uzură sugerează folosirea intensă. Piesa a cedat în zona găurii de
înmănuşare. Muchia este în poziţie verticală, paralelă la gaura de înmănuşare.
Descoperit în S 12, carou 11, adâncime 0,80 m şi aparţine nivelului cultural
vincian. Dimensiuni 9,2 x 4,7 x 2,8 cm.
PI. IV/2. (Fni. S 6, caroul 1, adâncime 0,55 m) Topor perforat, fragmentar,
secţiune plan/plan, spart în zona găurii de înmănuşare. Este lucrat din microdiorit
cu amfiboli negru-verzui, microcristalin de culoare gri-verzui. Muchia este
simetrică, orientată paralel la perforaţie, formă tipică de topor. Dimensiuni 12,3 x 5
x 2,7 cm.
PI. IV /3. (H. 22414) Fragment de topor perforat, secţiune plan/plan, lucrat
din ortoamfibolit-metadiorit (diorit metamorfozat în amfibolit), de culoare griverzui cu schlieruri din amfiboli de culoare albă, dimensiuni 4,9 x 2,9 cm. Piesa,
probabil s-a rupt datorită folosirii, în mai multe bucăţi păstrându-se doar un
fragment spart longitudinal, din zona perforaţiei, este posibil ca într-o etapă târzie
să fi fost folosit ca săpăligă sau buzdugan. Loc de descoperire S 12, carou 11,
adâncime 0,45 m, nivel Ia, aparţine nivelului cultural vincian.
PI. IV/4. (H. 22462) Vârf topor din microdiorit gri-verzui, cu feldspaţi
plagioclazi de culoare albă, fragment distal, cu dimensiuni 3,2 x 2,2 cm. Muchia a
fost intens folosită lustruirea iniţială este mătuită. Descoperit în S 12, carou 11,
adâncimea 0,60 m, nivelul I a, aparţine nivelului cultural vincian, dimensiuni 3 x
2,3 cm. Prin analogie ca formă, a fost un topor perforat cu gaură de înmănuşare,
nedefinit ca utilizare. Locul de descoperire încadrează piesa în nivelul cultural
vmctan.
PI. IV/5. (H. 636) Vârf topor, fragment distal, cu secţiune incertă, din
metadiorit negru-verzui cu structură microcristalină cu feldspaţi plagioclazi rari de
culoare albă, dimensiuni 4 x 2,5 cm. Piesa a avut muchia parte activă, luciul
muchiei fiind mat, zonă pe care sunt vizibile urme de lovituri relevând modul în
care a acţionat unealta. A fost descoperit în S 9, carou 9, adâncime 0,60 m,
aparţinând nivelului cultural vincian.
PI. IV/6. (H. 22236) Topor perforat, fragment median, secţiune plan/plan, cu
lungimea de 4, 1 cm, lucrat din microdiorit cenuşiu-deschis cu schlieruri de culoare
dictată de amfiboli, gri deschis. Muchia nedefinită, piesa este ruptă de la gaura de
înmănuşare astfel că nu se poate afirma cu certitudine care era funcţionalitatea piesei.
Este descoperit în S 10, carou 15, adâncime 0,60 m, aparţinând nivelului cultural
vincian. Dimensiuni 5 x 4,2 cm.
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Pl. N/7. (H. 263) Fragment median de topor perforat, secţiune plan/plan, din
metadiorit cu amfiboli negru-verzui microcristalin, culoare cenuşiu-verzui, cu
dimensiuni 4,2 x 3 x 2,3 cm. Piesa este ruptă de la gaura de înmănuşare, într-o primă
etapă toporul s-a rupt de la gaura de înmănuşare, după care este perforat într-o nouă
încercare finalizată. Urmele de percuţie evidente de pe ceafă, sugerează utilizarea
acestuia în funcţia de ciocan, zdrobitor sau altă unealtă percutoare. Descoperit în S 8,
carou 44, adâncime 0,80 m, aparţine nivelului cultural vincian.
PI. V/l. (H. 22638) Topor calapod, secţiune plan/convex, din comeeană, de
culoare gri-albăstruie, cu feldspaţi plagioclazi, structură microgranulară, cu fosile de
spongieri silicioşi, în spicuii. Toporul a fost descoperit în S 15, carou 24, nivel de
călcare al locuinţei 5, nivel cultural Tisa.
Pl. V/2. (F.n.i.) Topor calapod dim. 6,8 x 5 cm, secţiune plan/convex, din
comeeană microgranulară de culoare gri-albăstrui. Pe muchie prezintă urme de
folosire, iar în zona proximală pot fi identificate urme de lovire. Este descoperit în
locuinţa Tisa din S 8.
Pl. V/3. (H. 540) Topor trapezoidal, secţiune convex/convex, din chaille de
calitate bună, cu şistozităţi, de culoare gri-deschis, probabil din comeeană atipică
microcristalină. Muchia este tăioasă şi prezintă uzură minimă. Toporaşul aparţine
nivelului cultural Tisa, descoperit în S 8, în locuinţa 1. Dimensiuni 6,8 x 3,9 cm.
PI. V/4. (H. 541) Topor fragmentar, fragment proxima!, secţiune plan/convex,
din comeeană(?), de culoare gri-verzui cu filonaşe de cuarţit, bine şlefuit. Pe lateral
prezintă retuşe cu rol de prindere. Probabil piesa a cedat la lovire, pe lungime existând
o fisură veche, de-a lungul acesteia desprinzându-se aşchii. Dimensiuni 7,2 x 2,1 cm,
loc de descoperire S 8, carou 2, adâncime 0,60 m, loc. 1, inventarul din locuinţă
aparţine nivelului cultural Tisa.
Pl. V/5. (H. 22412) Topor calapod fragmentar foarte bine şlefuit, fragment distal,
secţiune plan/convex, din riolit cu textură fluidală, cenuşiu-verzui, cu sursa probabilă în
M-ţii Apuseni. Toporul este rupt în lungime, pe zona laterală pot fi văzute urmele de
retuşe de prindere. Muchia prezintă spărturi de la folosirea intensă ca topor sau daltă.
Aparţine nivelului cultural Tisa, descoperit în locuinţa 3. Dimensiuni 7,4 x 2, 7 cm.
PI. V/6. (H. 14) Toporaş trapez, plan/convex, înalt, din chailleu-diatomit, calcit
pur cu urme silicioase în compoziţie, de culoare albă. Prezintă uzură la nivel de
muchie, iar pe zona ventrală este uşor de identificat o spărtură care a rezultat din
lovirea muchiei şi din care s-a desprins o aşchie de aproximativ 3,8 cm. Uzura este
mică, prezintă doar ciobiri restrânse pe muchie. Duritatea mică şi rezistenţa scăzută
sugerează utilizarea toporaşului în altă funcţie, la răzuit sau omogenizat, denumirea de
toporaş fiind convenţională şi improprie. Piesa este descoperită în secţiunea 8, carou
58, adâncime 0,60 m, în nivelul cultural Tisa.
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PI. V/7. (H. 542) Topor trapez, secţiune plan/convex, din corneeană(?), de
culoare gri-albăstrui rnicrogranular, cu alterare superficială. Profilul acestei unelte ne
permite să sugerăm utilizarea lui în funcţia de toporaş de mână, ciobiturile din zona
distală sugerază modul de acţionare prin lovire cu muchia. Dimensiuni 7,2 x 3,8 cm,
descoperit la suprafaţă (prin analogie ca formă şi material), aparţine nivelului cultural
Tisa.
PI. Vl/1. (H. 11) Fragment de topor, secţiune incertă, parte distală din
rnicrodiorit gri-verzui. Manufactura diferită de celelalte piese sugerează un import sau
alt atelier de prelucrare. Este posibil ca unealta să fi avut gaură de înmănuşare. Muchia
este uzată dar bine conservată, având orientarea paralelă la directia găuri de
înmănuşare. Fragmentul este descoperit în S 8, carou 56, adâncime 0,40 m, în strat
cultural Tisa. Dimensiuni 7,7 x 3,7 x 3cm.
PI. Vl/2 (F.n.i., S 8, carou 8, adâncime 0,45 m) Daltă fragmentară, secţiune
plan/plan, din chaille cu aglomerări de silice, cu spongi silicioşi, culoarea cenuşiu
deschis, dim. 5,5 x 6,7 x 1,8 cm. Uzură minimă, piesa este spartă aproximativ la
jumătatea ei, muchia este întreagă, bine ascuţită. Aparţine de nivelul cultural Tisa.
PI. Vl/3. (H. 22783) Topor trapezoidal, secţiune plan/plan, din microdiorit
cenuşiu-verzui, cu încercare de perforare nefinalizată (în poziţie perpendiculară pe
direcţia muchiei). Forma toporaşului cu muchia orientată in poziţie orizontală faţă de
perforaţie, dă acestuia utilitatea de teslă sau armă înmănuşată. Muchia este ciobită întrun singur loc pe o suprafaţă de 1 cm. Dimensiuni: 6,8 x 3,2 x 1,9 cm, descoperit în S
15, carou 6, adâncime 0,45 m, în strat cultural Tisa.
PI. Vl/4. (H. 22266) Fragment de topor, secţiune incertă, prin analogie cu alte
piese a fost probabil perforat, fragment distal, din rnicrodiorit de culoare gri-verzui, cu
amfiboli negru-verzui, dimensiuni 6, 1 x 3 cm. Muchia toporului este ascuţită dar nu
tăioasă, prezintă o spărtură, din folosire. Piesa a fost descoperită în S 12, carou 14,
locuinţa 3 şi aparţine nivelului cultural Tisa.
PI. Vl/5. (H. 538) Topor perforat, secţiune plan/convex din rnicrodiorit de
culoare gri-verzui cu patină de culoare ocru-brun. La nivelul muchiei prezintă spărturi
şi ciobiri determinate de folosirea uneltei. După ciobire, piesa a fost intens folosită
determinându-se lustruirea tăişului. Dimensiuni 17 x 4,8 x 3,2 cm, descoperit în S 8,
carou la, adâncime 0,30 m, în locuinţa I, aparţine nivelului cultural Tisa.
PI. Vl/6. (H. 22454) Topor calapod, secţiune plan/convex, din chaille albcenuşiu cu aglomerări de silice şi spongi silicioşi, masă compactă microgranulară.
Pe partea ventrală apar schlieruri de natură compactă silicioasă de culoare gri
intens. Muchia este uzată astfel că nu se poate presupune forma zonei distale. Are
dimensiuni mari în raport cu celelalte piese 12,7 x 5,3 x 3,5 cm. Descoperit în
locuinţa 3 din secţiunea 12 şi aparţine nivelului cultural Tisa.
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PI. Vl/7. (H. 615) Fragment distal de topor, secţiune incertă, din microdiorit
negru-cenuşiu cu tente verzui, date de prezenţa unor amfiboli aciculari. Prin
analogie piesa a avut gaură de înmănuşare, poziţia muchiei fiind, probabil, paralelă
la gaura de înmănuşare. Muchia acestei piese este teşită, probabil proces rezultat în
urma uzurii intense a acestei părţi. Locul de descoperire în S 9, carou 3, adâncime
0,45 m, dimensiuni 5,8 x 3,2 cm, aparţine nivelului cultural Tisa.
PI. VIl/1. (H. 542). Topor calapod, secţiune plan/convex, înalt, cu
dimensiunea 1O,1 x 3,6 cm, din chaill alb-crem, bogat în silice, calitativ se apropie
de calcedonie. Pe lateral în ambele părţi prezintă retuşe de înmănuşare sau
prindere, la muchie prezintă ciobituri uşoare. Funcţionalitatea acestuia posibil să fie
cea de topor sau răzuitor. Orientarea muchiei însă ne trimite spre utilitatea uneltei
în domeniul răzuitului. Piesa a fost descoperită la suprafaţă.
PI. VII/2. (H. 513) Topor calapod întreg neperforat, cu secţiune plan/convex, din
chaille, culoare alb-gălbui, cu structură microgranulară, masă compactă, dim. 10,2 x
3,9 x 2,6 cm. Pe partea ventrală urme extragranulare de culoare brun-roşcată. Prezintă
urme de folosire în zona proximală pe partea dorsală sub formă de zgârieturi paralele
orientate oblic. Zona activă, muchia, este conservată foarte bine, fapt ce denotă
utilizarea ei în anumite scopuri altele decât de tăiere prin lovire. Pe lateral piesa
prezintă două alveolări de prindere simetrice, asemeni piesei precedente. Unealta este
descoperită în S 8, carou 3, adâncimea 0,60 m, în nivel cultural vincian.
PI. VIl/3. (H. 517) Topor calapod cu secţiune plan/convex, înalt, fragmentar,
fragment proxima!, din chaille culoare alb-crem, bogat în silice spre calcedonie,
masă compactă microgranulară, dim. 4,3 x 2,9 x 2,8 cm. A vând doar zona
proximală piesa este considerată nedefinită. A fost descoperit în S 8, carou 5,
adâncime 0,60 m şi aparţine nivelului cultural Tisa.
PI. VII/4. (H. 22636) Toporaş cu secţiune convex/convex, din chaille
microgranular cu mangan psihomelan (oxid de mangan). Pe muchie prezintă urme
fine de ciobiri, rezultate în urma folosirii piesei. Este extrem de fin prelucrată până
la lustruire, iar pe lateral prezintă retuşele de prindere asemeni uneltelor de tip Tisa
(vezi PI. V/4, 5, PI. VII/1, 2, 5, PI. VIIl/1 etc). În zona proximală nu sunt urme de
percuţie, iar pe muchie pe ambele feţe pot fi observate urme de zgârieturi fine
datorate uzurii. A fost descoperită în locuinţa 4, S 14, carou 9, adâncime 0,45 m şi
aparţine nivelului cultural Tisa.
PI. VII/5. (H. 514) Topor trapezoidal, cu secţiune convex/convex,
dimensiuni 9,7 x 6 cm, cu retuşe de prindere, din chailleu alb-cretos şi silice cu
fosile de spongieri silicioşi. Pe muchie prezintă o spărtură datorată folosirii.
Duritatea foarte slabă a rocii ne sugerează ipoteza folosirii uneltei pentru alte
scopuri decât acela de a lovi sau dăltui. Descoperit în locuinţa 1, toporul aparţine
nivelului cultural Tisa.
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Concluzii

1. Au fost descoperite şi analizate un număr de 45 de artefacte şlefuite dintre
care 26 de piese în nivelul Vinca C, ceea ce reprezintă 57% din total şi respectiv 19
piese în nivelul Tisa exprimat printr-un procent de 43% (vezi fig. I.a).
În general tipurile de toporaşe cu muchia simetrică se încadrează în formele
de tip I a6, 7; I b2; I c4; I dl, 2, 5, 6; I e4. În categoria topoare neperforate cu
muchia simetrică în secţiunea longitudinală, sunt topoare de tip II a 1, II b4, II c4, 6,
II dl, 4. Topoarele calapod cu muchia asimetrică (tesle şi ciocane) formează
categoria a III-a. Dintre acestea specific aşezării de la Hodoni este tipul III a6, III
b5, III c6, III d5, 6, III e6, III f6 şi tipul III g6, 7. Categoria III d şi III f incerte
datorită stării fragmentare a pieselor. Topoarele perforate se încadrează în tipurile
IV a3, IV b3, IV c3, IV d2, IV e 1, IV f1 (vezi fig. 2). S-a folosit tipologia propusă
de D. Ignat la care am adus îmbunătăţiri •
În cadrul nivelului Vinca au fost identificate 17 unelte de piatră şlefuită
neperforate ce reprezintă 65% din totalul uneltelor din această categorie şi 7 bucăţi
de topoare perforate cu o pondere de 27%. În categoria topoarelor neperforate 64%
(11 bucăţi) sunt topoare de tip calapod (Vinca cat. I). Topoarele trapezoidale, în
număr de 6 piese, ocupă 36% din totalul uneltelor din această categorie. La acestea
se adaugă şi alte tipuri de unelte (râşniţă, cute) ce reprezintă un procentaj de 7,6%.
Din punctul de vedere al materiei prime din care au fost confecţionate
uneltele nivelului vincian, topoarele de tip calapod au fost lucrate din marnocalcar
9,5%, corneeană 45%, diorite 36% şi chailleu 9,5%.
Topoarele de formă trapezoidală au fost lucrate în proporţie egală din diorite
şi corneeană 50% (Vinca cat. II).
Topoarele perforate au fost executate în totalitate din diorite (Vinca cat. III)
(vezi fig. I.c). Tipologic inventarul litic şlefuit pe nivelul vincian se încadrează în
tipurile I a6, b2, c4, d2, d5, e4, II al, b4, c4, d4, III a6, b5, c6, d5, f6, IV a3, b2,
c3, f2 (vezi fig. II).
În nivelul cultural Tisa au fost identificate şi analizate 19 piese ce reprezintă
43% din totalul uneltelor şlefuite din acest strat. Din acestea 15 bucăţi, ce
reprezintă 78%, sunt neperforate, iar 4 bucăţi (22%) sunt perforate. În categoria
topoarelor neperforate au fost identificate 9 piese de tip calapod reprezentând 60%
(Tisa cat.I) din totalul uneltelor neperforate şi 6 bucăţi din seria topoarelor
trapezoidale ce ocupă o pondere de 40%.(Tisa cat.11).
Din punctul de vedere al materiei prime, topoarele neperforate de tip calapod
au fost confecţionate din chailleu (55%), corneeană (33%) şi riolit (11 %).
Topoarele trapezoidale au fost făcute din chailleu (66%), corneeană (17%) şi
12
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diorite (17%). Şi în nivelul Tisa, la fel ca în nivelul vincian, topoarele perforate
sunt lucrate din diorite în proporţie de 100% (Tisa cat. III) (vezi fig. I.b).
Materialul litic şlefuit din acest nivel cultural se încadrează în categoriile
tipologice I a7, dl, d2, d6, e4, II al, c6, dl, d4, III c6, g6, g7, IV b2, b3, fl, e2
(vezi fig. II).
2. Uneltele confecţionate din chailleu ceea ce reprezintă o rocă moale, cu
toate acestea, paradoxal, majoritatea pieselor descoperite lucrate din această rocă
au fost găsite întregi. De asemenea unele dintre acestea nu prezintă urme de uzură,
fapt ce ne determină să considerăm că aceste piese au putut avea o menire ritualică.
3. Din punctul de vedere al provenienţei materiei prime, sursele se află în
13
Munţii Poiana Ruscă, Munţii Drocea (Highiş) şi Metaliferi , Munţii Trascăului,
Munţii Aninei, iar Valea Timişului ca o sursă secundară.
Cea mai apropiată sursă de diorite pentru aşezările din Banatul de Nord este în
M-ţii Metaliferi, pentru ortoamfiboliţi în M-ţii Banatului. Compoziţia monzonitică
trimite ca sursă pentru monzodiorite la M-ţii Banatului, spaţiu în care pot fi descoperite
sursele de roci cu structura macroscopică tipică cu schlieruri (vezi PI. II/5).
4. Artefactele se confecţionau urmând etapele tăierii sau decupării din
bulgărul de rocă, apoi într-o fază ulterioară este şlefuit, uneori se aplică o tăiere
14
longitudinală pe mijlocul piesei astfel modelată, obţinându-se două piese identice •
În zona de contact cu suprafaţa ventrală, o faţă laterală are un unghi drept ca
rezultat al operaţiei de tăiere şi şlefuire (ex. PI. 1/3, 4), primind aspect faţetat1 5 .
În afara categoriilor tipologice menţionate, pot fi amintite artefactele
decorative 16 sau nedefinite după tipologia propusă de Joanovic 17 •
Elementele comune în cadrul tipologiei şi materia primă asemănătoare cu
cea din aşezare de la Suplacul de Barcău, cu cele de la Potporani, denotă legături
culturale şi preocupări economice asemănătoare între acestea şi aşezarea neolitică
de la Hodoni.
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POLISHED STONE TOOLS FROM THE
NEOLITHICAL SETTLEMENTS FROM HODONI
(TIMIŞ COUNTY)
Summary

The systematical excavations from the Vinca and classic Tisa settlements
from Hodoni (Timiş County) led to the discovery of a rich archaeological inventory
which has substantially contributed to a good lmowledge of the ethnic-cultural
reality in the north of the Banat in the first half of the 5th millennium B.C.
This study analyzes the settlement's inventory from a typological and
petrographical point of view. From a typological point of view the artifacts
discovered in this settlement are included in the category of the perforated and
unperforated hammers and maces. This division is the most used by specialists.
The trial to separate in typological categories on the basis of their utilization
constitutes a difficult and uncertain process. Conscious of these difficulties, the
archaeological material from Hodoni will be framed in classical pattems, and as
concems the irrefutable proofs, we are going to specify their utility too.
The raw materials used to make tools and weapons are both sedimentary
stones and eruptive stones. We analyzed a sample of 45 items discovered in the
campaigns led by FI. Drasovean from 1986 to1991. From the 45 items, most of
them belong to the Vinea levei with 26 artifacts made of diorites 50%, comeean
30%, grit stones 7%, chailleu 7%, mamocalcar 3,8%, and other materials 2,2%.
The levei Tisa is represented by 19 items from which 47% chailleu, 21 % comeene,
diorites 26%, and fluidal rhyolites 5%. In the Vinca cultural levei, 50% diorites are
materialized in perforated hammers 53%. The tools made of comeene are
typologically represented by the pattem-axes in a percentage of 63% and other
types of flat-trapezes 37%. The raw material in the Tisa levei is different from that
one used in the Vinca levei (Chailleu 47%), of which are made flat-trapeze axes
56% and pattem-axes 44%.
The stone inventory discovered in the archaeological excavations from
Hodoni (Timiş County) contains fragmentary items and a few complete objects.
From a typological point of view, the perforated axes are the most frequent
in the Vinca levei. Generally, the types of axes belong to the shapes of I a6 type
b2, c4, d2, d5, e4, II al, b4, c4, d4, III a6, b5, c6, d5, f6, IV a3, b2, c3, f2 type, in
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accordance with the typology proposed by Ignat (IGNAT, 1998, 35-38). The small
flat and medium chisels are generally made of comnen belongingto the I and II
categories. In the Vinca levei, the pattem-axes represent 38% from all the polished
items (Cat. I Vinca). The trapezoidal axes (cat II Vinca) are represented in a
percentage of 27%, of mamocalcar 10%, comeeană 40%, diorites 40%, chailleu
10%, and perforated axes (cat III Vinca) are made of comeene and diorites in equal
proportions of 50%.
In the Tisa levei the category of pattem axes (cat I Tisa), there are
rectangular items 60% and trapez ones 40%, made of chailleu 40%, comeeană
30%, microdiorites 20%, grit stane (rhyolites) 10%. The trapez axes 32% from the
cat II Tisa are made of chailleu in a percentage of 66%. The perforated axes (Tisa
cat III) are made of diorites in a percentage of 100%. The tipes of axes in the Tisa
levei belonging to the I a7 tipe, dl, d2, d6, e4, II al, c6, dl, d4, III c6, g6, g7, IV
b2, b3, fl, e2 tipe.
The tools in the Tisa levei are mostlv made of a soft stone that does not
assure the endurance for hard milieus. lt is possible that these items because of
their reduced hardness and integrity to have had a ritual utilization, not a common
destination.
The main source of raw material in the Neolithic stane industry in the centre
of Banat was in the south of the Apuseni Mountains. The Mureş Valley with a
certain source in the Metaliferi Mountains for some other materials and, in a short
extent, another so urce was in the Mounts of Banat.
The cornrnon elements of the inventories from the settlements from Suplacul
of Barcău and the settlements from Potporani indicate cultural links and common
economica! preoccupations among these ones and the Neolithic settlement from
Hodoni.
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CERAMICA COŢOFENI DE LA ROMÂNEŞTI PEŞTERA CU APĂ (COM. CURTEA, JUD. TIMIŞ)
Marius Moga, Mihai-Sorin Sîrbu

1. Localizarea şi descrierea sitului
Localitatea Româneşti (corn. Curtea, jud. Timiş) se află situată în partea de
est a judeţului Timiş, la aproximativ 60 km de oraşul Lugoj, în bazinul superior al
râului Bega.
Situl în discuţie, Peştera cu Apă 1 , este situat la SE de satul Româneşti, în
versantul stâng al Văii Pustina, la 2,2 km în amonte de confluenţa acestui pârâu
cu Bega Poienilor în versantul nordic al Dealului lui Filip, numit şi Dosul
Peşterii (PI. I).
Peştera cu Apă, cod hidro-speologic 2273/1, mai este cunoscută şi sub
denumirile 2 : Peştera Mare de la Fereşeşti, Peştera de la Româneşti, Peştera
Româneşti-Fereşeşti, Rumunyest-barlang, Facsadi-barlang. Cavitatea este o peşteră
3
activă având o dezvoltare de 1386 m (Pl. li).
2. Istoricul cercetărilor
Primele studii

ştiinţifice

au fost efectuate

încă

din 1872 fiind de

natură

4

geologică şi faunistică . Cercetarea arheologică a fost iniţiată de Marius Moga în
1948 5 iar apoi reluată de Ion Stratan şi Florea Mogoşanu în 1960-1961 6 • În anul

1963, peştera face obiectul unor cercetări speologice complexe şi se întocmeşte
planul cavităţii 7 , pentru ca cercetarile arheologice să se reia în 1991 8 de un colectiv
format din Florin Draşovean, Florin Gogâltan şi Petru Rogozea. Situl este parţial
deranjat de unele săpături neautorizate efectuate atât în perioada modernă dar şi
mai recent între 1988-19899 •
Studiul de faţă analizează ceramica Coţofeni din campania din 1948 condusă
de Marius Moga 10 • O parte a acestor materiale a fost publicată de catre P. I. Roman
în 197 6 în cadrul monografiei culturii Coţofeni 11 , însă cea mai mare parte a
materialului ceramic a rămas în afara circuitului ştiinţific 12 .
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3. Elemente de tehnologie a ceramicii
Ceramica Coţofeni de la Româneşti - Peştera cu Apă, se împarte în două
categorii: ceramică fină şi uzuală.
Ceramica fină, este de bună calitate, realizată dintr-o pastă bine frământată;
ca degresanţi s-a utilizat nisip fin, destul de rar pietricele şi cioburi pisate. Arderea
vaselor s-a facut atat oxidant cât şi reducător, ceramica variind din punct de vedere
al culorii: negru, brun sau cărămiziu. Ceramica fină este în general bine lustruită,
îndeosebi categoria de culoare neagră.
Ceramica uzuală, este mai numeroasă în raport cu cea fină, utilizându-se ca
degresant nisip şi frecvent pietricele, în câteva cazuri am sesizat mică folosită ca
degresant, în afară de mica existentă în mod natural în zacamintele de argilă 13 sau
în nisipul folosit ca degresant. Arderea ceramicii uzuale este în general oxidantă
predominând fragmentele de culoare carămizie. În general ceramica uzuală nu este
lustruită dar există şi cazuri în care se observă un lustru uşor.

4. Forme ceramice
Starea ceramicii este deosebit de fragmentară, datorită condiţiilor specifice
de peşteră, unele fragmente prezentând şi unne de rulare.
Totuşi s-au putut reconstitui o serie de forme ceramice după cum urmează:
I. Străchini: în cadrul acestei categorii, am identificat tipul bitronconic, cu
următoarele variante:
I.a. cu partea superioară dreaptă şi buza uşor teşită în partea superioară
(Pl. 11111, 3)
l.c. cu buză dreaptă, corp uşor bombat (PI. 11112)
l.d. cu buză evazată (Roman 1976, PI. 105/8, 1O)
Şi tipul tronconic:
l.e. de mici dimensiuni, cu profil oblic (PI. 11114)
II.
Castroane: cu buză rotujită, profil oblic (PI. IIl/5)
III.
Oale:
III.a. corp bombat, buza uşor evazată (PI. IV /3, 4)
IIl.b. corp bombat, buză puternic evazată (PI. IV/I, 2)
IV. Amfore:
IV.a cu gât drept şi scurt, corp bombat (PI. V/l)
IV.b. cu gât înalt şi margine uşor evazată (Roman 1976, p. 49; PI. 106/fg. 2,
4, 16)
V.
Boluri: cu corp bombat (PI. Vlll)
VI. Căni: cu toartă supraînălţată (PI. V/2, 3)
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fund drept, umăr bombat, margine oblică cu cioc, toartă
supraînălţată (Roman 1976, p. 21, 49; PI. 107/fg. 3)
VIII. Ceşti:
VIII.a. cu margine dreaptă, toartă supraînălţată (Roman 1976, p. 49; PI.
105/fg. 2, 17)
VIII.b. cu fund drept, toartă în bandă supraînălţată (Roman 1976, p. 20,
49; pl. 107/fg. 2)
VIII.ccu corp emisferic, fund rotunjit, gât în formă de pâlnie (Roman 1976,
p. 20, 49; PI. 107/fg. 1)
VIII.d. cu margine uşor evazată, toartă supraînălţată (Roman 1976, p. 49;
PI. 105/fg. 15)
IX. Pahare:
IX.a. cu gura în formă de pâlnie (Roman 1976, p. 21; PI. 107/fg. 4)
IX.b. gura uşor evazată (PI. Vl/3)
IX.c. profil oblic (PI. Vl/2)
X.
Vas de provizii de mari dimensiuni: (PI. Vl/4, vezi şi Roman 1976,
p. 49; PI. 108/fg. 1, 2)
XL Vase ce imită forme de metal (Roman 1976, p. 49; PI. 106/fg. 3)
VIL

Caniţe:

5. Torţile
În cadrul ceramicii de la Romaneşti - Peştera cu Apă, torţile sunt uşor
doar categoriei aşa numite: de apucat nefiind identificate
tipuri de torţi folosite pentru agăţat. Ele sunt:
a. torţi în bandă lată (PI. V/2, 3)
b. torţi sub formă de panglică (Roman 1976, PI. 35/fg. 13)
c.torţi cu butoni (Roman 1976, pl. 107/fg. 7)
supraînălţate, aparţin

6. Ornamentarea vaselor
Deosebit de variată, ornamentarea vaselor cuprinde trei tehnici decorative:
prin adâncire, în relief şi prin încrustaţie cuprinzând următoarele tipuri de decoruri:
- incizia: reprezintă tipul de decor principal şi este reprezentat prin linii
subţiri sau şănţuleţe late şi adânci, nefiind identificate striuri.
- canelura: este slab reprezentată, ea apărând în cadrul unui singur fragment
ceramic.
- impresiunea: este realizată prin apăsare piezişă sau uneoii perpendiculară,
repetată strâns (Furchenstrich), sau mai rară.
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- în cadrul decorurilor în relief, la Româneşti - Peştera cu apă, întâlnim:
brâuri, proeminenţe şi aplicaţii gen boabe de linte (Linsenkeramik).
- incrustaţia: este realizată cu o pastă albă, nefiind identificată deocamdată
natura materialului. În general se consideră, că incrustaţia, reprezintă un element
principal în ornamentaţie 14 , nepăstrarea ei fiind datorată acidităţii solului sau în
15
peşteri, datorită depunerilor acide din planşeu • La Româneşti Peştera cu Apă, am
identificat 5 fragmente ceramice ce păstrau urme de incrustaţie, atât în cazul
decorurilor incizate cât şi a celor prin împunsături succesive.
Aceste tipuri de decor formează o gamă largă de motive ornamentale 16 după
cum urmează:
A.
Triunghiul apare frecvent fiind realizat atât prin incizie (PI. VIl/1, 3)
cât şi prin şiruri de împunsături succesive (PI. VIl/2, 4) în următoarele cazuri:
A. l.
cu laturile marcate (PI. VIl/3).
A.2.
triunghiuri îngropate (PI. VIl/1, 4)
A.3.
triunghiuri realizate din franjuri (PI. VIl/2)
B.
Benzile haşurate sunt realizate exclusiv prin incizie.
Haşurarea este realizată în mai multe tipuri: orizontal (PI. VIl/5, 8);
vertical (PI. VIl/7); oblic (PI. VII/5) sau în reţea regulată (PI. VIl/6). După modul
de dispunere al benzii acestea sunt:
B. l.
orizontale (PI. VIl/6, 7)
B.2.
verticale (PI. VII/5)
B.3.
oblice (PI. VIl/5, 8)
C.
Benzile incizate sunt de asemenea realizate doar prin mc1Z1e.
Haşurarea acestora cuprinde mai multe variante: vertical (PI. VIII/7); orizontal (PI.
VIII/1); oblic (PI. VIII/1, 2, 3, 4, 6, 7); reţea regulată (PI. VIII/6) sau neregulată (PI.
VIII/5).
După modul de dispunere se împart în:
C. l.
orizontale (PI. VIII/1)
C.2.
verticale (PI. VIII/2, 6)
C.3.
oblice (PI. VIII/l, 3, 6)
C.4.
în zig-zag (PI. VIII/7)
C.5.
unghiular (PI. VIII/5)
D.
Scheletul de peşte este realizat atât prin incizie (PI. 001, 2), cât şi
prin impresiune (PI. 003). Într-un singur caz acest motiv este dispus pe interiorul
vasului, pe buza evazată (Pl. 003). După rolul său ornamental:
se află în alternanţă cu alte motive ornamentale (PI. IX/ 1)
D .1.
D.2. - formează manşeta ornamentală (Pl. IX/3)
E.
Ramura de brad foloseşte ca tehnică incizia, fiind de două tipuri:
E.1.
cu linie mediană (PI. 001, 5)
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linie mediană (PI. IX/4)
sunt incizate, dispuse:
F.1.
neregulat, în cele mai multe cazuri (PI. IX/7, 8)
F.2.
regulat (PI. IX/6)
G.
Tabla de şah este realizată atât prin incizie (PI. X/1, 2, 3) dar şi prin
impresiune cu puncte (PI. 11112)
G.1.
alternează cu alte motive ornamentale (PI. X/l, 2, 3)
H.
Motiv în forma literei X apare într-un singur caz, fiind realizat prin
impresiune (PI. X/4)
I.
Rombul apare într-un singur caz, realizat prin incizie, având însă un
rol important în evoluţia culturii şi în încadrarea cronologică a sitului.
1.1.
şir de romburi haşurate în reţea (PI. X/5)
J.
Şiruri de impresiuni prin puncte apar destul de frecvent fiind de
două tipuri:
J.1
şiruri orizontale paralele (PI. Xl/3, 4, 5)
J.2.
şiruri formând reţele neregulate (PI. Xl/1, 2)
K.
Motivele canelate sunt foarte rare, apar într-un singur caz, fomând
metope ornamentale prin alternanţă de caneluri oblice şi în zig-zag (PI. IV /2).
L.
Aplicaţiile plastice - boabe de linte sunt apariţii frecvente atât pe
exteriorul vasului (PI. Xll/1-5), cât şi pe interiorul acestora (PI. V/3); ele separă
motive ornamentale (PI. XIl/4, 5) sau acoperă un motiv ornamental (PI. Xll/1, 2;
PI. V/3). După tipul de dispunere sunt:
şiruri orizontale (PI. XII/I, 2)
L.1.
şiruri verticale (PI. Xll/3)
L.2.
L.3.
şiruri oblice (PI. XII/I)
L.4.
dispuse neregulat (PI. V/3; PI. Xll/4, 5)
M.
Brâurile sunt apariţii rare, dispuse imediat sub buza vasului fiind
ornamentate cu crestături (PI. XIll/4, 5).
N.
Butonii apar în două cazuri: dispus sub buza vasului sau pe pântec
N.1.
rotund (PI. XIll/2)
N.2.
oval, decorat cu crestături (PI. XIll/1)
O.
Potcoave în relief(Roman I976, PI. I06/fg. 9-10)
P.
Perforaţiile, de asemenea rare, au rol exclusiv uzual (probabil pentru
agăţat, PI. XIll/3).
E.2.

F.

fără

Reţelele
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7. Încadrare cronologică. Concluzii

Locuirea Coţofeni de la Româneşti - Peştera cu Apă, se înscrie în faza a IIIa17 a culturii. Dat fiind procesul de regionalizare 18 întâlnit în această fază de
evoluţie, elementele specifice Banatului se întâlnesc şi în ceramica de aici: căni şi
ceşti cu toarta în bandă supraînălţate, străchini evazate, amfore cu gât înalt sau vase
de mari dimensiuni.
În cadrul ornamentaţiei se remarcă abundenţa ceramicii decorate cu
împunsături succesive, pe lângă cea incizată, dintre motivele specifice menţionăm:
inciziile în reţea, tabla de şah, brâurile, proeminenţele, şirurile de boabe de linte,
având analogii în toate aşezările bănăţene de faza III, alături de motivele cu
răspândire generală: benzi, ramura de brad, scheletul de peşte etc.
Situarea sitului la contactul cu Transilvania face simţite aici unele influenţe
transilvănene ale culturii Coţofeni cum ar fi: ceramica neagră bine lustruită, vase ce
19
20
imită formele de metal (tip XI), cu analogii la: Sebeş - Râpa Roşie sau Câlnic
sau în ornamentaţie: triunghiuri realizate din franjuri (tip A.3.), cu analogii la
2
Răchita - Vârful Zăpozii2 1 , Poiana Ampoiului - Piatra Corbului2 sau Meteş 23
Piatra Peşterii •
Apariţia şirurilor de romburi sau a benzilor în reţea, în ceramica de aici, cu
24
provenienţă din mediul Kostolac târziu şi Vucedol , ce apar în Banat la Dubova 25
26
Cuina Turcu/ui şi Cuptoare - Piatra 1/işovii arată părunderea acestor influenţe
spre Transilvania, unde ajung la un orizont post Coţofeni III c, în grupul Livezile27 .
Având în vedere aceste aspecte încadrăm locuirea Coţofeni de la Româneşti Peştera cu Apă, la un orizont Coţofeni III b - III c, probabil marcând finalul culturii
Coţofeni în NE Banatului.
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Ibidem, PI. 79/1-2, PI. 80/1
24
Vucedol 1988, kat. 45, 87; Tasic 1995, PI. 10/83, PI. 26/6
25
Boroneanţ 1966, fg. 2/9
26
Kalmar-Maxim 1993, fg. 3 LP; LY
27
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THE COTOFENI POTTERY
~
FROM ROMANEŞTI - PEŞTERA CU APA
(COMM. CURTEA, TIMIŞ COUNTY)
A

'

Summary

Peştera cu Apă from Româneşti is located in the eastem part of Timiş
County. The cave was the subject of different archaeological excavations: Marius
Moga in 1948, Ion Stratan and Florea Mogoşanu between 1960-1961 and Florin
Draşovean, Petru Rogozea and Florin Gogâltan in 1991. The Coţofeni pottery
analized in this article comes from Marius Moga's excavation in 1948. The
materials represent the final of the Coţofeni eul ture în north ea stern Banat, the
relative chronology: Coţofeni III b - III c.
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PI. II. Peştera cu Apă. Amplasarea săpăturilor arheologice/The location of the trenches

54

Marius Moga, Mihai-Sorin Sîrbu

1.

3.

'-

PI. III.

I'

--

Ceramică Coţofeni

o

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

55

ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie X-XI, 1, 2002-2003

o

4.

PI. IV. Ceramicii

56

Coţofeni

3cm

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

Marius Moga, Mihai-Sorin Sîrbu

3.

PI. V.

Ceramică Coţofeni

..____._____,____.,3cm

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

57

ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie X-XI, I, 2002-2003

I

~
'

I

J

l\Jl
(,

O

PI. VI.

58

Ceramică Coţofeni

3cm

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

Marius Moga, Mihai-Sorin Sîrbu

I

I
I

I

5.

Ili Wl/lli
I

PI. VII.

I

Ceramică Coţofeni

o

3cm

din Peştera cu Apd. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

59

ANALELE BANATULUI, S.N„ Arheologie-Istorie X-XI, I, 2002-2003

,

'

2.
'

'

I
I

I

l

I
'I

l

1 I

'

PI. VIII. Ceramică

60

Coţofeni

o

3cm

O

6cm

I

1

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

Marius Moga, Mihai-Sorin Sîrbu

' '

I

I

I

I

Ir

r

I

I

I

O

I
PI. IX. Ceramici

Coţofeni

3cm

I

I

I

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

61

ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie X-XI, 1, 2002-2003

I

I

--~i~~ 11(.'I.
I
I

I

A,''

I

I

0

I

PI. X. Ceramicii

62

Coţofeni

3CM

I

I

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

Marius Moga, Mihai-Sorin Sîrbu

I

I

I

I

1.

2.

t'- \ '~'1"''
\\~UU

I

'

I

~\~Hti\
~4.

'

o

PI. XI.

Ceramică Coţofeni

3CM

din Peştera cu Apd. Campania 1948/Coţofeni pottery Crom
the cave. The campaign of 1948

63

ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie X-XI, 1, 2002-2003

I

I

I

l

I

I

5.
I'

Q

I

PI. XIl.

64

Ceramică Coţofeni

3CM

I

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

Marius Moga, Mihai-Sorin Sîrbu

2.

I

PI. XIII Ceramicl'i

'

Coţofeni

o

3CM

I

I

din Peştera cu Apă. Campania 1948/Coţofeni pottery from
the cave. The campaign of 1948

65

PIESE DIN NECROPOLA DE EPOCA
BRONZULUI DE LA FELNAC (JUD. ARAD)
AFLATE IN COLECTIA MUZEULUI DIN ZALAU
A

~

'

Ioan Bejinariu

În anul 1971, cu ocazia construirii unui complex zootehnic, în localitatea
Felnac, punctul La Vii (PI. I/harta 2, pct. nr. 2) au fost descoperite numeroase piese
arheologice. O parte a pieselor, atribuite unei necropole de incineraţie din epoca
bronzului, au fost menţionate cu diverse ocazii în publicaţii de specialitate 1• Două
piese de bronz au ajuns în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău,
donate de către un muncitor care a participat la ridicarea complexului 2 • Este vorba
despre o brăţară din bronz şi partea superioară a unui ac de bronz. C. Kacs6
realizează, în 1992, o descriere a pieselor de metal descoperite la Felnac, printre
care şi cele două aflate în colecţia muzeului din Zalău. Ca atare demersul nostru se
rezumă doar la o prezentare detaliată a celor două piese, însoţită de desene.
1. Brăţară de bronz cu capetele subţiate şi deschise. Este confecţionată din bară
cu secţiunea ovală. Decorul este reprezentat de şase grupuri de incizii. Piesa
are patină nobilă de culoare verde-închis. Lungimea = 17,2 cm, greutatea =
24,19 g.
2. Partea superioară a unui ac de bronz cu capul sferic aplatizat şi gâtul umflat.
Acul este uşor îndoit sub cap. Capul este decorat cu o bandă orizontală, îngustă,
umplută cu incizii verticale. Deasupra acesteia apare o incizie orizontală, iar sub
ea alte şase incizii dispuse în acelaşi mod. Şi această această piesă are patină
nobilă. Lungimea păstrată= 6 cm, greutatea= 10,7 g.
Brăţările de tipul celei ajunse în colecţia muzeului din Zalău sunt apariţii
frecvente în depozite de bronzuri din Transilvania şi zonele vest-extracarpatice.
Exemplare aproape identice întâlnim în depozite ale seriei Uriu-Opăly, precum
3
4
6
7
Stâna , Cehăluţ 1 , Domăneşti I5 (toate jud. SM), Balc Uud. BH), Cireşoaia 11 Uud.
BN), precum şi în Ungaria în depozitele de la Tiszaszentmărton 8 , Beregsurăny9 etc.
În depozitele seriei Cincu-Suseni sunt mai frecvente exemplarele cu un decor mai
complex, dar nu lipsesc cele decorate doar cu grupuri de incizii, cum este cazul
pieselor din depozitele descoperite la Bârsana Uud. MM) 10, Bogata de Jos (Jud.
CJ) 11 şi într-o localitate necunoscută din fostul judeţ Sălaj 12 • O brăţară similară a
apărut într-un context funerar atribuit culturii Piliny de pe teritoriul Ungariei. Este
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vorba despre piesa

descoperită

în mormântul 795 al necropolei de

incineraţie

de la

13

Nagybătony . Această necropolă a fost utilizată o lungă perioadă de timp, pe

parcursul etapelor Reinecke BB2 - Reinecke BD 14
Un ac asemănător celui prezentat de noi a apărut într-un mormânt (?)
descoperit în Ungaria, la Kiskunmajsa, în asociere cu topor cu disc şi spin atribuit
unei variante de tranziţie între tipul B şi C, precum şi cu alte câteva piese de bronz.
Inventarul presupusului mormânt este atribuit unei etape ulterioare orizontului
Koszider 15 . Într-un depozit descoperit pe teritoriul Ungariei (localitate
necunoscută), precum şi în depozitul de la Novă Lehota (Slovacia), au apărut mai
multe ace (unele de dimensiuni apreciabile) aproape identice cu cel descoperit la
Felnac 16 • A. Mozsolics tinde să atribuie depozitul din Slovacia orizontului Opăly 17 •
În necropola de la Jăszbereny (Ungaria) a culturii Piliny a fost descoperit (din
păcate, în afara contextului arheologic) un ac cu gâtul umflat şi decorat. Necropola,
ce aparţine fazei târzii a grupei Zagyvapălfalva, a fost datată pe baza pieselor de
metal (dintre care un pumnal de tip Peschiera este piesa cea mai recentă) în prima
18
jumătate a Bronzului târziu 2 (Kemenczei) ce corespunde etapei Reinecke BD •
Este evident că nu putem data foarte strâns aceste piese cu o evoluţie destul
de lungă, mai ales că nu există nici date concrete despre contextul descoperirii. Pe
baza pieselor de metal, C. Kacs6 presupune că cimitirul de la Felnac, atribuit
19
populaţiei culturii tumulare, a avut o evoluţie îndelungată • O discuţie pe baza
pieselor de bronz descoperite la Felnac "La Vii" este destul de riscantă, întrucât nu
există observaţii arheologice referitoare la contextul descoperirii. În acelaşi punct a
fost descoperit, în 1972, un depozit de bronzuri atribuit de Petrescu-Dîmboviţa
seriei Cincu-Suseni20 . Printre descoperirile de la Felnac, Kacs6 semnala şi o cană
ornamentată cu analogii în cultura Cruceni-Belegis, "dar care nu lipseşte nici din
descoperirile tumulare" 21 • Staţiunea de la Felnac se află în zona locuită în perioada
târzie a epocii bronzului din Banat de purtătorii culturii Cruceni-Belegis. Nu
excludem posibilitatea ca respectiva necropolă (în întregime sau doar o fază
recentă) să aparţină culturii Cruceni-Belegis.
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NOTE
1 Kacs6, 1992, p. 97-98; Gumă, 1993, p. 166, 253, 289; idem, 1995, p. 103; idem, !997. p. 54, 61; Rep.
Arad, 1999, p. 67-68.
2
Piesele au fost donate muzeului din Zalău de către I. Crişan :lin localitat~~ Cri;en:, nr. ·;·,,jud. Sălaj. A1,
fost :nregistratc în registrul C.C., nr. inv. 17/1975. Pe fişa pieselor se menţ;one~ză: " ... desrnp.,,-i . -,, 1972-1973 :..
Felnac, jud. Arad, pe teritoriul complexului intercooperatist {porcine) alături de fragm. ceramic<!, bronz, vase, la
adâncimea de 1,20 m."
3 Mozsolics, 1973, pi. 45 NS; Petrescu-Dîmboviţa, 1977, pi. 64/16.
4 Bader, 1978, pi. LXXIU6-8.
5 Petrescu-Dîmboviţa, p. 58, pi. 45/8.
6 Idem, op. cit., p. 52, pi. 22/19-20.
7 Idem, op. cit., p. 55, pi. 34/4
8 Mozsolics, op. cit., p.184, pi. 62/20-21.
9
Idem, op. cit., p. 121-122, pi. 63/12-13, 15 (exemplarele au capetele apropiate).
10 Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 84, pi. 119/3-4.
11
Idem, op. cit., p. 85-86, pi. 123/2.
12 Idem, op. cit., p. 105-106, pi. 183/5. Fostul judeţ Sălaj se întindea în perioada interbelică de pe Valea
Agrijului până la frontiera cu Ungaria, înglobând şi fostele plase Carei şi Valea lui Mihai.
13 Kemenczei, 1984, p. 105, pi. V/14.
14 Idem, 1989, p. 93 tabel.
15 Mozsolics, op. cit., p. 147, pi. 5/6.
16 Idem, op. cit., p. 66, pi. 59 A/12, 59 B/6, 11.
17 Idem, op. cit., p. 185.
18 Kemenczei, 1984, p. 21, 100, pi. XVI/26.
19 Kacs6, op. cit., p. 98.
20 Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 93.
21 Kacs6, op. cit., p. 98.

69

ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie X-XI, /, 2002-2003

BIBLIOGRAFIE
Bader

1978

T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracic~
1978.
M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, Bibi.
Thracologica IV, Bucureşti, 1993.
M. Gumă, The End ofthe Bronze Age and the Beginning ofthe Early lron

şi tracică, Bucureşti,
Gumă

1993

Gumă

1995

Gumă

1997

Kacs6

1992

Kemenczei
Kemenczei

1984
1989

Mozsolics 1973
Petrescu-Dîmbovita
1977
Rep. Arad 1999

Age in south-westem Romania. western Serbia and north-western Bulgaria.
Short review, în T.D., XVI, 1995, ~ -2, p. 99-137.
M. Gumă, Epoca bronzului în Banat. Orizonturi cronologice şi manifestări
culturale, Timişoara, 1997.
C. Kacs6, Descoperirile din epoca bronzului de la Felnac. Contribuţii fo
cunoaşterea culturii turnu/are în Banat, în Symp. Thrac., 9, Bucureşti,
1992, p. 97-98.
T. Kemenczei, Die Spiitbronzezeit Nordostungarn, Budapest, 1984.
T. Kemenczei, Bemerkungen zur Chrono/ogie der Spiitbronzezeit/ichen
Grabfunde im Donau-Theiss zwischenstromgebiet, în Corn. Arch. Hung.
1989, p. 73-96.
A. Mozsolics, Bronze-und Goldfunde des Karpatenbeckens, Budapest.
1973.
M. Petrescu-Dîmbovi\a, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti.
1977.
0 •, Repertoriu/ arheologic al Mureşului inferior. Judeţul Arad (editori: M.
Barbu, P. Hiigel, G.P. Hurezan, E. D. Pădureanu), Timişoara, 1999.

DES PIECES DE LA NECROPOLE DE L'EPOQUE
DU BRONZE DE FELNAC (DEP. D' ARAD)
APPARTENANT A LA COLLECTION DU MUSEE
DE ZALĂU
Resume

L' auteur y presente deux p1eces en bronze decouvertes en 1971 dans la
localite de Felnac (dep. d'Arad), le site ,,La Vii". 11 s'agit d'un bracelet aux bouts
affiles et ouverts, decoree aux bandes d'incisions (Pl. 1/3) et d'un aiguille â la tete
spherique aplatise et le cou grossi (Pl. 114). On suppose que les pieces proviennent
des tombes d'incineration appartenant probablement â la eul ture Cruceni-Belegis.
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•
4.

3.

o

5

PI. I. 1. Judeţul Arad pe harta României
2. Localitatea Felnac. Pct. 2 - situl arheologic La Vii.
3-4. Piese de bronz descoperite în punctul La Vii.
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O AŞEZARE DIN EPOCA BRONZULUI
DELA LUGOJ
Petru Rogozea,

Răzvan

Pinca

Situl arheologic 1 este situat pe pantele line în partea de sud a Dealului Viilor,
în dreapta drumului naţional Lugoj-Deva, unde au fost trasate două secţiuni (PI. I).
Secţiunea S li 2001 a fost orientată nord-sud şi a avut dimensiunile de
6xlm, Din punct de vedere stratigrafic (PI. 11/1), am întâlnit următoarea situaţie:
între adâncimea de 0-10 cm este nivelul actual, între adâncimea de 10-35 cm apare
un nivel cu cărbune, cenuşă şi ceramică medievală - acest nivel este deranjat de o
groapă modernă care se adânceşte până la 20-25 cm, între adâncimea de 35-80 cm
a apărut nivelul preistoric în care s-au găsit fragmente ceramice aparţinând
grupului cultural Balta Sărată faza a II-a.
Secţiunea S 2/2001 a fost orientată est-vest şi a avut dimensiunile de 6xlm,
în care am întâlnit aceeaşi stratigrafie ca în Sl/2001 (PI. 11/2), unde la aceeaşi
adâncime am întâlnit fragmente ceramice aparţinând grupului cultural Balta Sărată
faza a II-a.
Fragmentele ceramice2 sunt de factură semifină, fină şi comună, având
culoarea brună, cărămizie, neagră-cenuşie, ca degresant folosindu-se fragmente
ceramice pisate şi nisip.
În privinţa ornamentelor, întâlnim:
ornamente incizate formând linii circulare (PI. IIl/3, 5, PI. Vl/2, 4, 6, PI.
V/2, 5, 6), linii vălurite (PI. Vl/2), linii în ghirlandă (PI. 111/5), caneluri subţiri
verticale (PI. IIl/7).
ornamente imprimate, împunsături succesive în canal „Stichkannaltehnik" (PI. 111/6, PI. Vl/1, 8), triunghiuri aşa-zişii „dinţi de lup" (PI. V/5).
ornamente în relief ca: brâie alveolare (PI. Vl/l), proeminenţe alungite
(PI. IIl/8, PI. Vl/3), proeminenţe conice (PI. IIl/l, PI. V/7), toartă supraînălţată (PI.
V/3), toarte tubulare (PI. IV/2, 3, 7, PI. Vl/4).
Astfel de omamente3 se întâlnesc şi pe materialul ceramic găsit şi în alte
aşezări aparţinând grupului cultural Balta Sărată faza a II a, cum ar fi: la Iaz, Balta
Sărată (nivelul al Ii-lea), Sacu, Valea Timişului, Var, Jabăr, Susani, Ciuta, IctarBudinţi.
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NOTE
1
2
3

Această aşezare a fost semnalată de Florin Draşovean căruia îi mulţumim pentru informa\ii.
P. Rogozea, în Thraco-Dacica, XVI, 1-2, 1995, p. 81-85 (cu bibliografia respectivă).

Ibidem

A SETTLEMENT BELONGING TO THE BRONZE
AGE FROM LUGOJ
Summary

This article deals with a few ceramic fragments belonging to the Bronze
Age discovered in a settlement from Lugoj. These ceramic fragments belong to the
2nd phase of the cultural group Balta Sărată.
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PI. I. Plan de situaţie cu amplasarea secţiunilor Sl
şi 82/2001 de la Lugoj - Dealul Viilor
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PI. V. Lugoj - Dealul Viilor, ceramică aparţinând grupului cultural
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UN MORMANT DE INCINERATIE
APARTINAND
..,•
'
CULTURII CRUCENI-BELEGIS DESCOPERIT LA
ŞAG (JUD. TIMIŞ)
Alexandru Szentmiklosi
În primăvara anului 2003, în colecţiile Muzeului Banatului din Timişoara a
intrat o urnă funerară şi o căniţă care, pe baza informaţiilor primite, par să
alcătuiască inventarul funerar al unui mormânt de incineraţie. Obiectele provin
dintr-un loc neprecizat din hotarul comunei Şag (jud. Timiş) 1 • În hotarul acestei
localităţi sunt semnalate o urnă distrusă parţial2 şi o căniţă de factură grosolană, cu
buza păstrată parţial şi ornamentată cu ciupituri3 , precum şi un topor perforat4 .
Mormântul de incineraţie este format dintr-o urnă şi o căniţă, lară alt
inventar funerar.

Urna funerară este de formă bitronconică, gât cilindric înalt şi buză
cu o uşoară tendinţă spre evazare. Cele două toarte, cu care este prevăzută
urna, leagă baza gâtului de corpul acesteia. Decorul este completat cu proeminenţe
conice orientate cu vârful în sus, situate pe umărul urnei, simetric faţă de cele două
toarte. Pe diametrul maxim al pântecului, atât sub toarte, cât şi sub cele două
proemeninţe conice de pe umărul bine delimitat al urnei, sunt dispuse patru
proeminenţe conice orientate cu vârful în jos, dispuse simetric una faţă de cealaltă.
Ornamentarea urnei a fost făcută în tehnica şnurului fals (pseudo-şnur) şi din
puncte executate cu un obiect cilindric şi bont. Gâtul urnei este ornamentat cu cinci
benzi de linii pseudo-şnurate paralele, imediat sub buză fiind dispus şirul de puncte
a cărui execuţie stângace este demonstrată atât de sinuozitatea şirului, cât şi de
imperfecţiunea cu care acesta se închide. Pântecul este ornamentat cu benzi
paralele de linii pseudo-şnurate dispuse vertical, care pornesc din umăr şi,
respectiv, de pe toarte, şi coboară până sub diametrul maxim al urnei. Fundul urnei
este spart din vechime, gaura fiind relativ circulară (Diam. = 4 cm). Urna este
întreagă, de culoare neagră-cenuşie, cu pete de culoare galben-brun.
Dimensiuni: h = 30,2 cm, Diam. gură= 15,9 cm, Diam. fund= 8,8 cm.
1.

dreaptă,
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formă bitronconică, fund inelar, gât cilindric şi buza uşor
din vechime. Toarta supraînalţată este ruptă recent. Gâtul
căniţei este delimitat de corp, acesta din urmă fiind decorat pe diametrul maxim cu
trei proeminenţe conice, fără alte ornamente. Căniţa are o culoare neagră cenuşie
cu pete de culoare brun-cărămiziu.
Dimensiuni: h = 7,6 cm; Diam. buză= 6,8 cm; Diam. fund= 2,4 cm.

2.

Căniţa

are o

evazată, ştirbită parţial

Urna
incineraţie,

descoperită

care va fi

la

Şag

funcţionat

vine în sprijinul ipotezei unei necropole plane de
în a doua jumătate a mileniului II a.Chr. în hotarul

acestei localităţi 5 •
Forma bitronconică a urnei, completată cu gâtul cilindric înalt fără a avea,
însă, buza evazată, precum şi modul de dispunere a toartelor, indică o influenţă
venită din arealul purtătorilor culturii mormintelor tumulare (Hiigelgriiberkultur),
cu care cultura Cruceni-Belegis a fost parţial contemporană. Contactele şi
influenţele culturale dintre cele două manifestări etno-culturale au fost subliniate de
mai mulţi cercetători 6 • În mai multe morminte din necropolele de incineraţie din
arealul câmpurilor de urne funerare din Banat şi Srem (Beograd-Karaburma 7 ,
Cruceni 8 , Bobda9 , Potporanj-Kremenjak10 , Livezile - fostă Tolvădia 11 , Moldova
. de banatzte
. 12 , p ancevo 13 , T"1cvamu
. 1 M are-rc::'erma nr. 214 , Vat"ma 15) ,
Noua- canera
unele dintre urne, ca formă, au analogii bune în arealul culturii mormintelor
tumulare 16.
Dintre urnele descoperite în necropola de la Beograd-Karaburma (Srem),
care indică puternice tradiţii tumulare, pot fi aminte cele din mormintele M. 174,
M. 207, M. 246, M. 267 şi M. 270 17 • Inclusă de J. Todorovic în categoria urnelor
canelate bitronconice (tipul 4), urna din M. 174 aparţine, în opinia autorului, etapei
timpurii a urnelor canelate 18 , în care "the earlier stage begins in Phase C1 and ends
in Phase D, whi/e the /ater period /asts /rom Phase D of the Bronze Age to to
Phase B 1 ofthe Hallstatt period. " 19 O urnă asemănătoare, ornamentată în jumătatea
superioară cu caneluri late, verticale, a fost descoperită în necropola de incineraţie
de la Bobda (etapa Bobda l)(jud. Timiş)2°. Tradiţiile puternice de tip "tumular"
târziu ale urnei de la Bobda au fost remarcate de M. Gumă, în opinia căruia acestea
provin din zona Dunării mijlocii sau chiar din nord-vestul Banatului2 1, unde
descoperirile de la Felnac-La vii (jud. Arad) par să indice prezenţa efectivă a
culturii mormintelor tumulare 22 • Perpetuarea acestor influenţe de tip "tumular"
târziu este documentată şi în necropolele de incineraţie de la Ticvaniul MareFerma nr. 223 (jud. Caraş-Severin) şi Moldova Nouă-Cariera de banatite (jud.
Caraş-Severin), încadrate cronologic în a doua jumătate a etapei Ha A 1 şi etapa Ha
A2 (respectiv, în intervalul cuprins între mijlocul sec. XII şi sfârşitul sec. XI
a.Chr.) 24 . Dacă se acceptă ipoteza unui paralelism cronologic de scurtă durată25
V
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între cea de a doua etapă a necropolei de la Cruceni (Cruceni II) şi prima etapa a
celei de la Bobda (Bobda I), atunci urna mormântului M. 174 de la BeogradKaraburma ar putea să se dateze, mai probabil, către sfărşitul perioadei Bz. D în
sistemul modificat al lui Reinecke pentru Europa Centrală (respectiv, la sfărşitul
26
Bronzului târziu II în cronologia propusă de FI. Gogâltan ).
27
Urna descoperită la Vatina , la sfărşitul secolului XIX, prin formă şi prin
dispunerea liniilor incizate vertical pe jumătatea superioară a corpului, se apropie
de urna de la Şag, ornamentele de pe gât evidenţiind în acelaşi timp şi elementele
specifice ceramicii incrustate de tip Szeremle. Ume, care prin formă indică
28
influenţele tumulare, sunt semnalate şi la Cruceni (M.13 şi M.59) , Livezile (fostă
30
29
Tolvădia) , precum şi la Pancevo , însă ornamentarea acestora a fost făcută în
tehnica şnurului fals, ilustrând prezenţa elementelor de tip Litzenkeramik care au
participat, alături de cele de tip Szeremle şi Vatina, la formarea culturii CruceniBelegis.
Astfel de urne decorate cu proeminenţe conice, dispuse pe diametrul maxim
şi pe umăr, precum şi cu ornamente executate în tehnica şnurului fals, se întâlnesc
în majoritatea necropolelor plane de incineraţie aparţinând culturii Cruceni-Belegis
din Banat şi Srem. Cele mai apropiate corespondenţe pentru această urnă sunt
urnele descoperite în hotarul localităţii Livezile (Tolvădia) 31 , unde ornamentul
pseudo-şnurat, dispus circular în benzi paralele pe gâtul acestora, este completat în
jumătatea superioară de benzi verticale de linii pseudo-şnurate, unele unite între ele
prin arcade, iar altele terminate într-o buclă32 . În necropola de la Cruceni (corn.
Foeni, jud. Timiş) 33 , urna mormântului M. 9434 şi căniţa din inventarul funerar al
mormântului M. 93 35 au jumătatea superioară a corpului ornamentată cu benzi
verticale pseudo-şnurate, iar pe gât, benzi circulare executate în aceeaşi tehnică. O
analogie mai îndepărtată a urnei de la Şag este şi urna din mormântul M. 15,
descoperit în necropola de incineraţie de la Belegis-Stojica gu.mno 36, care are gâtul
37
şi partea superioară a pântecului ornamentate în tehnica şnurului fals •
În ceea ce priveşte şirul de puncte dispuse circular imediat sub buza urnei,
cele mai apropiate analogii din arealul culturii Cruceni-Belegis pot fi găsite în
mormintele mai târzii din necropolele de la Cruceni, Vatina-Be/e Vode şi BelegisStojica gu.mno. În necropola de la Cruceni, urna din mormântul M. 95, chiar dacă
este mai târzie decât cea de la Şag, are ca ornament, alături de canelurile verticale
de pe pântec, un şir de puncte dispuse sub buza evazată, executate, probabil, cu
trestia38 • În cadrul necropolei de la Belegis-Stojiea gu.mno, tot într-un mormânt care
poate fi datat mai târziu, urna din mormântul M. 1O este ornamentată, imediat sub
canelurile circulare de sub buză, cu un şir de puncte. Acelaşi decor se întâlneşte şi
la Vatina-Be/e Vode, unde urna care trădează influenţe tumulare târzii, are gâtul
ornamentat cu caneluri circulare flancate de o parte şi de alta de câte un şir de puncte39 •
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Prezenţa acestui tip de decor pe urnele care evidenţiază influenţele de tip
tumular ar putea, de asemenea, să pledeze în favoarea unor strânse legături
culturale între comunităţile culturii Cruceni-Belegis şi cele de tip
Hiigelgriiberkultur. Unele din urnele şi ceştile descoperite în arealul culturii
mormintelor tumulare (Tâpe40 , Egyek-Sz6l6shegy41 , Biharkeresztes42 , MezocsâtS6kehat43, Nyiregyhâza-Bujtos es Morg6 44 , Tiszafl.ired (?) 45 şi Kompoc 46 ) au gâtul
sau corpul ornamentat cu şiruri de puncte asemănătoare cu cele de pe gâtul urnei de
la Şag.
Prezenţa ornamentului pseudo-şnurat în decorul urnei de la Şag permite
încadrarea cronologică a acesteia în faza I a culturii Cruceni-Belegis, respectiv, în
etapa Bz. C 1 a sistemului cronologic modificat al lui P. Reinecke (sau în Bronzul
târziu I după cronologia propusă de FI. Gogâltan47 ). Acest moment ar putea fi
situat după 1500 a.Chr.
Căniţa bitronconică îşi găseşte analogii mai multe în necropolele de
8
49
50
incineraţie de la Cruceni (în M. 94)4 , Vatina , Livezile (Tolvădia) • Urna
mormântului de la Cruceni (M.94), care avea în inventarul funerar şi o căniţă
asemănătoare celei de la Şag, este ornamentată în tehnica şnurului fals, fapt ce
determină încadrarea mormântului în prima etapă a necropolei (respectiv, faza I a
culturii Cruceni-Belegis). Pe baza acestei analogii apropiate, căniţa de la Şag poate
fi integrată şi ea în etapa timpurie a culturii Cruceni-Belegis.
Prin ornamentul pseudo-şnurat, caracteristic comunităţilor de tip
Gumtransdorf-Drassburg (Litzenkeramik), precum şi prin forma urnei, tipică
culturii mormintelor tumulare, urna de la Şag ilustrează sugestiv participarea celor
două manifestări etno-culturale la geneza şi, mai apoi, la dezvoltarea culturii
Cruceni-Belegis. Totodată, urna de la Şag, exceptând starea deosebit de bună în
care s-a păstrat, relevă un alt lucru important, care evidenţiază existenţa unor
obiceiuri funerare. Fundul urnei a fost spart în vechime şi acest obicei a fost
surprins şi în alte necropole de incineraţie aparţinând culturii Cruceni-Belegis. La
Timişoara - Frate/ia, au fost descoperite urne din ambele faze de evoluţie a
necropolei, având fundul perforat intenţionat 51 • Aceeaşi situaţie a putut fi observată
52
53
şi la Ticvaniul Mare-Ferma nr. 2 , unde majoritatea urnelor aveau fundul găurit ,
fapt ce determină ipoteza unui ritual care, probabil, era legat de trecerea
defunctului în cealaltă lume54 •
Localizarea şi cercetarea necropolei de incineraţie de la Şag, precum şi a
aşezării, ar putea oferi date noi privind evoluţia culturii Cruceni-Belegis şi a
contactelor culturale cu manifestările etno-culturale din imediata vecinătate, în a
doua jumătate a mileniului II a.Chr.
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NOTE
1
Obiectele care fonnează inventarul unui monnânt de incineraţie au fost făcute cadou unei persoane care
a ţinut să îşi păstreze anonimatul. Acestea au fost aduse spre expertiză şi lăsate în custodia muzeului, fără alte
fonne şi infonnaţii privind locul de descoperire.
2
TRET, X, 4, 1894, 111, în raportul lui Patzner I. privind creşterea colecţiilor muzeului este amintită o
urnă donată de Waldberg Kâroly; Milleker, 8„ 1897, 98-99; Milleker, 8„ 1906, 126, Gumă, M„ 1993,150, 296,
nr. 145; Gumă, M„ 1997, 60, fig. 6, nr. 12; Gogâltan, FI„ 1998, 205, PI. X, nr. 25;
3
Berkeszi, I„ 1906, 66, o căniţa descoperită în primăvara anului 1906, de factură grosolană şi culoare
"aproape neagră", partea din buză care s-a păstrat este decorată cu crestături (donaţie Barwig Odon); Milleker, B„
1906, 126.
4
Milleker, F„ 1940, 12.
5
Gumă, M„ 1993, 296, nr. 145.
6
Tasic, N„ 1965, 201; Horedt, K„ 1967, 147; Tasic, N„ 1974, 461; Todorovic, J„ 1977, 150, Berciu, D„
1982, 38; Kemenczei, T„ 1984, 16; Kacs6, K„ 1992, 98; Gumă, M„ 1993, 152, 166, 176-177; Gumă, M„ 1995,
100; Gumă„ M„ 1997, 54, 61;; Bondar, M„ Matuz, D.E„ Szab6, J. J„ 1998, 25; Tasic, N„ 1998, 100; Tasic, N„
2001, 316-317 (faza Belegi~-Cruceni lb); Tasic, 2002, 191.
7
Todorovic, 1977.
8
Horedt, K„ 1967, 147.
9
Moga, M„ 1964, 296; Gumă, M„ 1993, 155-156, 171-173, PI. X/2.
IO Bukvic; Lj „ 2000, 193-194, PI. 55/5
11
Milleker, 8„ 1897, 112-113; Milleker, 8„ 1899, 90; Milleker, 8„ 1904, 14-28; Milleker, B„ 1906, 137147; Mozsolics, A„ 1942, 48, abb. 10/ 4-5; Gogâltan, FI„ 1997, 282-283; Gogâltan, FI„ 1998, 181-205.
12
Gumă, M„ 1979; Gumă, 1992, 27-28; Gumă, M„ 1993, 176-178.
13
Tasic, N„ 1974, 462-463, fig. 194.
14
Gumă, M„ Luca, A.S„ 1989; Gumă, M„ Luca, A.S„ Rogozea, P„ 1990; Gumă, M„ 1992, 28-29,
Gumă, M„ 1993.
15
Wosinsky, M„ 1904, 55-56, PI. LXXXVII; Milleker, B„ 1905, 38, PI. XV/Ic; Bukvic; Lj„ 2000, PI.
58/9
16
Trogmayer, M„ 1975, 154.
17
Todorovic, 1977, 47-48 şi T. XXII/9, 58-59, 61, 71-73, 79, 82-84, 90, 92 şi T. XXV/6.
18
Todorovic, 1977,128-129.
19
Todorovic, 1977, 130.
20
Moga, M„ 1964, 296; Gumă, M„ 1993, 155-156, 171-173, PI. X/2; Gumă, M„ 1995, 120, PI. 11/12.
21
Gumă, M„ 1993, 155.
22
Kacs6, K„ 1992, 97-98; Gumă, 1993, 166.
23
Urna din monnântul M. l, Gumă, 1993, 176.
24
Gumă, 1993, 176-177, 179, PI. XXIV/I.
25
Morintz, S„ 1978, 44; Gumă, 1993, 156; Gumă, 1997, 65-66.
26
Gogâltan, FI. 1999-2000, 44.
27
Milleker, B„ 1905, 4, 38, PI. XV/Ic, din groapa de împrumut a lui Szimics Mihâly, săpată între 18911894.
28
Horedt, K„ 1967, 147.
29
Mozsolics, A„ 1942, 48, abb. 1Ol 4-5 Gogâltan, FI„ 1998, 186, 199, PI. IV/1-3
30
Tasic, N„ 1974, 462-463, 532, fig. 194.
31
Milleker, 8„ 1897, 112-113; Milleker, 8„ 1899, 90; Milleker, B„ 1904, 14-28; Milleker, B„ 1906, 137147; Mozsolics, A„ 1942, 48, abb. 10/ 4-5; Gogâltan, FI„ 1997, 282-283; Gogâltan, FI„ 1998, 181-205.
32
Gogâltan, FI„ 1998, 185-186, 196, PI. 112, 197, Pl.11/2; 198, Pl.111/2.
33
Moga, M„ 1964, 296; Moga, M„ 1965, 450; Radu, O„ 1971, 19-23; Radu, O„ 1973, 503-520.
34
Radu, O„ 1973, 511, 513, PI. 5/4
35
Radu, O„ 1973, 511, 513, PI. 5/3.
36
Tasic, N„ 1962, 48-50; Tasic, N„ 1963, 50-52; Tasic, N„ 1964, 26-28; Tasic, N„ 1971, 165-166; Tasic,
1974, 462-464; Tasic, N„ 2001, 311-321; Tasic, N„ 2002, 168-184, 190-195; Vranic, Sv„ 2002.
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37

Vranic, Sv., 2002, 82 (tipul 2), 118.
Radu,0., 1973,511,514,516,PI. 7/1.
Bukvic; Lj., 2000, 73, PI. 58/9, urna este inclusă în varianta I a tipului 5 caracteristică pentru ceea ce
autorul denumea eronat "complexul ceramicii canelate de tip Gava", negându-se, astfel, continuitatea dintre prima
şi cea de a doua etapă a culturii Cruceni-Belegi~.
40
Trogmayer, O., 1975, 24 (M.68), PI. 6, 68/2, 39 (M.152), PI. 13, 152/1, 43 (M.173), PI. 14, 173/1, 109
(M.491), PI. 43, 491/1-2, 110 (M.496), PI. 43, 496/1, 141 (M.668), PI. 56, 668/I
41
Kovacs, T., 1966, 160, 161, fig. 2/10 (mormântul M. 10), în text punctul apare şi cu numele de
Szoloskert. Decorul format din şiruri de puncte apare şi pe unele din descoperirile întâmplătoare: p. 172-174, 178,
fig. 1111, 12/12 şi 13/1.
42
Kovacs, T., 1966, 180, fig. 16.
43
Kovacs, T., 1966, 180-181, fig. 17/3.
44
Kovacs, T., 1966, 185, 187, fig. 21110, 16.
45
Kovacs, T., 1966, 186, 188, fig. 22/5, 13.
46
Torgmayer, O., 1969, 89, 91, fig. 3.
47
Gogâltan, FI. 1999-2000, 44.
48
Radu, O., 1973, 511513, PI. 516;
49
Mileker, 8., 1905, 61-62, PI. XV/la.
so Mozsolics, A., 1942, 48, abb. 10/2-3; Gogâltan, FI., 1998, 188-189, 203, PI. VJII/3, 6.
51
Medele\, FI., 1995, 300; Szentmiklosi, Al., în prezentul volum (Câmpurile de urne funerare din Banat.
38

39

Expoziţie permanentă).
52

Gumă, M., 1993, 175

si

Medele\, FI., 1995, 300.
Medele\, FI., 1995, 300.

54
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Alexandro Szentmiklosi

A CREMATION GRAVE BELONGING TO
CRUCENI-BELEGIS CULTURE DISCOVERED
AT ŞAG (TIMIŞ COUNTY)
'W

Summary

In the spring of 2003, a funerary um and a cup entered the collection of the
Museum of Banat from Timişoara. On the basis of the information obtained, the
two ceramic objects seem to form the funerary inventory of a cremation grave. The
vessels come from an unmentioned place from the neighbourhood of the commune
Şag (Timiş county). The um discovered at Şag supports the hypothesis of a flat
cremation necropolis which could have evolved in the second half of the 2"d
millenium B.C. within the boundaries ofthis locality.
The bi tronconic shape of the um, completed with a cylindrical high neck, but
without a reverted rim, as well as the way of displaying the ears indicate an
influence from the area of the Tumulus culture (Hiigelgriiberkultur), which was
partly contemporaneous with the Cruceni-Belegis culture. The contacts and the
cultural influences between the two ethnical-cultural manifestations have been
emphasized by many scholars. In several graves from the necropoles of CruceniBelegis culture from Banat and Srem (Beograd-Karaburma, Cruceni, Bobda,
Potporanj-Kremetifak, Livezile (ex-Tolvădia), Moldova Nouă-Cariera de banatite,
Pancevo, Ticvaniul Mare-Ferma nr. 2, Vatina) some ums have good analogies as
concems the shape.
The presence of the range of dots circularly displayed under the rim could,
alsa, plead in favor of clase cultural relationship among the communities of
Cruceni-Belegis culture and those of Hiigelgriiberkultur type. This hypothesis is
sustained by the ums and the cups discovered in the area of the Tumulus culture
(Tape, Egyek-Szoloshegy, Biharkeresztes, Mezocsât-Sokehat, Nyiregyhâza-Bujtos
es Morgo, Tiszafiired (?) and Kompoc) which have the neck or the body decorated
with ranges of dots similar to those under the rim of the um from Şag.
The presence of the pseudo-corded decoration in the omamentation of the
um from Şag permits it to be chronologically included in the phase I of CruceniBelegis culture, respectively in the stage Bz. C 1 of P. Reinecke's modified
chronological system (which is Late Bronze I according to Gogâltan's
chronology). This moment could be placed after 1500 B.C.
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On the basis of the pseudo-corded ornament characteristic to the
communities of Gumtransdorf-Drassburg (Litzenkeramik) type, as well as of the
urn shape typical to the Tumulus culture, the urn from Şag illustrates suggestively
the participation of the two ethnical-cultural manifestations to the genesis and,
later, to the development of Cruceni-Belegis culture. At the same time, the urn
from Şag, excepting the extremely good state in which it was preserved, points out
another important matter that emphasizes the existence of some funerary customs.
The bottom of the urn was perforated in the past. This custom was alsa met in other
cremation necropoles belonging to Cruceni-Belegis culture. At Timişoara-Frate/ia,
there were discovered ums with the bottom intentionately perforated belonging to
the both phases of evolution of the necropolis. The same situation could be noticed
alsa at Ticvaniul Mare-Ferma nr. 2 where mast of the urns had perforated bottom.
This practice suggests the existence of a funerary ritual which was probably related
to the dead person's passing in the other world.
The localisation and the investigation of the cremation necropolis from Şag,
as well as of the settlement, could offer new data regarding the evolution of
Cruceni-Belegis culture and the cultural contacts with the ethnical-cultural
manifestations from the clase vicinity in the second half of the 2"d millenium B.C.
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PI. I. 1 - Harta Banatului; 2-3 - urna mormântului de
4 - căniţa din inventarul funerar

incineraţie
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PI. II. 1, 3 - Urna funerară de la Şag;
din inventarul funerar al mormântului

căniţa

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE

DE LA HERNEACOVA - CETATE
(COM. RECAŞ, JUD. TIMIŞ).
CAMPANIA 2003 (I)
Florin Medeleţ, Valentin

Cedică,

Mircea Mare, Florentina Chiu, Petru Rogozea

În anul 2003 au început cercetările arheologice sistematice în fortificaţia de
pământ din prima epocă a fierului de la Hemeacova - Cetate (corn. Recaş, jud.
1
Timiş) , de către un colectiv condus de Florin Medeleţ (Filiala Banat a Centrului de
Tracologie Bucureşti), din care au făcut parte Valentin Cedică, Mircea Mare,
Florentina Chiu (Muzeul Banatului Timişoara) şi Petru Rogozea (Filiala Banat a
Centrului de Tracologie Bucureşti).
Cetatea, aflată la cca. 3 km N-NV de sat, în punctul cunoscut de localnici şi
sub numele de Cetatea turcească, constă într-un bot de deal, protejat înspre S-SE
de un sistem de apărare constând în trei şanţuri şi două valuri de pământ - încă
sesizabile pe teren. Panta abruptă dinspre N-NV domină valea pârâului Bencec.
Primele cercetări, iniţiate acum mai bine de trei decenii de către Florin Medeleţ, au
stabilit existenţa în acest punct a unei cetăţi de pământ care a fost datată în etapa
finală a primei epoci a fierului.
Avem ca prioritară, în această fază a cercetării, dobândirea unei imagini
de ansamblu asupra stratigrafiei verticale şi orizontale a sitului, adică a
sistemului defensiv, a zonei centrale a aşezării şi a părţii de NNV, până spre
valea pârâului Bencec, prin executarea unei secţiuni magistrale, orientate NNV
- SSE (secţiunea a).
Campania 2003 a inclus efectuarea ridicării topografice la scara 1 : 1OOO a
cetăţii şi a zonei înconjurătoare, precum şi realizarea unui profil transversal
altimetric ideal al monumentului pe traseul secţiunii magistrale planificate şi a unui
alt profil pe latura de NNV 2 . Totodată s-a săpat un prim tronson al secţiunii a (S.a
112003), cu dimensiunile 1 x 60 m, orientat NNV - SSE.
Cercetările din acest an au atacat şanţul exterior şi primul val de apărare. În
profil a fost înregistrată existenţa unui strat de humus, de culoare brună, cu o
grosime cuprinsă între 1O şi 80 cm, în care au fost descoperite mici fragmente
ceramice atipice, care se transformă treptat în sol steril, de culoare galbenă. În
partea inferioară a stratului de humus s-a putut constata, :Iară posibilităţi de
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existenţa unui strat de amestec din humus, sol galben şi
calcaroase de diferite dimensiuni, de la câţiva milimetri la 1O cm.
În porţiunea metrilor 7 - 21 s-a conturat primul şanţ (exterior) de apărare, iar
în partea dinspre SSE a primului val de apărare s-a constatat existenţa unei
amenajări, contemporane construirii sistemului defensiv, constând în nivelarea la
orizontală solului pe o lăţime de cca. 3 m (m. 37 - 40, la 50 cm adâncime faţă de
nivelul actual), prin îndepărtarea stratului de amestec de humus, concreţiuni şi sol
steril şi adâncirea în solul viu. Urmele amenajării se observă şi sub forma unei
lentile alungite, groase de până la 20 cm şi lungă de cca. 13 m (m. 24 - 37),
delimitată spre SSE mai ales prin prezenţa concreţiunilor calcaroase rezultate din

delimitare

clară,

concreţiuni

această operaţie.

În secţiune, şanţul de apărare are forma unei adâncituri cu fundul relativ plat,
cu o adâncime maximă de 2 m faţă de nivelul actual de călcare, cu marginile
supraînălţate faţă de nivelul antic de călcare. Se poate observa în profil o încercare
de nivelare, din ambele laturi, spre interiorul şanţului, a ductului acestuia,
ulterioară perioadei de utilizare a sa. În condiţiile în care terenul nu a fost utilizat în
scop agricol în epoca modernă, rostul acestei nivelări urmează a fi desluşit în
cercetările viitoare. În faţa şanţului (spre SSE) au fost surprinse urmele a cel puţin
două denivelări (şănţuiri) de mici dimensiuni, care pot fi, ipotetic, puse în legătură
cu existenţa unor alte elemente de fortificare, care nu s-au păstrat. Existenţa unor
astfel de denivelări a fost constatată şi pe fundul şanţului.
În umplutura şanţului a fost descoperite fragmente de vase, fusaiole,
fragmente de pietre de rîşniţă şi un fragment de spirală din sârmă de bronz, alături
de fragmente de oase3 şi umane4 .
Majoritatea fragmentelor ceramice au pasta semifină, cu nisip, de culoare
neagră, brun-negricioasă sau cărămizie şi provin de la vase de diferite dimensiuni
şi forme. Cele mai multe sunt însă de dimensiuni reduse şi nu pot fi atribuite unor
anume forme de vase. Fragmentele tipice provin mai ales de la vase bitronconice
cu buza evazată şi străchini. Decorul acestora constă aproape exclusiv în caneluri,
mai rar în incizii oblice, situate pe fragmente de buză îngroşată de la vase cu buza
dreptunghiulară.

Cantitatea redusă de material ceramic tipic şi sărăcia ornamentării nu permit
formularea unor concluzii ferme privind cronologia cetăţii.
În acest stadiu al cercetării poate fi avansată ca ipoteză de lucru datarea
fortificaţiei de la Herneacova - Cetate în ultima etapă (Ha D) a primei epoci a
fierului.

încă
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NOTE
1
Vezi V. Cedică, F. Medele!, Fortificaţia de pământ de la Herneacova (corn. Recaş.jud. Timiş), în
Patrimonium Banaticum, I, Timişoara, 2002, pp. 85-86.
2
Realizate de către domnul Iosif Caraiman, specialist topograf, căruia îi mulJumim şi pe această cale.
3
Analiza resturilor de faună a fost realizată de Florentina Chiu şi face subiectul unui studiu separat (vezi
F. Chiu, în Patrimonium Banaticum, II, Timişoara, 2003, pp. 87-90).
4
Materialul osteologic uman, provenind de la cel puJin doi indivizi, a fost încredinJat spre studiu şi
publicare profesorului dr. Marius Munteanu, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara.

ARCHAEOLOGICAL EXCA V ATIONS AT
HERNEACOV A - CETATE (TIMIŞ COUNTY).
THE 2003 CAMPAIGN (I)
Summary

The year 2003 marked the beginning of the systematic archaeological
excavations in the Early Iron Age fortification from Hemeacova - Cetate (Timiş
County). The site consists in a hill's end, protected by a defensive work consisting
in three trenches and two embankments, on the opposite side of its steep slope,
enclosing a surface of some 5 hectares.
The excavations brought to light the first (externa]) defensive trench and
the first embankment. The filling of the trench contained ceramics, as well as
metallic artifacts, animal and human bones. According to the ceramics, the site can
be dated to the final stage of the Early Iron Age. More data are to be gathered,
following future researches, in order to define a more precise chronological and
historical position of this fortification.
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COIFUL GRECO - ILIR DE LA GĂVOJDIA
(JUD. TIMIŞ)
Florin

Medeleţ,

Valentin

Cedică

În vara anului 2003, pe malul râului Timiş, la nord de comuna Găv<~j::liâ,
în aval de o balastieră, s-a descoperit din întâmplare în nisipul scos
din albia râului, un coif din bronz.
Descrierea lui este următoarea (Pl. 1): coif (înălţime: 220 mm, diametru
transversal: 150 mm, diametru antero - posterior: 195 mm) realizat dintr-o singură
bucată de tablă din bronz, groasă de 2 - 3 mm, confecţionat prin ciocănire la cald.
Calota coifului este ranforsată de două nervuri cu secţiune triunghiulară, puternic
reliefate. Deschiderea frontală este de formă trapezoidală, conturată de cele două
obrăzare oblice, care sunt separate de apărătoarea de ceafă printr-o tăietură
triunghiulară. Cele două nervuri sunt ornamentate cu câte o linie incizată spre
exterior, iar între ele, central, longitudinal pe calotă, sunt incizate trei linii subţiri.
Apărătoarea de ceafă este dispusă în unghi drept faţă de calotă. Spre
extremităţile celor două obrăzare se află câte o mică perforaţie, ce vor fi fost
utilizate pentru prinderea cureluşei de la bărbie.
Pe frunte, între cele două nervuri, este fixat un nit cu capul în formă de
calotă, căruia îi corespund, spre ceafa coifului, două perforaţii pentru prinderea
unei verigi, care lipseşte.
Marginea coifului, în întregimea sa, este ornamentată şi delimitată prin două
nervuri subţiri paralele, între care s-a realizat din nituri succesive un ornament în
formă de perlatură.
Deasupra tăieturii în unghi ascuţit ce separă obrăzarul stâng de apărătoarea
de ceafă se află un ornament în formă de rozetă, cu şase petale, incizat şi incrustat
cu un metal alb. Pe obrăzarul stâng se disting silueta unui cal şi cea a unui călăreţ
(?), realizate prin aplicarea ulterioară pe foaia de bronz de metal alb. În partea
stângă, deasupra unghiului drept al vizierei, se află un ornament nedesluşit
(călăreţ?), realizat în aceeaşi tehnică. Sub butonul frontal s-a mai aplicat, în aceeaşi
tehnică, un ornament din metal alb, din care se distinge bine o nervură şerpuitoare,
incizată cu linii scurte paralele.
Starea de conservare a coifului este foarte bună. La exterior culoarea sa este
brun - arămie iar în interior se păstrează o patină gălbui - albicioasă pasivă.

judeţul Timiş,
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Prin formă şi ornamente coiful de la Găvojdia face parte din seria coifurilor
greco - ilire'.
Într-o încadrare tipologică mai fină, coiful de la Găvojdia se integrează
tipului Pflug IIIAi. care din punct de vedere cronologic poate fi datat în a doua
jumătate a secolului VI a.Chr.
În România, în afara coifului în discuţie, s-au mai descoperit coifuri greco ilire la Gostavăţ, pe malul Dunării, în apropiere de vărsarea Oltului, la Ocna Mureş
şi la Berzovia (Jidovin). În raport cu celelalte trei coifuri descoperite pe teritoriul
României, ornamentarea coifului de la Găvojdia, cu perlatura realizată din nituri, îl
individualizează, el aflându-şi analogii în Grecia, la Olimpia, unde s-au găsit 13
exemplare şi la Isthmia şi în spaţiul ex - iugoslav, în vecinătatea Epirului şi a
coastei dalmate (Bublin - două exemplare, Pecka Banja, Trebeniste - trei
exemplare, Gorica, etc.).
Descoperirea coifului de la Găvojdia ne determină să subliniem că el
evidenţiază o dată mai mult legăturile ce vor fi existat între spaţiul ilir şi spaţiul
nord - dunărean în veacurile VI - V a.Chr. Atât cele două coifuri descoperite în
Banat cât şi cele de la Ocna Mureş şi Gostavăţ par să indice căi de legătură între
spaţiul central şi vest - balcanic, lipsit de zăcăminte de sare şi marile zăcăminte
existente în piemonturile oltene şi central transilvane.
În spaţiile ilir şi grec, coifurile au fost descoperite fie în depuneri rituale fie
în morminte de inhumaţie. Ipoteza lui Marian Gumă, potrivit căreia coifurile
descoperite la Ocna Mureş, Gostavăţ şi Berzovia ar putea fi asociate cu morminte
de inhumaţie, nu are nici o susţinere faptică. Cât priveşte coiful de la Găvojdia,
descoperirea lui în nisipul albiei Timişului infirmă încă o dată această ipoteză.
În ce ne priveşte, coifurile greco - ilire sunt produse ale unor ateliere
meşteşugăreşti, în care tehnologia specială de confecţionare a lor este transmisă din
tată în fiu şi care execută astfel de arme defensive la comandă. Fiecare coif este
individualizat prin dimensiuni şi detalii de ornament. Nu este exclus ca ele să fi
fost atribuite ca distincţii unor luptători cu merite deosebite în războaie sau în
întrecerile sportive.
Cui vor fi aparţinut coifurile descoperite la nord de Dunăre este greu de
precizat în actualul stadiu al cercetării. Că va fi fost vorba de conducători locali,
care pentru o anume perioadă au fost părtaşi la luptele (şi întrecerile sportive!) din
spaţiul balcanic sau că va fi fost vorba de unele căpetenii ilire, sunt posibilităţi ce
trebuie analizate imparţial. Câtă vreme nu avem la îndemână descoperirea unui coif
de acest fel într-un complex funerar clar, nord- dunărean, asemănător mormintelor
descoperite în lumea iliră, nu putem exclude posibilitatea (întărită de locul de
descoperire al coifului de la Găvojdia şi de starea sa de conservare) depunerii lor
rituale în ape socotite de localnici sacre.
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Rozeta şi celelalte ornamente din metal alb de pe coiful de la Găvojdia îl
apropie de exemplarul aflat la Metropolitan Museum din New York. Aceste
ornamente au un caracter excepţional şi consideraţii mai largi în ce le priveşte vor
face obiectul unui studiu viitor.
În studiul său publicat în 1991, Marian Gumă încerca să coboare cu câteva
decenii cronologia coifurilor greco - ilire descoperite pe teritoriul României. Coiful
descoperit la Găvojdia nu susţine acest demers şi este evident că între seria acestor
coifuri şi cele din veacurile următoare, atribuite în general căpeteniilor geto-dace
sau celte, se află un interval de timp care nu este acoperit din punct de vedere
tipologic.
Achiziţionarea coifului de la Găvojdia pe seama Muzeului Banatului din
Timişoara completează în mod fericit colecţiile acestuia, el urmând să constituie o
piesă de rezistenţă în expoziţia de arheologie a muzeului.
NOTE
1
D. Berciu, La casque Greco-illyrien de Gostavăţ (O/tenie), în Dacia, N.S., II, 1958, pp. 437-450; v. şi
M. Gumă, Câteva precizări asupra unor coifuri de la sfârşitu/ primei epoci a fierului şi începutul celei de-a doua,
descoperile în SV României, în TD, XII, 1-2, 1991, pp. 85-102, în special pp. 85-93, cu bibliografia.

THE GREEK BRONZE ILLYRIAN HELMET
FROM GĂVOJDIA (TIMIŞ COUNTY)
Summary

river, north of Găvojdia (Timiş County), a
bronze helmet had accidentally been discovered, in a pile of sand excavated from
the riverbed. lt is a hammered Greek - Illyrian helmet, made in one piece of bronze
sheet, with two raised ridges, beaten in the metal and running along the crown, a
typical squared face opening, pointed cheek pieces, a slightly flaring neck guard
and rivets running along the perimeter. lbree lightly incised lines hark back
between the ridges. Severa} adomments, made of a white metal, can partly be
distinguished on the cheek pieces and the forehead of the helmet. The piece can
roughly be dated to the 61h - 5th c. BC.
In 2003, on the bank of the

Timiş
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PI. 1: Coiful greco - ilir descoperit întâmplător la

IOO

Găvojdia,

jud. Timiş

DOUĂ ACCESORII VESTIMENTARE

DESCOPERITE ÎN ZONA MUREŞULTIJ*
Eugen D.

Păduream.

În vara anului 2002, două piese arheologice, accesorii vestimentare, au fost
descoperite accidental în zona Mureşului mijlociu şi inferior. Le prezentăm în continuare.

1.

Cataramă

(pafta)

Piesa provine din albia râului Streiul Mic, din zona de nord-est a oraşului
Simeria (jud. Hunedoara) 1• Starea de conservare este modestl. Lipsesc porţiuni
mici din miezul de fier şi din garnitura de bronz. Recuperată ir-iţial fr~gmentar (3
fragmente), ea a fost ulterior restaurată (PI. I; II/a). Piesa a fost ingenios realizată.
Din tablă de fier cu o grosime de 4 mm, s-a bătut o placă-suport cu o lungime de 20
cm şi o lăţime maximă de 6,5 cm (la capete, 4 cm). Apoi, cu dalta, s-a decupat
cârligul de prindere la una din extremităţi. Are o o lungime totală de 3 cm, este de
formă trapezoidală şi se termină cu un buton conic, îndoit în sus. Apoi, din placasuport rămasă, s-a realizat, prin subţiere, un "guler" lat de 5 mm din lăţimea
iniţială. El închidea, prin îndoire, garnitura din bronz ornamentată şi o fixa.
Garnitura a fost realizată din tablă de bronz cu grosimea de 0,3 mm. Ornamentele
garniturii constau din grupuri de 2-3 linii asociate, cercuri (dispuse câte 2-3,
formând "motivul solar") sau din semicercuri concentrice. Dispunerea lor este
următoarea: la capete, benzi din 3-2-2 linii (lângă cârligul de prindere) respectiv la
capătul opus 3-3-2 linii. Semicercurile sunt dispuse în lungime dar şi în lăţime, în
capătul opus cârligului. Ele încadrează motivul central, realizat din cercuri
concentrice dispuse în jurul unei proeminenţe alveolate de tip omphalos. Motivele
sunt realizate în tehnica au repousse creând impresia unor nervuri.

2.

Fibulă

A fost

descoperită

în interiorul

aşezării

daco-romane de la Neudorf - Pârâul

Roşia (jud. Arad)2. Este o fibulă plată, discoidală, confecţionată din bronz. Starea

de conservare este

bună

(minus acul

şi

sistemul de prindere al acestuia). Grosimea
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tablei este de 1 mm iar diametrul discului de 34 mm. Discul este împărţit în 6 părţi
egale de alte 6 discuri mici cu diametrul de 5 mm, legate organic la exterior (PI.
11/b-c).
Ornamentul fibulei este unul stelar: steaua cu şase raze se focalizează la câte
un disc mic. În centrul stelei se.găseşte - cruţat - un disc mic cu diametrul de 5 mm.
El se află, la rândul său, în centrul altui disc "săpat", cu diametrul de 16 mm.
Conturul mare al fibulei, al stelei şi al discului mijlociu din interiorul stelei este
realizat printr-un prag lat de 1 mm şi înalt ~e 0,3 mm. Între pragurile dintre
marginea discului mare al fibulei şi conturul stelar a fost "cruţat" câte un mic
ornament organic - discuri (6) de circa 1 mm.
Spaţiile dintre praguri, mătuite pentru aderenţă, au fost umplute cu email
după cum urmează: spaţiul dintre marginea discului mare şi conturul stelar - cu
albastru cobalt, steaua propriu-zisă, pâna la pragul discului mijlociu - cu roşu
de Sudan, discul mijlociu - cu galben. Emailul s-a păstrat diferit.
Pe spatele fibulei se păstrează doar un element din sistemul de prindere a
acului: o plăcuţă rotunjită, găurită orizontal şi sudată, făcând parte din sistemul tip
balama. În partea opusă se observă locul lipirii port-şeului.
Încadrarea cronologică şi atribuirea etnică

Ambele piese au fost descoperite în apropiere de cursul Mureşului: catarama,
în judeţul Hunedoara, pe cursul mijlociu al Mureşului, iar fibula, pe cursul inferior
al acestuia, în judeţul Arad, în nordul Banatului.
Încadrarea cronologică nu comportă - credem - probleme deosebite. Piesa de
centură - catarama - îşi găseşte analogii în spaţiul extracarpatic, la Popeşti (corn.
Mihăileşti, jud. Ilfov), în cunoscuta dava 3 şi la Chimogi (jud. Ilfov)4. În spaţiul
intracarpatic, asemenea piese apar în binecunoscuta aşezare fortificată de la Piatra
Craivii (jud. Alba)5. Piesele citate mai sus se încadrează cronologic în secolele 11-1
a.Chr. Tot în Transilvania, o centură fragmentară (cataramă şi piese de centură),
datând din perioada daco-romană, a fost restaurată ( 1967) în laboratorul Muzeului
de Istorie al Transilvaniei6 .
Piese de acest tip - catarame la centuri metalice - au fost purtate de către
războinicii daci. Este puţin probabil ca ele să fi fost confecţionate de către meşteri
daci. Ele pot proveni din mediul celtic târziu 7 • Credem că piesa de la Simeria
aparţine secolului I a.Chr.
Fibula face parte din categoria celor plate, cu sistem de închidere prin
balamale. Ea fost emailată în culorile albastru, roşu, galben. Este produsă în
ateliere romane, tipul fiind răspândit în întregul imperiu 8 , inclusiv în Dacia9 •
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În general, fibulele plate sunt datate la sfârşitul secolului II şi în prima
a secolului III. Fibula în discuţie reprezintă însă o variantă aparte
prin ornament. Ea apare în Imperiul roman la sfârşitul secolului III şi pe
parcursul secolului IV 10 • Este interesant de remarcat faptul că un ornament
asemănător apare tot la o piesă accesoriu vestimentar - o aplică -, la Sucidava,
11
datată la sfârşit de secol IV • Dispunerea culorilor pe această piesă îi conferă
12
un aspect deosebit •
Descoperirea piesei noastre într-o aşezare de secol IV 13 întăreşte datarea în
prima jumătate a secolului IV.
Aşezarea daco-romană de la Neudorf - Pârâul Roşia, în care a fost
14
descoperită fibula, ridică probleme extrem de interesante • De aici provine un
bogat material arheologic (ceramică, o piesă de harnaşament, o monedă de la
Constans, fibula plată etc.). Aşezarea este fortificată natural şi artificial (val
de pământ, şanţ de apărare). Ea se găseşte la circa 800 m V de de cel mai estic
aliniament al sistemului de valuri care străbat Banatul şi Crişana. Credem că
aşezarea daco-romană de la Neudorf va fi fost un fossatum - stricto sensu care poate fi atribuit populaţiei autohtone care avea menirea, în secolul IV, să
păzească zona din interiorul valurilor şi, prin forţa împrejurărilor, zona din
faţa lor, locuită de o populaţie daco-romană care nu se afla în relaţii de
dependenţă faţă de sarmaţi. Credem, de asemenea, că fortificaţia de la
Neudorf poate aparţine acelor enigmatici limigantes, servi Sarmatorum, care
aveau obligaţia, în această calitate, să păzească valurile şi teritoriul din
interiorul lor. "Sarmaţii limiganţi" nu trebuiesc căutaţi în populaţia din faţa
valurilor ci mai ales în populaţia daco-romană de pe valuri. Calitatea de
limigantes este rezultatul unor factori diferiţi: prezenţa şi continua expansiune
a sarmaţilor spre est, abandonarea provinciei Dacia, subordonarea unei părţi a
populaţiei daco-romane din vest sarmaţilor (la începutul secolului IV),
pericolul gotic, interesul Imperiului roman târziu de a crea o zonă tampon
(Vorland) şi, credem, nu în ultimul rând, efectelor păcii dintre romani şi
sarmaţi din anul 322. Astfel, daco-romanii „dintre valuri" - temporar, un limes
- devin, în virtutea intereselor romanilor dar şi sarmaţilor (arcaraganţi),
limitanei ad-hoc, este adevărat că pentru scurt timp, păzind valurile care
probabil tot ei le ridicaseră în virtutea condiţiilor păcii - pe care nu le
cunoaştem - din 322. Existenţa în Banat şi Crişana a trei aliniamente de valuri
poate sugera o dispunere strategică a trei populaţii diferite. Între primul
aliniament (cel estic) şi al doilea, populaţia daco-romană (limigantes) era
nevoită să suporte, prima, şocul unor atacuri dinspre est.

jumătate

103

ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie X-XI, 1, 2002-2003

Chiar denumirile de limigantes şi arcaragantes (argaragantes) necesită
unele precizări. Noi explicăm termenul de limigantes prin limba latina şi anume:
din limitis gentes - seminţiile, populaţiile graniţei, ale limesului, în sensul de
populaţii, popoare care se găsesc pe limes. Pentru termenul de arcaragantes,
etimologia este următoarea:
a. fie din arcarum gentes - populaţiile, seminţiile care folosesc arca, aluzie,
poate, la căruţele sarmaţilor, la forma lor, ori la plutele pe care le utilizau în zonele
mlăştinoase.

b. fie din arcana gentes - populaţiile „ascunse", greu de
din zonă.
A explica termenul prin trimiterea la

populaţii

care

găsit

poartă

prin

mlaştinile

arcuri pare mai

puţin verosimilă.

Oricum, denumirea de limigantes sau arcaragantes, credem, reprezintă o
de romani sub forma a două denumiri corupte ale limbii latine din
secolul IV 15 •
"poreclă" dată

NOTE
• Comunicare

sustinută

la Sesiunea de

comunicări ştiintifice

"Istorie

şi

metodologie", Arad, 9 noiembrie

2002.
Descoperire întâmplătoare realizată de doi elevi din oraşul Simeria (jud. Hunedoara). Piesa a fost salvată
în vara anului 2002 când am urmărit din nou traseul drumului roman pe teritoriul oraşului Simeria, peste râul
Streiul Mic. Drumul se îndreaptă spre Mureş, unde, în locul numit Nioraş, se uneşte cu drumul imperial, aici
existând, se pare, şi un pod în epoca romană. O porţiune a drumului roman dintre Micia şi Petriş (Uroi) a fost
cartat de către noi în anul 1980. Ba mai mult, pe acest traseu, printr-o împrejurare fericită, la V de oraşul Simeria,
lângă satul Sânandrei, un canal de drenaj ne-a oferit un excelent profil al drumului. (Vezi E. D. Pădureanu, în
Ziridava, XVI, 1982, p. 67-74; vezi şi în Istoria Românilor, voi. II, Bucureşti, 2001, p. 280).
2
În vara anului 2002, aşezarea a fost sec\ionată de un canal. Cu această ocazie, am salvat fragmente
ceramice, fibula şi un depozit de unelte şi arme din fier, databil în secolul I p.Chr.
3
R. Vulpe, în Materiale, III, 1957, p. 234 şip. 241, fig. 23; I. H. Crişan, Spiritualitatea daco-geţilor,
Bucureşti, 1986, p. 227, nota I. Fiind ornamentată au repousse cu figuri umane, M. Gumă o lega de fenomene
religioase din lumea geto-dacică (M. Gumă, în Acta MN, XVIII).
4
G. Trohani, în Muzeul Naţional, I, 1974, p. 174-200, fig. 1; M. Turcu, Geto-dacii din Câmpia Munteniei,
Bucureşti, 1979, p. 106, nota 128 şi fig. 113.
5
Trei piese asemănătoare ca formă, inedite, având însă alte ornamente, se află în inventarul Muzeului
Unirii din Alba Iulia (informatie amabilă, octombrie 2003, dr. V. Moga, de la Muzeul Unirii Alba Iulia).
6
I. Korodi, în Acta MN, V, 1968, p. 522-524, fig. 2-5.
7
Informatie amabilă de la F. Medele\, Muzeul Banatului Timişoara (2002), care mi-a atras aten\ia că
asemenea piese se găsesc frecvent în vest, în mediul scordisc.
8
W. Jobst, Die romischen Fibeln aus Lauriacum, în Forschungen in Lauriacum, 10, Linz, 1975, p. 69.
9
S. Cociş, A. Rusu, în Sargetia, XX, 1986-1987, p. 144; D. Protase, S. Cociş, C. Gaiu, în Revista
Bistriţei, VII, 1993, p. 53, notele 34, 35 şi fig. 3/41, 4/44; 46.
0
' J. D. Bateson, Enamel Working. lron Age, Roman and Sub-Roman Britain. The Product and Technique,
în BAR, British Series, 93, 1981; Kurt Exner, Die provinzialromischen Emailfibeln der Rheinlande, în 29. Bericht
der Romisch-Germanischen Kommision, 1939, Berlin, 1941, p. 62, taf. 13/5 III 24 (Gruppe III. Scheibenfibeln) 1
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analogie perfectă pentru dimensiune, ornamente şi fonnă; pentru Pannonia vezi Sellye Ibolya, Cstisztirkori email
munktik Pannonitibo/, în Diss. Pann„ ser. 2, fasc. 8, p. 59, pi. VIII/16 (Brigetio, Camuntum etc.).
11
D. Tudor, Oltenia romană, ed. a 3-a, Bucureşti, 1968, p. 441; D. G. Teodor, Romanitatea carpatodunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n„ Iaşi, 1981, p. 104, fig. 10/2. Este interesant de observat că
ornamentul stelar cu şase raze apare şi în Notitia Dignitatum, pe insignele romane (vezi catalogul expoziţiei
Milano Capitale de// '/mpero Romano (286-402 d.C.), Milano, 1990, p. 39-40, fig. 1 c).
12
Facem remarca că cele trei culori - albastru, roşu, galben - sunt culorile legiunilor a XIII-a Gemina şi a
V-a Macedonica (infonnaţie amabilă dr. M. Zahariade, Bucureşti, august 2002). Cele trei culori figurează şi în
secolul VI, în timpul lui Iustinian, pe stema unor teritorii aparţinând lustinianei Prima care cuprindea şi teritorii
din fosta Dacie (cf. M. Bizerea, în Magazin Istoric, 9 (42), 1970, p. 50 - cu referiri la Novella XI, aflată în
Biblioteca Vaticanului). Se pune întrebarea: să fi avut această piesă rost militar?
13
E. D. Pădureanu, în Crisia, XV, 1985, p. 36; idem, în Crisia, XVIII, 1988, p. 381-405; idem, în
Ziridava, XV-XVI, 1987, p. 31-33; Repertoriu/ arheologic al Mureşului inferior. Judeţul Arad, Timişoara, 1999,
p. 87-88.
14
E. D. Pădureanu, Unele consideraţii privind aşezarea daco-romană de la Neudorf - Pârâul Roşia
(manuscris).
15
Istoria Românilor, voi. II, Bucureşti, 2001, p. 446-447, 600-601, 657-678; D. Benea, Dacia de sud-vest
în secolele III-IV, Timişoara, 1996, p. 35-37, 56-68; I. Bamea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p.
106, 118-119; A. Bej an, Banatu/ în secolele IV-XI, Timişoara, 1995, p. 57-60; P. Hiigel, în Arad - monografia
oraşului de la începuturi până în 1989, Arad, 1999, p. 31-32.

ZWEI IN DER GEGEND DER MAROSCH
GEFUNDENE KLEIDUNGSZUBEHORE
Zusammenfassung

Der Autor stellt zwei zufallig gefundene Stiicke vor: a. eine Schnalle mit
Eisenkem und eine Bronzegamitur aus dem I. Jh. v. Chr. (Simeria, Kreis
Hunedoara); b. eine emaillierte, flache Fibel die in der dakisch-romischen Siedlung
von Neudorf (Kreis Arad) entdeckt wurde und ins IV. Jh. n. Chr. datiert wird. Der
Autor setzt diese Siedlung mit den Limigantes in Verbindung und erlăutert deren
ethnische ZugehOrigkeit und Rolle im romisch-sarmatischen Verteidigungssystem,
dargestellt durch die Erdwălle links der Theiss. Desgleichen, werden
wahrscheinliche Ethymologien flir limigantes ( = limitis gentes) und arcaragantes (
= arcarum oder arcana gentes) vorgeschlagen.
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PI. I. Simeria - Streiul Mic - Catarama în momentul descoperirii
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.5c.'tA
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PI. II. Catarama restaurată (a) - foto
Neudorf - Fibula plată (2 b-c)
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O NOUĂ FORTIFICATIE MILITARĂ ROMANĂ
'
DESCOPERITĂ LA TIBISCUM - IAZ
Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ

La începutul secolului al II-iea p.Chr. romanii fondează, la vărsarea râului
Bistra în Timiş, primele aşezări. Acestea sunt fortificaţii militare de pământ, având
construcţiile interioare din lemn şi folosite pentru apărarea principalei căi de acces
spre noua capitală a Daciei Romane, fondata în anul 106 p.Chr.
Pe partea stângă a râului Timiş, numita de noi Tibiscum-Jupa, sunt cunoscute
mai multe etape în evoluţia fortificaţiei militare. Încă din timpul războaielor dacoromane se pare că a existat un castellum de pământ cu dimensiunile de 60 x 60 m,
transformat intr-un castru, la început din pământ şi mai apoi din piatră cu
dimensiunile de llOx 101 m 1•
Pe dreapta Timişului în aşezarea de la Tibiscum-Iaz (PI. I), este construită o
fortificaţie din pământ cu dimensiunile de 90 x 60 m ce va fi discutată şi analizata
mai jos (PI. II).
După cucerirea Daciei şi transformarea în Provincie Romană, la Tibiscum ca şi
în toată provincia nou formata pe lângă militarii staţionaţi în castre, sunt aduşi şi
primii colonişti. Aceştia sunt de fapt membrii familiilor militarilor, negustorii,
comercianţii, meşteşugarii şi constructorii care fondează şi primele aşezări.
În imediata apropiere a castrului militar de la Tibiscum-Jupa, terenul afectat din
ager publicus este pus la dispoziţia noilor colonişti care îşi construiesc clădiri, magazii
sau ateliere, la început din bârne de lemn, ca mai apoi să fie construite din piatră2 .
Aceste aşezări fondate de către colonişti au la început statutul de vicus
militar, în cazul castrelor militare auxiliare şi de canabae în cazul castrelor militare
legionare.
Datorită creşterii numărului de colonişti din aceste aşezări asistăm în prima
jumătate a secolului al II-lea d.Chr. la o adevărată explozie urbană concretizată prin
transformarea noilor aşezări în municipii.
Aflată într-o poziţie geografică deosebită, Tibiscum-ul cunoaşte o evoluţie
rapidă datorată în principal comerţului. Toate produsele schimbate între Mediterana
şi Provincia Dacia, tranzitau văile Timişului şi ale Pogonişului. În acest sens încă
din prima jumătate a secolului al II-lea în vicusul militar de la Tibiscum asistăm la
prefaceri profunde, materializate prin transformarea clădirilor din lemn în
construcţii din piatră dispuse după o anumită tramă stradală.
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Având în vedere importanţa castrelor militare de la Tibiscum, în rândurile ce
vom analiza fortificaţia de la Tibiscum-Iaz.
Datorită complexităţii cercetărilor arheologice din punctul Traianu vom
trece în revistă cercetările arheologice care s-au desfăşurat începând cu anul 1990
(PI. II).
În funcţie de situaţiile arheologice descoperite, respectiv fazele de lemn ale
sistemului defensiv cu elementele ce le compun, precum şi fazele de lemn din
interiorul fortificaţie, acolo unde ele au fost surprinse, vom încerca o prezentare cât
mai sintetică şi obiectivă.
Cu siguranţă putem spune că la Tibiscum-Iaz, punctul Traianu a fost descoperită
în primele nivele arheologice, două faze din lemn ce fac parte din sistemul defensiv al
unei aşezări romane fortificate (Castru militar sau Castellum) ce se întinde pe o
suprafaţă de 5400 mp cu un perimetru ce au laturile de 90 x 60 m (PI. II).
Elementele de fortificare de pe latura de nord au fost surprinse încă din
campania arheologică din anul 1992 (PI. III) şi s-au materializat prin deschiderea a
patru casete la nord-est de secţiunea S 1/19903 •
În casetele Cl/1992 şi C3/1992 ce au dimensiunile de 5,5 x 4,5 m a fost
surprinsă o parte din sistemul defensiv de pe latura de nord a fortificaţiei de la
Tibiscum-Iaz (PI. III).
În carourile 1-6 pe profilul de vest al casetelor Cl/1992 şi C3/1992 am avut
şansa de-a descoperi elemente specifice ale sistemului defensiv al unei fortificaţii
romane (PI. III). În primul rând este vorba, de o latură dintr-un şanţ de apărare
(fossa), pe o lungime de 1,50 m, berma cu o lăţime de 0,60-0,70 m şi valul de
pământ (aggerul) extins între carourile 3-5 care are o lungime de 6 m (PI. III).
Primul nivel ce corespunde fazei I de lemn a fost descoperită la TibiscumIaz, în interiorul fortificaţiei, şi descoperit la peste 2 m adâncime. Acesta constă
dintr-o peliculă de cca. 0,5-0, 1O m de pământ negru cu urme de arsură şi cenuşă.
Este probabil nivelul de amenajare a zonei care în antichitate poate a fost
împădurit, de unde şi arsura şi cenuşa descoperită peste această peliculă care la
rândul ei acoperă stratul de pământ şi nisip viu aflat la 2,00-2,50 m adâncime.
Peste acest strat ce reprezintă o primă amenajare, constatăm existenţa
lucrărilor de fortificare.
Şanţul de apărare de pe latura de nord a fost săpat la o adâncime mai mare
decât am putut-o noi surprinde deoarece acesta este tăiat de zidul de nord Z4 al
clădirii IV. Noi nu am putut cerceta decât o porţiune de cca. 1,50 m din şanţ, care
atinge o adâncime de 0,60 m faţă de nivelul antic şi 2,20 m faţă de nivelul actual.
Datorită lucrărilor de construcţie ce au acoperit fortificaţia nu am putut
extinde cercetarea pe toată suprafaţă şanţului. Acesta se compune dintr-un strat
compact de pământ brun şi nisip şi acoperă un strat compact de pietre de râu
urmează
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amestecate cu nisip şi pământ surprins la adâncimea de 2,20 m. Acesta, este de fapt
şi primul nivel al şanţului care constă dintr-o peliculă de cca. 0,20 m de lut brun
amestecat cu nisip aluvionar. Pământul scos din şanţ a fost aruncat spre interior şi
foarte interesant, la baza valului pe stratul de amenajare a fot descoperită o oală din
lut cu dimensiuni mari folosită pentru păstrarea apei. În şanţ a fost descoperită o
greutate sub formă de trunchi de piramidă din lut ars, perforată în partea superioară
şi folosită cu siguranţă la o maşină de război.
Stratul de pământ brun şi nisip este acoperit de o peliculă de lut gălbui cu
ms1p.
Berma a fost surprinsă în dreptul caroului 1 şi avea o lăţime de O, 70-0,80 m.
Valul de pământ a fost surprins între carourile 2 şi 5, în dreptul caroului 4
acesta este tăiat de zidul Z9. Din stratigrafia vizibilă în casetele Cl/1992 şi
C3/1993 pe profilul de vest, constatăm că acesta se compune dintr-un strat de lut
gălbui bine tasat fiind aplatizat. Coama valului are o înălţime de 0,90 m şi în
dreptul caroului 2 a fost surprinsă o peliculă de cca. 1O cm grosime şi un metru
lungime de arsură cu urme de gropi de par şi cărămidă, este vorba de palisada
(vallum) construită din pari şi bârne.
La baza valului în interior a fost surprinsă şi o porţiune din via sagularis, în
dreptul caroului 5, ce constă dintr-un strat compact de pietriş şi bolovani.
A doua fază de lemn a fost descoperită peste stratul de lut gălbui care
acoperă prima fază a şanţului şi se prezintă sub forma unui strat de pietre şi pământ
alături de fragmente de ţigle şi cărămizi sparte cu grosimea de cca. 0,20 cm, care
respectă aceeaşi formă triunghiulară a şanţului din prima fază.
Dimensiunile acestui şanţ sunt aproape identice cu cele din primul nivel.
Berma este vizibilă având o lăţime de O, 70-0,80 m.
Valul este format dintr-un lut gălbui foarte bine tasat având înălţimea de 1,50
m faţă de primul strat de amenajare. Pe coama valului, în dreptul caroului 2, a fost
descoperită un denar roman din argint emis în timpul împăratului Hadrian (117-138).
La baza valului, în interior, am reuşit să identificăm o porţiune din via
sagularis pe o lungime de 1,50 m, sub forma unei pelicule de pietriş şi bolovani ce
are grosimea de O, 1O m. În secţiunea S 111990 de pe acest nivel provine un pumnal
din fier (PI. VIl/1), pugio, specific soldaţilor din trupele de infanterie ce era agăţat
pe şoldul stâng4 , iar din caseta C5/1993 5 , tot de pe acest nivel, provine o
închizătoare de cataramă (PI. VIII/9).
6
În campania arheologică din anul 1999 a fost cercetat colţul de nord al
clădirii IV printr-o casetă C8/1999 cu dimensiunile de 1O x 4 m, a fost surprins
colţul zidului de incintă al clădirii IV şi zidul intermediar Z13 în care s-a putut
constata cum acest zid a fost construit peste valul de pământ de pe latura de nord a
fortificaţiei.
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Elementele de fortificare de pe latura de sud au apărut în anul 1993 7 când a
fost trasată secţiunea S 1/1993 (PI. VI/I), în continuarea secţiunii Sl/1991 (PI. VI/2)
la 12 m sud de drumul roman surprins în aceasta. Secţiunea S 1/1993 (PI. VI/1) a
avut dimensiunile de 14 x 1,5 m fiind surprins şanţul de apărare (fossa), herma şi o
parte din valul de pământ (agger) 8 •
Aşa cum se prezintă stratigrafia secţiunii S 1/1993 între carourile 1-4, pe o
lungime de 6 m a fost surprins şanţul de apărare, ce atinge o adâncime maximă de
2,50 m faţă de nivelul actual şi 1,50 m de nivelul valului (PI. VI/1 ).
Prima fază a acestui şanţ constă dintr-o peliculă de nisip aluvionar
amestecată cu piatră şi pământ.
Berma are a lăţime de I m fiind realizată din pământ bine tasat.
Valul din această fază a fost surprins numai în caroul 4 şi constă dintr-un
strat compact de lut gălbui amestecat cu pământ.
Sunt vizibile în şanţ straturi alternative de pământ şi nisip ce acoperă primul
nivel, acestea fac parte din faza a II-a de lemn.
Berma are o lăţime de aproximativ un metru, iar valul este vizibil în
carourile 4-6 având o lăţime de aproximativ 4 m. În caroul 4, pe coama valului au
fost descoperite urme de palisadă, materializate prin existenţa gropilor de par.
Datorită unor probleme independente de voinţa noastră nu am putut continua
săpătura în adâncime în această zonă, rezumându-ne numai la aceste elemente
componente ale sistemului defensiv de pe latura de sud.
Cu ocazia acestor cercetări pe valul de pământ au fost descoperite două
cărămizi din lut ce au imprimată ştampila CI ... , ştampilă foarte asemănătoare cu
cea descoperită în castrul de la Tibiscum- Jupa şi atribuită Cohors I Sagittariorum9 •
Pe lângă aceste cărămizi ştampilate, a mai fost descoperită şi o fibulă din
bronz (PI. VIII/1) cu resort şi puţin profilată, ce poate fi datată la începutul sec. al
Ii-lea p.Chr. 10 •
Elementele de fortificare de pe latura de vest au apărut cu ocazia cercetărilor
arheologice sistematice ce s-au desfăşurat în anul 2001 la Tibiscum-Iaz şi s-au
concretizat printr-o secţiune S 1/2001 (PI. IV) cu dimensiunile de 20 x 1,5 m
orientată est-vest, cu o deviaţie de 0,5 grade sud-vest 11 , într-un teren necultivat din
cauza vegetaţiei şi a stuf'arişului existent.
După cum se prezintă profilul secţiunii S 1/2001 (PI. IV) am reuşit să
identificăm o primă fază de lemn reprezentată printr-un şanţ de apărare (fossa) cu o
lungime de 4,80 m şi o adâncime de 1,30 m, săpat în nisipul aluvionar amestecat cu
pământ şi chiar în icul şanţului a fost descoperită o puşculiţă întreagă din lut, o
cheie din fier şi o plăcuţă din plumb, alături de numeroase fragmente ceramice.
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Valul de pământ (aggerul) are o lungime de 3,50 m şi o înălţime de 0,60 m
faţă de primul nivel din interior. Pe coama valului au fost descoperite urme de
gropi de par şi două rânduri de cărămizi folosite cu siguranţă ca palisadă în
momentul când această zonă a constituit o fortificaţie.
La baza valului a fost descoperit un strat de pietriş şi nisip bine tasat ce
reprezintă de fapt via sagularis cu o lăţime de 2,50 m şi o grosime de 0,20-0,30 m
care acoperă stratul de mâl galben verzui amestecat cu nisip aluvionar. Pe acest
drum a fost descoperit un fragment de ţiglă ce are imprimată literele C I ... (PI.
IX/I) asemănătoare cu descoperirile din anul 1993. Acest drum a fost ~;;,1at în
antichitate de fundaţia construcţiei din piatră.
În interiorul valului a fost surprinsă o peliculă de pământ brun, cu urme de
cenuşă şi arsură. Foarte puţin material arheologic a rezultat în urma răzuirii acestor
suprafeţe pe care nu am reuşit să surprindem fundaţiile unor barăci.
Existenţa celei de-a doua faze de lemn a fost foarte dificil de surprins în şanţ
sau în val, în schimb între metrii 16-20 peste mâlul gaiben care acoperă primul
nivel am reuşit să identificăm o peliculă de cca. O, 1O m de cenuşă, cu urme de
bârne arse ce posibil să fi reprezentat podeaua barăcii, peste care se află un strat
consistent de 0,25-0,25 m de cărămizi arse şi sparte, urme de chirpici ars ce a fost
folosit cu siguranţă la unele locuinţe.
Din cele prezentate până în acest moment vis a vis de sistemul defensiv,
suntem în faţa unei fortificaţii cu dimensiunile de 90 x 60 m la care am reuşit să
identificăm patru laturi, respectiv de nord, sud, est şi vest şi drumul de acces (via
principalis).
Puţinele indicii cronologice ne duc însă la concluzia că această fortificaţie sa dezvoltat în două etape şi anume: 106-117 şi 117-160/170 p.Chr. Pentru a urmări
evoluţia cercetărilor din interiorul fortificaţiei, în rândurile ce urmează vom
prezenta rezultatele cercetărilor din primele nivele de la clădirea N.
Datorită suprapunerii zidului de incintă al clădirii N peste şanţul de apărare,
precum şi a numeroaselor ziduri intermediare din interiorul locuinţei elementele de
fortificaţie de pe latura de est au fost destul de dificile să le putem surprinde
stratigrafic.
Şanţul de apărare lfossa) pe latura de est a fost surprins în caseta Cl/1992 pe
o porţiune de numai 2 m dar şi în caseta C6/1995 12 pe o porţiune de 1 m.
Berma are aceiaşi dimensiune ce merge de la 0,70 m, la 1 m.
Valul de pământ a fost este vizibil de asemenea pe profilul sudic al casetei
C3/1992 şi caseta C6/1995 având lăţimea de aproximativ 6 m.
Deosebit de interesante au fost însă cercetările efectuate în campania
arheologică din anul 1998 când, în dreptul colţului de sud al clădirii N a fost
surprins şanţul de apărare a fortificaţiei pe latura de est (PI. V). Acesta are o
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lungime de şase metri fiind acoperit de straturi succesive de nisip şi pietriş. Zidul
IV a fost construit exact în locul în care a existat herma, lucrările de
construcţie afectând valul.
Pe toată suprafaţa cercetată stratigrafia este asemănătoare şi indică clar cele două
faze de lemn ale sistemului defensiv.
Pentru o apărare cât mai eficentă castrele militare au o organizare interioară
asemănătoare. În funcţie de punctele cardinale sunt amplasate cele patru porţi,
respectiv Porta Principalis Sinistra în nord, Porta Praetoria la est, Porta Principalis
Dextra la sud şi Porta Decumana la vest. Legătura între aceste porţi este făcută prin
intermediul a două drumuri, via principalis (nord-sud) şi via praetoria (est-vest) care se
întretaie în centrul unde este construită Principia. Întreaga fortificaţie este înconjurată
în interior de un drum de rond via sagularis care permite mai uşor mişcarea trupei.
Până în prezent am reuşit să cercetăm doar 500 mp din totalul de 5400 mp cât
are interiorul acestei fortificaţii, mai bine spus doar 18% din suprafaţă. Au fost
identificate porţiuni din via sagularis, via principalis şi fundaţiile a două barăci aflate
în retentura fortificaţiei.
În rândurile ce urmează vom prezenta rezultatele cercetărilor arheologice
efectuate la aceste obiective care definesc în bună măsură castru militar.
Drumul de rond sau via sagularis fost surprins în secţiunea Sl/1990, casetele
Cl/1992, C3/1992 (PI. Ill), C7/1996, C6/1995 şi în secţiunile Sl/1993 (PI. VI/I) şi
S 1/2001 (PI. IV).
Aceasta se prezintă sub forma unei pelicule de cca. O, 10-0,25 m de pietriş bine
tasat, ce se extinde pe o lăţime de 2,50 m, între baza valului de pământ şi barăcile
militarilor.
O compartimentare interioară a fortificaţiei militare o constituie şi drumul care
împarte retentura în două zone distincte, drum cunoscut sub numele de via quintana.
Acesta a fost surprins în secţiunea Sl/1990 în carourile 8, 9 şi 10, la adâncimea de
1,80-2,00 m şi se prezintă ca un strat de cca. 0,15 m de pietriş şi nisip bine tasat cu o
lăţime de aproximativ 2,50-3 m.
Cel mai important drum dintr-un castru militar, care face legătura dintre Porta
Principalis Sinistra, clădirea Principiei şi Porta Principlis Dextra, îl constituie via
clădirii

principalis.
Prelungirea în anul 1991 a secţiunii Sl/1990 cu 9 m spre sud face ca principala
ce leagă Tibiscum-ul de Colonia Augusta Dacica şi respectiv Diema să fie
intersectat (PI. VI/2).
Rezultatele cercetării arheologice au fost surprinzătoare pentru momentul
respectiv, dar foarte folositoare astăzi când fără nici o reţinere putem spune că în primele
faze ale drumului roman ce traversează aşe:zarea de la Tibiscum-Jaz, avem de-a face cu
unul din drumurile interioare ale fortificaţiei militare, mai bine zis o via principalis.
arteră rutieră
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După înlăturarea gliei moderne în secţiunea S 111991 am identificat un drum
la nici O, 1O m adâncime cu o lăţime de 7 m. Acesta se compune din pietriş nisip
foarte bine tasat. Grosimea acestuia în profil are 1, 1Om şi are în componenţă patru
straturi succesive de nisip, pietriş, peste care se află un strat de bolovani de râu,
acoperit de pietrişul şi pământul aflat sub glie.
O cercetare asemănătoare întreprinsă la acelaşi drum, dar, la aproximativ 50
m est, a fost făcută de către Petru Rogozea (PI. II) în anul 1986, care ne-a pus la
dispoziţie documentaţia.

Surpriza cea mare a apărut la adâncimea de 1,40 m când a fost descoperit un
nivel anterior drumului prezentat mai sus. Acest drum are o lăţime de 4 m 13 şi se
compune din strat de bolovani de râu şi pietriş foarte bine tasaţi (PI. VV2). De o
parte şi de alta se găsesc rigolele pentru scurgerea apei.
După cum se prezintă planul fortificaţiei de la Tibiscum-Iaz (PI. II),
cercetările efectuate în primele nivele au fost făcute în raetentura castrului, loc
unde se găseau barăcile soldaţilor. Suprapunerea clădirii IV din piatră peste
fortificaţia militară a îngrădit foarte mult spaţiul de cercetare, limitat doar la
intervalul din interiorul încăperilor. Chiar şi cu aceste inconveniente am reuşit să
identificăm două nivele de construcţie în care au fost surprinse fundaţiile barăcilor
de lemn.
Cercetarea efectuată în caseta C5/1993 (PI. III) la adâncimea de 1,80 m, între
zidurile Z8 şi Z 9 a dus la descoperirea primelor fundaţii. Acestea au o lăţime de
0,30-0,40 m şi se compune din pământ brun roşcat, care acoperă şanţul acestor
fundaţii cu o adâncime ce nu depăşeşte 0,30 m. Aşa cum se prezintă în plan,
fundaţiile au o formă dreptunghiulară, la colţuri descoperindu-se şi urmele gropilor
de par.
Fundaţiile unei alte barăci de lemn au fost cercetate în caseta C8/l 999,
casetă care surprinde situaţia stratigrafică aflată în imediata apropiere a valului de
nord. Şi în cazul acestor fundaţii avem de-a face cu un şanţ lat de 0,30 m şi adânc
de cca. 0,25 m, acoperit de pământ brun roşcat. În plan aceste fundaţii au fost
descoperite între Z4 şi martorul de pământ de la caseta C9/2000. În interiorul
barăcilor am reuşit să surprindem un nivel de călcare de cca. O, 10 m din lut galben
amestecat cu nisip care acoperă stratul de pietriş şi nisip aflat la bază.
Atât fundaţiile cât şi nivelul de călcare din interiorul barăcilor sunt acoperite
de un strat compact de arsură şi cenuşă datorată unui puternic incendiu, care este
acoperit la rândul său de un strat de nisip amestecat cu pământ, o nivelare a întregii
suprafeţe.
Aceiaşi situaţie stratigrafică a fost Sl!rprinsă şi În caseta C9/2000 unde pot fi
foarte bine observate primele nivele din faza I-a de lemn.
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Materialul arheologic provenit de pe acest nivel se rezumă doar la câteva
obiecte folosite de către militari printre care un pumnal din fier (Pl. Vll/1), un vârf
de lance (Pl. Vll/3) sau o închizătoare de cataramă (Pl. VIIl/9). O piesă deosebită o
constituie moneda din bronz emisă în timpul împăratului Traian, care pe revers are
reprezentat podul de la Drobeta inaugurat în anul 105 p.Chr.
Pentru moment încadrarea cronologică a acestei prime faze de lemn
ridică o serie de probleme datorate în special cercetărilor încă insuficiente.
Chiar şi în acest caz presupunem ca o primă etapă a fortificaţiei perioada
cuprinsă între 106 p.Chr, dacă nu chiar în perioada dintre cele două războaie şi
anul 1171118 d.Chr. când sunt cunoscute distrugerile provocate de incursiunile
sarmaţilor iazigy şi ale dacilor liberi.
O a doua etapă în evoluţia fortificaţiei militare de la Tibiscum-Iaz o
constituie refacerea barăcilor din lemn peste stratul de nivelare care acoperă prima
etapă de locuire. Această situaţie stratigrafică a fost descoperită în toate casetele şi
secţiunile cercetate.
Refacerea întregii fortificaţii presupune o reclădire a barăcilor şi
construcţiilor din interiorul acestui castru. Aşa cum se prezintă situaţia stratigrafică
în urma cercetărilor efectuate pe acest nivel, putem spune că acesta este cel mai
consistent şi reprezentativ strat arheologic.
În primul rând fundaţiile barăcilor sunt mult mai groase şi mai adânci
decât în prima fază. Acestea au o grosime de 0,40 m şi o adâncime de 0,200,30 m, iar şanţul acestora este acoperit de fragmente groase din chirpici cu
urma parilor proveniţi de la pereţii construcţiilor. Nivelul de călcare din
interiorul barăcilor se prezintă sub forma unui strat compact de lut bine ars, în
urma incendiului care a devastat întreaga fortificaţie. Acest strat a fost
descoperit la adâncimea de 1,40-1,50 m, în special în locurile unde a fost
cercetat interiorul barăcii, secţiunea S 1/1990, casetele C3/1992, C5/1993 sau
C9/2000. Podeaua din interiorul barăcii este acoperită de un strat de cca. O, 1O
m de cenuşă şi bârne arse în care au fost surprinse „in situ" foarte mult
obiecte.
Toată arsura şi cenuşa atinge în unele locuri o grosime de 0,30 m şi este
acoperită de un strat de cca. 0,25-0,35 m de dărâmătură din chirpici provenită de la
pereţii construcţiilor. Acest strat reprezintă faza de nivelare a întregii suprafeţe din
interiorul fortificaţiei.
Această distrugere violentă a fost provocată de puternica invazie
marcomanică din timpul împăratului Marcus Aurelius, când şi castrul de la
Tibiscum-Jupa suferă distrugeri majore. Acest eveniment este evocat de inscripţia
14
descoperită în curtea comandamentului castrului şi datată în anul 165 p.Chr. La
această descoperire se adaugă şi piesele scoase la suprafaţă cu ocazia cercetărilor
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arheologice desfăşurate în punctul „Traianu". Pentru a avea o cât mai bună imagine
asupra evoluţiei fortificaţiei de la Tibiscum-Iaz, în rândurile ce urmează vom
prezenta doar câteva piese ce constituie repere cronologice sigure.
Bronzurile romane reprezintă o categorie aparte de material arheologic care
este foarte bine reprezentat în descoperirile noastre, remarcându-se toarta unui vas
6
cu reprezentarea unui silen 15 sau un fragment de la o caserolâ; • Deosebit de
interesantă este şi o fibulă din bronz cunoscută sub denumirea de „trompetenfibel"
(PI. VIII/3) 17 •
Ceramica „terra sigillata" este reprezentată de două vase ce au imprimată
18
ştampila COMITIALIS alături de IOVENTl şi respectiv CERIALIS, provenind
din atelierele de la Rheinzabem.
Alături de aceste piese deosebit de importante pentru o încadrare cronologică
cât mai strictă au fost descoperite şi foarte multe obiecte cu caracter militar. Din
19
această categorie fac parte: pumnalul din fier (PI. VII/1), vârful de săgeată (PI.
VII/2), vârful de lance (PI. VII/3), fibulele din bronz (PI. VIII/1,2), aplică emailată
din bronz (PI. VIII/3), capetele de cureluşă20 (PI. VIII/10, 11), un însemn militar
sub formă de greutate ce imită o ghindă (PI. VIII/5), o bară ascuţită la capete şi
strunjită la mijloc (PI. VIII/6), o bară din bronz sub forma unui cui folosită ca piesă
de harnaşament (PI. VIII/8), închizătoare pentru cataramă (pi. VIII/7) aplici şi ţinte
folosite de către militari şi numeroasele plăcuţe şi obiecte din bronz ce sunt datate
în prima jumătate a secolului al Ii-lea p.Chr.
Au mai fost descoperite şi alte obiecte din bronz completate de cele două
oglinzi fragmentare şi ataşul de vas oenochoe datate în această perioadă. Numărul
impresionant de fragmente provenite de la vasele de sticlă, bila de praştie şi piatra
folosită pentru ascuţit briciul completează imaginea de ansamblu a evoluţiei
fortificaţiei de la Tibiscum-Iaz.
În ceea ce priveşte cărămizile ştampilate acestea au apărut încă din prima
fază de lemn şi sunt reprezentate de cele trei fragmente de ţigle imprimate cu
ştampila C I „ (PI. IX/1). Pentru prima jumătate a secolului al Ii-lea d. Chr. mai
poate fi menţionată şi ştampila M(asy) (PI. IX/2, citită probabil M(arcus)
A„ „.Sy(rus)2 1 şi nici de cum MARC(us) SYR(us)22 proprietar de cărămidărie şi
23
olărie „cunoscut până acum doar la Tibiscum" (Sic!). Asocierea numelui unui
proprietar de cărămidărie numelui MMACSVR, proprietar de Figlinae Baetice
este cu totul şi cu totul o ficţiune. Amfora descoperită în clădirea X face parte din
tipul Dressel 20 şi a fost confecţionată în sudul Spaniei24 pentru a transporta ulei de
măsline. Ultimele două ştampile descoperite la Tibiscum-Iaz sunt reprezentate prin
25
ştampila imprimată pe o ţiglă ce are inscripţia A R F datată la mijlocul secolului
al II-iea p.Chr. (PI. IX/4) şi ştampila T L V ce a fost descoperită în arătură (PI.
IX/3).
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Majoritatea opaiţele romane descoperite sunt datate în prima jumătate a
secolului al Ii-lea p.Chr.
O categorie aparte de piese databile în context larg o constituie monedele,
subiect ce va fi tratat într-un volum separat. Numai în punctul „Traianu" au fost
descoperite 105 monede emise între secolul I a.Chr şi până în sec. IV p.Chr.
Nu putem încheia prezentarea aşezării romane de la Tibiscum-Iaz :Iară a face
câteva precizări de ordin cronologic.
1.
Aşezarea a fost fondată probabil în a1~11l 106 d.Chr. servind ca incintă
fortificată unde şi-a avut garnizoana o cohortă ce şi-a lăsat însemnele doar pe
câteva cărămizi sub forma C I „. (PI. IX/1 ).
2.
Fortificaţia (faza a I-a) a fost realizată prin formă de castru militar de pământ
având un sistem defensiv format din val (agger) şi şanţ de apărare ifossa) cu
dimensiunile de 90 x 60 m.
3.
O primă refacere (faza a II-a) a acestei fortificaţii este făcută în timpul
împăratului Hadrian (117-138 p.Chr.) când probabil, după toate informaţiile
de care dispunem ar fi avut loc revolta dacilor liberi la care s-au alăturat
sarmaţii iazigy, o revoltă de mari dimensiuni şi consemnată prin inscripţii
descoperite la Tibiscum26 •
4.
Existenţa fortificaţiei este stopată de o distrugere de mari proporţii cosemnată
de noi prin descoperiri arheologice in situ şi datată în timpul împăratului
Marcus Aurelius (160-180 p.Chr.), întreaga incintă a fortificaţiei este
nivelată, şanţurile de apărare sunt acoperite ( secţiunea S 1/2001 (PI. IV) sau
servesc ca fundaţii pentru clădiri din piatră (caseta Cl/1992).
5.
După evenimentele petrecute în timpul lui Marcus Aurelius la Tibiscum-Iaz
nu mai avem de-a face cu o organizare militară ci întreg terenul pe care a
existat fortificaţia este destinat construcţiilor civile (publice sau private). În
acest moment unitatea care a asigurat paza trecerii peste râul Timiş probabil
a fost mutată în interiorul castrului mare de piatră de la Tibiscum-Jupa.
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A NEW ROMAN MILITARY FORTIFICATION
DISCOVERED IN TIBISCUM-IAZ
Summary
The Roman archeological complex from Tibiscum (county Caraş-Severin)
lies on a surface of approximately 40 ha, within the territory of Caransebeş and of
the commune Obreja, the village of Iaz, county Caraş-Severin.
This paper is based on research innitiated in 1990 at the location "Traianu"
situated within the village of Iaz, where archeologists exchaustively examined a
Roman building made of river stones bound with mortar, having the dimensions of
32 by 14 m.
This building was errected over a military fortification built in Tibiscum at
the beginning of the 2"d century A.D.
The fortification was built to protect the Roman road connecting the Danube
with the capital of the province of Dacia, the Colonia Augusta Dacica Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. The fortification elements are represented by a moat
(fossa), the berm and the mound (the agger), found on all faur sides.
The dimensions are of 60 by 90 m, and up to now we succeeded in
examining the defensive system and part of the road crossing the fortification from
the east to the west (via principalis) and alsa part of the foundations of the wooden
barracks that were found in the raetentura and the latera of the praetora.
From a stratigraphic point of view the fortification has two wood phases
dated in the 151 half of the 2"d century A.D. As to the troop living in the fortification
(only two tiles with the letters C I imprinted on them were discovered) we assume
it could have been Cohors I sagittariorum (C I S).
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PI. I. Harta obiectivelor arheologice de la Tibiscum.
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dela
TIBISCUM· IAZ

PI. II. Planul topografic al

fortificaţiei şi aşezării

romane de la Tibiscum-Iaz.
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PI. III. Tibiscum-Iaz. Detaliu asupra profilului stratigrafic de vest al casetelor
Cl-C3/1992.
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PI. IV. Tibiscum-Iaz. Profilul stratigrafic de nord al secţiunii Sl/2001.
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PI. V. Tibiscum-Iaz. Profilul stratigrafic al peretelui de nord din
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PI. VI. Tibiscum-Iaz. 1. Profilul stratigrafic de vest în secţiunea Sl/1993;
2. Profilul stratigrafic de vest al secţiunii Sl/1991.
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PI. VII. Tibiscum-laz: 1. Pumnal din fier., 2. Vârf de săgeată., 3. Vârf de lance (basta).
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PI. VIII. Tibiscum-Iaz. 1. Fibulă din bronz., 2. Fibulă din bronz., 3. Fibulă din bronz.,
4. Aplică din bronz emailată., 5. Aplică din bronz., 6. Aplică din bronz., 7. Cataramă.,
8. Ţintii din bronz., 9. Închiziitor de cataramă din bronz., 10. Capăt de cureluşă.,
11. Capăt de cureluşă.
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2
3

PI. IX. Tibiscum-Iaz: 1. Ţiglă ce are imprimată ştampilă C I.. .., 2. Fragment de ţiglă
ce are imprimată ştampila M(asy)., 3. Fragment de ţiglă ce are imprimată ştampila
TLV., 4. Cărămidă ce are imprimată ştampila ARF.
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CULTUL ZEITEI HECATE IN DACIA ROMANA
'

Atalia Ştefănescu

Hecate, considerată de unii zeiţă de origine tracică, asemănătoare lui Bendis,
de alţii o divinitate greacă, a fost în religia romană, într-o primă etapă, zeiţa
femeilor, simbol al sângelui menstrual şi al lichidului foetal 1• Hesiod spune legat de
fiica lui Perses şi Phoebe că "marea cea stearpă, pământul se află sub braţu-i
puternic. Chiar de la ceru-nstelat primise onoruri mai multe, rang mai de frunte
având, printre zeii rară de moarte" 2• Acelaşi autor spune că "din vechime-i cinstită
ca doică a lumii de tineri" 3 • Zeiţa asigura prosperitatea materială, victoria în bătălii,
elocinţa la adunările politice.
Epitetul trivia, care îi este frecvent atribuit (ca urmare a reprezentării sale cu
trei corpuri), se datorează calităţii sale de zeiţă a cerului, pământului şi infernului, a
4
nopţii, vrăjitoriei şi răscrucilor • Hecate Triformis întruchipează astfel atributele
Dianei de divinitate terestră, protectoare ale porţilor (apare cu chei şi frânghii), ale
Lunei ca divinitate celestă (cu disc lunar pe cap) şi ale Hecatei ca divinitate
5
infernală, a magiei (cu şerpi, trident, făclii, săbii, pumnale, bice ) • Uneori apare
6
chiar în ipostaza de iapă, căţea sau lupoaică .
Ca zeiţă a magiei numele său s-ar traduce "cea care lucrează de departe".
Animalul său favorit era câinele, în cinstea sa chiar sacrificându-se câini, legat de
credinţa potrivit căreia atunci când Hecate aduce moartea, câinele o adulmecă şi
7
urlă la lună .
Privitor la cultul Hecatei în Dacia, reprezentările sale nu sunt numeroase. Ea
apare în două ipostaze: pe reliefuri şi sub formă de statui. Pe reliefuri este reprezentată întotdeauna din faţă, cu trupul central înfăţişat în întregime, celelalte două
trupuri fiind redate prin cele două capete văzute din profil, uneori şi cu o parte din
corp, de o parte şi de alta a figurii centrale. Pe statui cele trei ipostaze sunt
distincte, în jurul unui trunchi de copac, spate în spate8 •
Cunoaştem până în prezent în jur de 20 de reprezentări ale zeiţei în Dacia.
Dintre acestea, cinci reliefuri şi două statui provin de la Ulpia Traiana; urmează
Sucidava cu două reliefuri, o statuie şi un tipar de teracotă, Drobeta, Romula,
Mehadia şi Diema cu câte un relief, o statuie la Ocna Mureşului şi alte două
reliefuri găsite în Oltenia (pentru reprezentări vezi catalogul). Se cunoaşte şi o
reprezentare pe o gemă, probabil întrebuinţată ca talisman contra ciupiturilor sau
muşcăturilor •

9
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În toate cazurile este înfăţişată ca Hecate Triformis (figura din mijloc se
că semnifică luna plină, iar celelalte două fazele lunii). Zeiţa apare cu
10
veşmânt lung, ţinând în mâini făclii, bici, pumnal, şerpi •
Este necesar să amintim o reprezentare controversată, provenind de la Aquae
(PI. 111), pe care apare redată o figură feminină în ipostaza triformis, având
dedesubt inscripţia DOMNA PLAI CIDA VA(lerius) MEXY I VOTVM (posuit).
Una dintre ipotezele formulate în legătură cu această reprezentare este
11
legătura cu cultul zeiţei Hecate. Silviu Sanie respinge atribuirea reliefului zeiţei
Hecate, considerând că se potriveşte mult mai bine cu Isis. Epitetul Placida poate fi
mai uşor, în accepţiunea autorului, asociat lui Isis decât lui Hecate. În plus, pornind
de la Metamorfozele lui Apuleius, S. Sanie afirmă asocierea-identificare a lui
Hecate cu Isis. Un alt argument în favoarea aserţiunii sale ar fi acela că, chiar dacă
reprezentarea figurativă sugerează pe Hecate, se cunosc şi alte cazuri de
reprezentări care nu corespund inscripţiilor ce le-au fost asociate (?).
Alte teorii în legătură cu relieful în discuţie au mai fost formulate şi de alţi
autori, între care D. Tudor, care o identifica cu Venus. Autorii !DR, unde a fost
publicată de asemenea tăbliţa 12 , consideră că reprezentarea se referă la Hecate
Triformis. Zeiţa de pe relieful de la Aquae a fost identificată cu Hecate şi de către
M. Macrea sau A. Bodor.
Descrierea piesei şi ideea atribuirii sale cultului lui Hecate apar la Gabriella
Bordenache 13 . Plăcuţa votivă trapezoidală (marmură; stare bună de conservare;
h=l 9 cm; Muz. Naţional de Antichităţi, inv. 890), cu partea superioară rotunjită,
înfăţişează un personaj feminin situat între două altare, cu chiton şi apoptygma cu
mâneci scurte, cu polos pe cap. Feţele laterale nu apar ca de obicei din profil, ci din
faţă. Zeiţei îi lipsesc atributele obişnuite. Doar chipul central are degetele
împreunate, cu excepţia degetului mare şi a celui mic, care sunt depărtate într-o
crede

postură apotropaică.

Ipostaza în care apare personajul de pe plăcuţa votivă sugerează, cel mai bine, pe
Hecate. O altă teorie nu ni se pare, la ora actuală, mai potrivită. La aceasta contribuie şi
analogiile piesei de la Aquae cu o tăbliţă provenind de la Durostorum, pe care figura
centrală a zeiţei Hecate ţine în mânile lăsate în jos două torţi, figurile laterale fiind
redate din faţă (Pl.112) 14 •
Un fragment de relief provenind din castrul de la Barboşi, recent publicat de
Silviu Sanie, mai păstrează doar o parte din imaginea zeiţei Hecate triformis (PI. 113),
cu jumătatea inferioară a două personaje feminine cu chiton, o mână „în care ţine un
şarpe şi ceva mai sus, o altă mână din care s-a păstrat doar palma strânsă pe un pumnal.
Jos ar exista spaţiul pentru ilustrarea unui altar sau unui câine" 15 • Dacă reîntregirea
propusă de S. Sanie este viabilă, fragmentul de la Barboşi prezintă analogii cu piesa de
la Aquae, argumentând o dată în plus atribuirea acestui relief zeiţei Hecate.
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O altă piesă la care dorim să ne referim (Pl. l/4), deşi nu provine de pe
teritorul Daciei, este un relief descoperit la Tomis, în prezent la Muzeul Naţional
de Istorie a României. În momentul publicării acestui relief, autorii afirmau că
„braţele susţin atribute specifice: două facle întoarse în jos, un pumnal, un flagel, o
16
pasăre şi un buchet de flori" • La o analiză mai atentă a reprezen~arii se poate
observa însă că nu este vorba despre flori sau pasăre, ci despre o pateră şi un
ciocan, atribute specifice zeiţei Hecate.
În ceea ce priveşte inscripţiile dedicate zeiţei, se cunoaşte o inscripţie la
Sarmisegetusa (altar; marmură; 102 x 46 x 37 cm; Muz. Sarmisegetusa) 17 , pusă
pentru Dea Aechatae de către Aerenius Gemellinus, în calitate de tribun, pentru
sănătatea soţiei sale, Aelia Satumina, "statum coniugis redemit ex visu" (sănătatea
soţiei a răscumpărat-o în urma unui vis bun). Dedicantul ne este cunoscut dintr-o
18
altă inscripţie, tot de la Sarmisegetusa , pusă pentru Deo Aetemo, în calitate de vir
egregius, deci avem de-a face cu un cavaler, procurator augustorum nostrorum
trium (ceea ce ne oferă ca element de datare anul 211 p.Chr.).
Majoritatea monumentelor, epigrafice sau anepigrafice, referitoare la zeiţa
Hecate descoperite în Dacia se datează în secolul III p.Chr. Nu putem trece cu
vederea faptul că principala formă de reprezentare a zeiţei Hecate este tăbliţa
votivă de mici dimensiuni, posibil legată de practica antică de a pune astfel de
tăbliţe la încrucişările de drumuri, cu rol protector (nici una dintre piese nu
beneficiază de un context arheologic clar, toate fiind descoperiri întâmplătoare
realizate în apropierea unor oraşe sau localităţi mai importante, deci şi în
apropierea unor căi de comunicaţie - posibil indiciu în favoarea ipotezei susţinute
de noi). Dacă aceste reprezentări ale zeiţei Hecate sunt sau nu legate de practici
magice sau vrăjitoreşti, nu putem, în acest stadiu al cercetărilor, să apreciem.
Indubitabilă rămâne complexitatea acestui cult, care face legătura între celest,
terestru şi infernal şi care, credem noi, nu şi-a dezvăluit încă toate tainele.

133

Catalogul descoperirilor legate de cultul
zeitei Hecate în Dacia romană
'

Pentru descrierea pieselor în cadrul catalogului vom folosi următorul sistem:
material, stare de conservare, dimensiuni, descriere, loc de descoperire, loc de
păstrare, bibliografie, datare, analogii.
1. Relief: marmură; stare bună; 20,5 x 12 cm; zeiţa apare frontal, cu celelalte
figuri abia sugerate; ţine un cuţit în mâna dreaptă şi un bici în mâna stângă;
descoperire întâmplătoare la Ulpia Traiana Sarmisegetusa; Bucureşti (nr. inv.
18713); Alicu, Dorin, Pop, Constantin, Wollmann, Volker, Figured Monuments
from Ulpia Traiana Sarmisegetusa, BAR Intemational Series 55, 1979, p. 30, pi.
VII; sec. III p.Chr.
2. Relief: marmură; stare bună; 21,4 x 14,1 x 1,5 cm; zeiţa apare redată în
postura triformis; ţine o torţă în sus cu mâna stângă şi una în jos cu mâna dreaptă;
celelalte două figuri par a avea aceleaşi atribute; toate trei par a avea calathos;
descoperire întâmplătoare la Ulpia Traiana Sarmisegetusa; Deva (nr. inv. 211);
Alicu, Pop, Wollmann, op.cit, p. 31, pi. VII; sec. III p.Chr.
3. Relief: marmură; stare bună; 32,5 x 21,9 cm; figura centrală a zeiţei ţine
torţe în ambele mâini; zeiţa are păr buclat, acoperit de calathos; celelalte două
figuri sunt redate din profil; în mâna dreaptă ţine un cuţit, iar în stânga torţa
întoarsă; descoperire întâmplătoare la Ulpia Traiana Sarmisegetusa; Deva (nr. inv.
210); Alicu, Pop, Wollmann, op.cit, p. 32, pi. VII; sec. III p.Chr.
4. Statuie: marmură; stare bună; h=130 cm; zeiţa, cu chiton şi himation ţine
torţa în mână (în cazul figurii centrale), respectiv biciul; descoperire întâmplătoare
la Ulpia Traiana Sarmisegetusa; Deva (nr. inv. 233); Alicu, Pop, Wollmann, op.cit,
p. 33; Miclea, Ion, Florescu, Radu, Strămoşii românilor. Vestigii milenare de
cultură şi artă. Daco-romanii, voi. 2, Bucureşti, 1980, fig 27; sec. II-III.; lucrare
provincială prin disproporţia mâinilor (PI. 1/5)
5. Relief: marmură;-; 45 x 30 x 2 cm; zeiţa ţine torţe în mâini; reprezentarea
este însoţită de următoarea inscripţie: HILARE VOCATA DEPPIA GIDE EX
VOTO POSVIT; descoperire întâmplătoare la Ulpia Traiana Sarmisegetusa;
pierdută; Alicu, Pop, Wollmann, op.cit, p. 34; sec. II-III.
6. Fragment statuar: marmură; -; -; -; descoperită la Ulpia Traiana
Sarmisegetusa; pierdută; Alicu, Pop, Wollmann, op.cit.
două
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7. Relief: -; -; -; figura centrală poartă chiton lung, prins sub sâni (PI. 11/6);
în mâini două torţe orientate în jos, deasupra a două altare; de-o parte şi de alta
a ei se află doi câini; celelalte două figuri sunt redate prin capete, braţe şi parte din
corp; figura din stânga are în mâini o cheie şi o flacără în sus, iar cea din dreapta un
pumnal şi un câine; deasupra capului figurii centrale se află cornul lunii; Ulpia
Traiana Sarmisegetusa; -; Bodor, Andras, Die griechisch romische Kulte in der
Provinz Dacia und das Nachwircken der einheimischen Traditionen, în ANRW,
2/18, 2, 1989, p. 1126, pl. VII, fig. 18; piesa are analogii cu o tăbliţă de la Tomis,
datând din secolul III (PI. 11/7), pe care zeiţa este îmbrăcată în chiton lung, dublu,
prins cu o cingătoare sub sâni; figura centrală are de asemenea deasupra capului
cornul lunii, iar în mâini ţine două făclii aprinse deasupra a două altare; de-o parte
şi de alta se află două animale, fie doi câini, fie un câine şi un căprior; figura din
dreapta are în mâini pumnal şi un şarpe, iar cea din stânga o cheie şi o făclie în
sus 19, totodată prezintă analogii şi cu o altă tăbliţă, cu loc de descoperire
necunoscut (PI. 11/8) 20 ; pe baza acestor analogii putem concluziona utilizarea de
către meşteri a aceluiaşi model pentru realizarea celor trei piese.
8. Statuie: marmură; fragmentară, lipsind partea inferioară şi unul dintre
antebraţe; 140 x 90 cm; două trupuri au chiton răsfrânt şi strâns sub sâni; al treilea
corp este prelucrat asemănător lui Artemis din Efes sau Venus de la Afrodisia,
având în registrul superior pe Hermes şi Telefos, în registrul al doilea pe Telefos şi
ursitoarele, în registrul al treilea pe Demeter şi Kore, iar jos un dans ritual (PI. 11/9);
Salinae; Muz. Brukenthal, A3444; Gramatopol, Mihai, Arta romană în România,
Bucureşti, 2000, p. 256; Bodor, Andras, op.cit, p. 1126; Miclea, Ion, Florescu,
Radu, Strămoşii românilor. Vestigii milenare de cultură şi artă. Daco-romanii, voi.
2, Bucureşti, 1980, fig. 292, 293.
9. Relief: marmură; fragment, parte superioară arcuită; 15 x 8 x 30 cm;
Hecate Triformis cu modius pe fiecare cap şi câte un bici în formă de şarpe în cele
două mâini rămase; Oltenia (?); -; Tudor, Dumitru, Monuments de pierre de la
collection Cezar Bol/iac au Musee National des Antiquites de Bucureşti, în Dacia,
IX-X, 1941, p. 417, fig. 12/2.
10. Relief: marmură; fragment, parte inferioară; 0,115x0,15 m; Hecate între
doi câini; Oltenia(?);-; Tudor, D., op.cit., p. 417, fig. 12/3.
11. Tipar: teracotă; -; -; Hecate apare cu pumnal, flacără şi bici; Sucidava; -;
Bodor, A., op.cit, p. 1127; Tudor, Dumitru, Oltenia romană, Ed. IV, Bucureşti,
1978,p.373
12. Statuie: marmură; fragment;-;-; Sucidava; -; Bodor, A., op.cit, p. 1127
13. Relief: -; -; -; Hecate apare cu făclii, pumnal, spice de grâu şi un câine;
Dierna; -; Bodor, A., op.cit, p.1127
ţine
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14. Relief: marmură; stare foarte bună de conservare; 0,23 x 0,21 x 0,03 m;
cele trei figuri au deasupra capului cornul lunii; din figurile laterale nu se observă
decât capetele şi braţele; figura centrală ţine două făclii aprinse deasupra a două
altare; figura din stânga ţine un ciocan şi, probabil, o făclie îndreptată în sus, în
timp ce cea din dreapta un şarpe şi un pumnal; de o parte şi de alta se află un câine
şi un căprior; Drobeta (PI. 11/10); -; Tudor, D., op.cit, p. 373, fig. 106,2; Tocilescu,
Gr., op.cit, p. 508-809, fig. 5; sec. III p.Chr.
15. Relief:-; fragment;-;-; Romula; -; Tudor, D„ op.cit, p. 373
16. Relief: ceramică; -; -; -; Sucidava; -; Toropu, Octavian, Tătulea,
Corneliu, Sucidava-Celei, Bucureşti, 1987, p. 164
17. Relief: marmură; fragment;-;-; Sucidava; -; Toropu, Tătulea, op.cit, p. 164
18. Statuetă: calcar poros; stare bună de conservare, slabă calitate artistică,
producţie provincială; h=28 cm; cele trei ipostaze ale Hecatei sunt redate spate în
spate, ţinând torţi în mâini; cele trei personaje poartă chiton strâns sub sâni cu o
centură şi calathos sau modius pe cap; figura centrală, cea mai bine păstrată, ţine în
mână o pasăre (porumbel?); Mehadia; Muz. Banatului (nr. inv. 6501); Benea,
Doina, Hecate Triformis de la Mehadia, în Şcoala Mehedinţiului, 11, 1997, p. 4-5.
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THE CULT OF HECATE IN ROMAN DACIA
Summary

The goddess Hecate is lrnown so far in Roman Dacia in almost 20
representations, mostly unepigraphical reliefs. Their exact place of discovery is
unlrnown, probably due to the fact that the ancients used to put such small plates at
crossroads, for protection. lt is not possible fot the moment, due to the few
informations we have, to appreciate whether they have anything to do with
witchcraft or magic or have only a protective meaning.
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PI. I. 1. Tăbliţă votivă cu Hecate provenind de la Aquae, 2. Hecate Triformis de la
Durostorum, 3. Relief cu Hecate din castrul Barboşi, 4. Hecate de la Tomis, 5. Statuie
cu Hecate de la Ulpia Traiana Sarmisegetusa
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PI. II. 6. Hecate pe un relief de la Vipia Traiana Sarmisegetusa, 7. Hecate Triformis relief de la Tomis, 8. Hecate Triformis, 9. Hecate pe o statuie de la Salinae, 10. Relief
cu Hecate Triformis de la Drobeta
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DESPRE PANDANTIVUL TIP BULLA
DIN PROVINCIA DACIA
Doina Benea

Între descoperirile singulare provenind de la Tibiscum atrage atenţia o piesă
de podoabă descoperită pe teritoriul vicus-ului militar în anul 1977. Până în prezent
piesa este inedită.
Medalion de bronz (D: 3 cm); Loc de descoperire: în zona clădirii VII din
aşezarea vicană, din pământul aruncat. (Ca atare, nu se poate preciza contextul
arheologic al descoperirii); Stare de conservare: fragment; Descriere: piesa a fost
realizată prin modelare din două plăcuţe concave inegale in diametru. Cea mai
mare avea marginile zimţate, iar cea de-a doua redusă ca dimensiuni cu câţiva
milimetri se fixa de precedenta prin întoarcerea marginilor zimţate. În interiorul
capsulei era depus un obiect de formă rotundă, neidentificat ca amuletă. Din piesa
în discuţie marginile zimţate sunt parţial păstrate. Verigă de fixare actualmente
ruptă. Medalionul era utilizat ca podoabă prinsă într-un lanţ sau bandă din material
textil. Analogii: Ulpia Traiana Sarmizegetusa (o piesă descoperită în amfiteatru,
1
datată cu monede de la Caracalla şi Severus Alexander) ; castrul de la Gilău, 2
exempiare, din care cea întreagă (D: 30 x 25 x 14 mm) cu marginile zimţate, pe
ultimul nivel de deasupra viae sagularis, databil în epoca romană târzie, cea de-a
doua piesă fragmentară (16 x 13,8 mm) a fost descoperită în clădirea A într-un
nivel de locuire datat în secolul al Iii-lea. În cele două capsule au fost descoperite
sâmburi de fruct neprecizaţi, însă2 ; Porolissum (rară locul clar de descoperire) 3 .
Alte descoperiri similare sunt amintite la Potaissa (sec. III), Apulum (oraşul antic
fără contextul de descoperire şi datare)4 şi Napoca (piesă păstrată în Muz. de
Istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca) 5 •
Piesa se încadrează în categoria pandantivelor, mai de grabă le-am denumi
medalioane, de tip bulla larg răspândite în lumea romană.
Descoperirea de la Tibiscum se alătură astfel celor deja cunoscute provenind din
Dacia. Ele provin cu deosebire din mediul urban al provinciei. Într-un singur caz este
6
semnalată o descoperire în context funerar (în necropola tumulară de la Romula) .
O studiere a acestei categorii de piese este mult îngreunată de faptul că în
literatura de specialitate deşi sunt mai multe menţiuni, doar în câteva cazuri cum ar
fi: o descoperire de la Ulpia Traiana Sarrnizegetusa, Porolissum (3 exemplare),
Gilău (2 exemplare) există şi reprezentările pieselor, care pot constitui un element
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de comparaţie adecvat7. Modeste ca factură, ele nu au atras atenţia specialiştilor
români decât arareori, astfel încât este posibil ca asemenea piese să se mai găsească
în depozitele muzeelor noastre.
Tipologic, ele se încadrează în grupa mare a descoperirilor de pandantive cu
casetă din Imperiul roman şi fac parte dintr-o produc~e de serie.
Între piesele considerate ca piese tipice de podoabă antică se numără şi
categoria de pandantive simple de formă rotundă confectionate din două plăcute
concave, care permiteau depunerea în lăcaşul format, a unei amulete8 . Cu o verigă,
la unul din capete piesa era fixată pe un lanţ sau pe o bandă din material textil. Ea
poartă denumirea de bui/a. Asemenea piese erau de mici dimensiuni, cu un
diametru cuprins între 2-4 cm9 •
Pandantivele din această categorie îndeplinesc nu numai rolul de piese de
podoabă, dar reprezintă un element de distinc~e socială, în sensul că ele erau
purtate la gât de către copiii născuţi liber, de la naştere şi până în momentul când
primeau toga praetexta. Un copil poartă chiar numele după aceste piese de
bullatus. După această dată, aceste piese erau depuse ca ofrandă zeilor protectori ai
casei, Lares şi Penates 10 •
Sub numele de bullula, piesa reprezintă un pandantiv rotund de acelaşi tip
aflat la gâtul femeilor, dar de dimensiuni mai mici, executat din aur, argint, bronz
sau pietre semipreţioase 11 •
În interiorul unui astfel de medalion erau depuse o serie de amulete,
considerate ca având caracter apotropaic. Această destinaţie principală a pieselor
utilizate mai ales de copii, dar şi de oamenii maturi este evidenţiat prin conţinutul
capsulelor, care însă cu rare excepţii poate fi desluşit mulţumitor. Astfel, ar fi în
cazul depunerii unei şuviţe de păr, fapt ce poate fi considerat benefic pentru
purtător amintind de o persoană dragă din familie. Plinius cel Bătrân (N.H.
XXVIII. 9, 41) menţionează calităţile vindecătoare ale părului depus în asemenea
capsule.
O confirmare în acest sens o reprezintă descoperirea arheologică din
inventarul unui mormânt de la Adria (Italia), unde în capsulă s-a descoperit o şuviţă
de păr castaniu, depusă poate ca amintire a unui membru al familiei 12 •
Pentru alte semnifica~i (resturile textile, sâmburii de fructe etc.) greu pot fi
găsite explicaţii mulţumitoare. Dar, multe alte depuneri au jucat acelaşi rol cu
ajutorul magiei, fiind uneori însoţite de mici plăcuţe din foiţă de aur cu inscripţii
protectoare adresate unor divinităţi sau dimpotrivă cuprizând blesteme la adresa
unor persoane 13 •
Informaţii lapidare apar la Macrobius (Saturnalia, I, 6, 9-1 O) care relatează
ca astfel de piese se aflau în posesia unor generali triumfători al căror conţinut
trebuia să-i apere de invidie şi răutate.
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Recent, E. Lucchesi Palli a întreprins un studiu atent bazat mai ales pe
informaţiile literare, dar şi pe câteva descoperiri arheologice pentru a stabili
14
conţinutul unor bul/ae • În interiorul medalioanelor se depuneau seminţe, resturi
textile de îmbrăcaminte 15 • Astfel, într-un mormânt roman târziu de la Intercisa a
fost descoperit un sâmbure de fruct; la Keszethely Dobog6, într-un mormânt de
copil, bulla de bronz conţinea o sămânţă de coriandru 16 •
Alteori, mici fragmente de organe de animale (ochi de şopârlă, piele etc.)
formau conţinutul unor asemenea pandantive.
Descoperirile arheologice sesizate cu deosebire în inventarul unor morminte
au condus la identificarea unor piese. Astfel, se cuvine a remarca o descoperire
singulară până acum de la Camuntum, având în interior, chiar o mică statuetă (I:
1,9 cm), probabil a lui Harpocrate 17 •
Obiceiul de a purta bullae este documentat mai ales în secolele I-III, el
continuând şi în epoca romană târzie, când pe piese sunt înscrise anumite simboluri
creştine. Pandantivele de tip bullae formează o categorie de piese foarte uzitată în
descoperirile funerare, mai ales în mormintele de copii. Ele pot proveni şi din
medii nefunerare de pe arealul unei aşezări. Cităm selectiv, din provinciile
dunărene, de pildă: descoperirile de la Viminacium, o piesă provenind din
mormântul 216 datat cu o monedă de la Nerva 18 , o a doua din mormântul 249, cu o
monedă Domiţian, iar a treia piesă datată într-un nivel general cuprins între
secolele I-IIl 19 • Tot din Moesia Superior de la Obrenovac (punctul Plantaţie), cu
ocazia unor cercetări arheologice efectuate a fost descoperită o bulla datată pe baza
contextului arheologic în secolul IV 20 . În Pannonia, la Siscia, în schimb piese
similare sunt datate în secolele III-IV 21 etc.
La Lauriacum (Enns) la E de castru şi în aşezarea civilă au fost descoperite
câte o bulla, în primul caz din argint (D: 3, 1 x 2, 1 x 1,3 cm), iar în al doilea, un
exemplar din bronz (D: 3,7 x 2,4 x 1,1 cm).
Concluzii: Descoperirile din Dacia se încadrează celor din provinciile
dunărene ca areal de răspândire şi apar, aşa cum menţionam, cu deosebire în
mediul urban al aşezărilor. Numărul lor este relativ mic, dar nici în alte provincii
nu apare mai numeros. Amuletele depuse în bullae din Dacia din păcate nu apar
clar precizate, cu excepţia descoperirilor de la Gilău. Se pare, că era totuşi format
din sâmburi. Semnificaţia acestor amulete din sâmburi de fructe nu este clară.
Pandantivele de tip bullae reprezintă o formă de civilizaţie romană nu numai ca
piese de podoabă romană, dar şi ca elemente de natură socială, interesante în cazul
unor contexte clare de descoperire. Descoperirea de la Tibiscum completează
credem tabloul informaţiilor documentare despre această categorie de piese.
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Cociş 1994, 52, nr. 715.
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Diaconescu, Opreanu 1987, fig. 4 /26, 27; lsac 1997, pi. 24/7.
Gudea 1989, pi. CCXVlll/ 30, 32.
4
Bărbulescu 2003, 27, nota 89.
5
Cociş 1994, 52.
6
Bărbulescu 2003, 27, nota 88.
7
Cociş 1994, 52.
BRE 1899, 1047-1051.
9
Goette 1986, 133-164.
10
Rich 1862, 85, sv. Bui/a, Bul/atus; Goette 1986, 133 sqq.
11
Rich 1862, 86, sv. Bullula
12
Lucchesi Palii 1994, 311-317.
13
Bărbulescu 2003, 27.
14
Lucchesi Palii 1994, 311-317.
15
Bărbulescu 2003, 27.
16
Lucchesi Palii 1994, 311-317.
17
Lucchesi-Palli 1994, 172.
18
Zotovic, Jorgovic 1990, PI. XXXVU2-5.
19
Ibidem, PI. XLll/8.
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°Krunic 1997, 94, nr. 160-162.
21
Ibidem, nr. 161.
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U BER EINIGE ENTDECKUNGEN VON BULLAE
AUS DER PROVINZ DACIA
Zusammenfassung

Im Jahre 1977 wurde im Kasstellvicus von Tibiscum, in der Năhe der
VII, eine Kinderbulla entdeckt (D = 3 cm). Das Exemplar ist in einen
schlechten Zustand erhalten. Bronzene Bui/a ist aus zwei halbkugelien Hălften, die
ineinander verzahnt und oben durch eine bandformige Ose, durch die man eine
Kette ader Schnur ziehen konnte verbunden sind.
Die Bui/a war ein Zeichen der Freigeboren und hat eine besondere Wirkung.
In die Bullae wurden einige kleine Schutzstoffen mit einen apotropaieschen
Karakter gefiillt.
Bei Eintritt in das Mannesalter wurde die Bui/a dem Laren und Penaten der
Familie geweicht. In die Bullae wurden einige kleine Schutzstoffen mit einen
apotropaieschen Karakter. Bis jetz in Dakien sind relative selten diese Art
Kinderschmuck endeckt worden.
Solche Exemplare wurden im Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Porolissum.
Potaissa, Apulum, Napoca und Gilău gefunden. In ein einziger Fall im Romula, ist
eine Bulla als Beigabe in Inventar einen Grab gefunden (Anm. 4).
Gebăude,
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PI. I. Pandantivul tip huila din provincia Dacia
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ELEMENTE ORNAMENTAL-SIMBOLISTICE
PE MONUMENTELE DIN SUD-VESTUL DACIEI
(I)
Mariana

Crînguş

Monumentele epigrafice şi sculpturale descoperite în sud-vestul Daciei
romane prezintă o serie de elemente ornamental-simbolice care le conferă acestora
o semnificaţie artistică şi religioasă aparte.
Monumentele epigrafice, fie ele votive, onorifice sau funerare, atrag în
primul rând atenţia prin ţinuta lor artistică, iar uneori aceasta completează
informaţia inscripţionată.

Cele mai interesante elemente ornamental-simbolice le găsim pe
monumentele funerare. Ele trebuie să atragă atenţia trecătorului, chiar să-l reţină
puţin în faţa pietrei tombale. De altfel, domeniul funerar este poate cel mai
important care a dispus de mai multă libertate şi în care se găsesc o serie de
simboluri. Acest lucru credem că se datorează rolului pe care omul l-a atribuit vieţii
de după moarte, viaţă care incită şi care face ca misterul în care este învăluită să
stârnească imaginaţia artizanului, dar şi a trecătorului.
Îmbinarea diverselor simboluri cu caracter funerar se poate observa şi pe
monumentele ce provin din sud-vestul provinciei Dacia. Atunci când le analizăm,
credem că ele nu trebuie privite singular, adică un simbol nu trebuie luat în discuţie
fără a ţine cont de celelalte simboluri care se găsesc reprezentate pe acelaşi
monument, bineînţeles dacă acestea există. De altfel trebuie să luăm în considerare
componenţa etnică a localităţii unde a fost descoperită piesa respectivă, căci putem
să întâlnim anumite obiecte reprezentate care nu apar redate prea des şi care
obiecte au păstrat mai mult ca altele încărcătura simbolică.
Analizate, monumentele din partea sud-vestică a provinciei Dacia nu pot fi
incluse în rândul monumentelor caracterizate de un "baroc artistic", aşa cum se
afirmă despre monumentele care provin de la Apulum. Mai degrabă le-am putea
descrie ca pe nişte monumente simple, uneori chiar elegante, care dispun de
elemente ornamental-simbolice, dar nu în exces, uneori dispunând doar de o
profilatură bine realizată.
Pentru o descriere cât mai exactă a monumentelor epigrafice şi sculpturale,
atragem atenţia asupra elementelor care se întâlnesc pe acestea. Ele pot fi încadrate
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în rândul elementelor care au un rol pur ornamental (acrotera, luneta, frontonul
triunghiular, coloneta, pilastrul, nişa), al elementelor ornamental-simbolice, adică
acele elemente care au avut la început o încărcătură simbolică dar care s-a pierdut,
ajungându-se ca să fie reprezentate în continuare lară a mai avea aceeaşi intensitate
simbolică (frunza de acant, palmeta, rozeta, coroana funerară legată cu taenia,
busturile defuncţilor, iedera, viţa-de-vie, pinul). Nu în ultimul rând trebuie să
remarcăm elementele cu o încărcătură mai intensă simbolică şi aici am remarca
reprezentările de obiecte personale (oglinda, cutia de bijuterii), ascia, geniile, leii
funerari, păsările, personajele mitologice, bucraniile, elementele solare, Vânturile,
călăreţii. Dacă în a doua categorie au intrat tot mai multe elemente care apar
frecvent reprezentate pe monumente, uneori, chiar dacă iniţial elementele au făcut
parte din simbolistica funerară, ele pot fi prezente chiar pe monumente pe care nu
le putem include în rândul celor funerare, caracterul lor onorific sau votiv fiind
foarte clar. Acest lucru credem că susţine ideea noastră. În a treia categorie am
inclus elementele care nu apar prea des reprezentate şi credem că acest lucru se
datorează simbolisticii care se află încă vie în spatele reprezentării. Acest lucru,
suntem de părere, se datorează atât meşterului, cât mai ales celui care comandă
monumentul. Vom încerca în continuare să prezentăm atât elementele ornamentale,
cât şi pe cele ornamental-simbolice sau simbolice, căutând acolo unde va fi posibil
să prezentăm originile sale, rolul şi frecvenţa cu care apare pe monumentele din
sud-vestul Daciei elementul respectiv.
În lucrarea de faţă ne vom referi exclusiv la elementele strict ornamentale.
Prezenţa elementelor care au un rol strict ornamental se datorează dorinţei
artistului de a imprima o eleganţă monumentului, de a-l face să exprime cel mai
bine îmbinarea registrelor (cel al inscripţiei cu cel sau cele ale decorului). Este
evident că nu întotdeauna cel ce a realizat monumente epigrafice a reuşit, însă
credem că această dorinţă a existat. Este clar că, într-un atelier de realizare a
monumentelor din piatră, existau mai multe categorii de meşteri, iar executarea
elementelor ormanentale suntem de părere că a revenit mai ales ucenicilor care
încercau să deprindă meserie pe lângă maestru. Faptul, că maestrul îi desemnează
ucenicului anumite părţi dintr-un monument pentru a le realiza, se poate observa
printr-o analiză amănunţită a monumentelor din Dacia 1•
Prezenţa elementelor considerate de noi ca având un rol decorativ sau
ornamental au în cele mai multe cazuri şi un rol funcţional sau arhitectural.
Acestea, mai ales în cazul stelelor funerare care s-au bucurat de mai multă atenţie,
i-au făcut pe cercetători să includă monumentele, în special pe cele funerare, într-o
serie de tipologii care dau posibilitatea unei analize mai aprofundate privind
originea, difuzarea şi datarea lor2 •
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1. Acrotera
Este un element cu rol arhitectonic dispus la colţurile unui acoperiş. Forma
sa consacrată este cea de sector de sferă. De cele mai multe ori se remarcă prezenţa
palmetei care decorează acrotera. Acroterele sau pseudoacroterele, cum mai sunt
denumite atunci când apar pe monumente şi fac corp comun cu ac,sta 3 , pot )1
întâlnite în sud-vestul Daciei pe diverse tipuri de monumente, precum pe altar(:
votive sau funerare ori onorifice, pe stele funerare sau pe sarcofage, dar şi pe
acoperişuri de aedicula care provin de la Micia.
Majoritatea altarelor votive descoperite la Micia dispun, pe capitel, de
reprezentarea acroterelor la colţuri, indiferent de divinitatea sau divinităţile pentru
care a fost ridicat altarul respectiv4 • Credem că acest lucru poate fi considerat ca o
modalitate artistică la care au apelat meşterii pietrari de aici. Alte altare votive cu
reprezentarea acroterelor provin de la Băile Herculane 5 , Tibiscum 6 , dar numărul
este mult mai mic în comparaţie cu numărul celor care au fost descoperite la Micia.
De asemenea, acroterele sunt prezente şi pe un altar onorific care provine de
la Drobeta 7 , dar şi pe mai multe altare funerare descoperite la Drobeta 8 , Mehadia9 .
Între cele două acrotere prezente la colţuri, indiferent de tipul altarului, se găsesc
uneori redate motive vegetale care înfrumuseţezează astfel capitelul altarului.
Cea mai frumoasă stelă funerară care prezintă acrotere a fost descoperită la
Slatina Timiş (jud. Caraş-Severin) 10 • Ea este o stelă de mari dimensiuni, iar în
registrul reliefului, care este dispus ca în majoritatea cazurilor deasupra registrului
inscripţiei, se observă un frumos fronton triunghiular bine profilat încadrat de cele
două acrotere. Probabil, sau mai bine zis cu siguranţă, sub fronton era ceva
reprezentat, reprezentare care astăzi nu se mai păstrează. Spunem acest lucru
deoarece, de la fronton şi până la registrul inscripţiei care este delimitat de o ramă
corect executată, distanţa este destul de mare şi ea permite amplasarea unei
reprezentări.

2. Luneta
Luneta este un element decorativ obţinut prin intersectarea liberă a
chenarului sculptural în partea inferioară a medalionului cu registrul inscripţiei. Ea
poate fi întâlnită pe stelele funerare de la Micia în registrul superior, iar în
interiorul său sunt redate busturile defuncţilor. Luneta pare a fi specifică, după unii
11
cercetători, centrului artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa , de unde a fost
împrumutată de meşterii de la Micia. Numărul stelelor de la Micia care dispun de
luneta în registrul reliefului se ridică la patru 12 , în timp ce la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa se cunosc trei astfel de stele funerare 13 •
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Stelele funerare care au reprezentată luneta sunt majoritatea stele iconice,
una singură de la Ulpia Traiana este o stelă aniconică 14 • Cum se poate observa,
stelele de la Micia care dispun de lunetă sunt toate stele iconice. Despre stelele cu
lunetă putem spune că dispun, în general, de două registre ale decorului, cel de-al
doilea fiind cel unde apare reprezentată luneta. Acest lucru se poate observa şi la
stela funerară care a fost descoperită la Orăştioara de Sus 15 (jud. Hunedoara) şi care
se încadrează în rândul stelelor cu două registre ale decorului, cel de-al doilea
remarcându-se prin prezenţa lunetei. Nu pute~ să precizăm unde a fost realizată,
dacă este un produs al meşterilor pietrari de la Micia sau Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, putem doar să spunem că în primul registru se remarcă frontonul
triunghiular. Doar două stele care ambele provin de la Micia dispun de un singur
registru al decorului.
Luneta nu mai apare reprezentată pe alte stele funerare în partea sud-vestică
a provinciei. Deşi se consideră că luneta este specifică meşterilor pietrari de la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, numărul mai mare de stele ce dispun de lunetă este
mai mare la Micia decât în capitala provinciei 16 • Cu toate acestea, însă, nu putem
spune că luneta este o caracteristică a atelierelor de pietrărie de la Micia deoarece
pagus-ul a aparţinut de terioriul Ulpiei Traiane. Credem că nu putem, până în
momentul de faţă, să atribuim cu certitudine luneta unui atelier de unde apoi a fost
împrumutată de celălalt, doar descoperirea pe viitor a unor monumente
anepigrafice sau în curs de realizare şi care vor avea ca şi element de ornament
luneta ne vor putea lumina asupra apartenenţei lunetei ca element specific Ulpiei
Traiana Sarmizegetusa sau Miciei.
3. Frontonul triunghiular
Frontonul (pseudofronton, atunci când este reprezentat pe monumentele
epigrafice, dar noi vom folosi termenul de fronton care este mult mai utilizat decât
cel de pseudofronton) poate fi văzut pe monumentele din sud-vestul Daciei. El face
parte din categoria elementelor cu rol arhitectonic. Uneori poate fi însoţit de
acrotere de o parte şi de cealaltă, dar s-au descoperit şi stele funerare care sunt
terminate în partea superioară cu un fronton triunghiular bine profilat şi care
creează impresia de desprindere de registrul decorului. Această categorie de stele
sunt numite stele pseudoarhitectonice 17 • Sub frontonul bine profilat apar redate o
serie de elemente ornamental-simbolice asupra cărora vom insista.
Uneori frontonul triunghiular este schematic reprezentat, meşterul sau
ucenicul neinsistând prea mult asupra sa. De altfel întreaga ornamentaţie este slab
redată din punct de vedere artistic. Astfel de stele funerare sau altare fie votive, fie
funerare provin nu doar dintr-un atelier ci din mai multe.
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Aşa este cazul unor altare votive care provin de la Micia unde pe capitel sunt
redate trei triunghiuri care după părerea noastră ar fi trebuit să reprezinte frontonul
triunghiular încadrat de două acrotere 18 • Ambele altare dedicate lui Jupiter şi
Dianei sunt realizate din augit andezit.
Pe două stele funerare descoperite la Micia apare reprezentat frontonul
triunghiular. Prima stelă este una iconică care dispune de două registre ale
decorului. În primul registru este prezent frontonul care are în interior capul
Medusei, iar în exteriorul său sunt redate rozete alături de alte motive vegetale care
nu se disting destul de clar 19 •
Sub acest prim registru al decorului se observă cel de-al doilea unde într-o nişă
semicirculară se face remarcat bustul unei femei care are părul prins la spate probabil
într-un coc. În exteriorul nişei, de o parte şi de cealaltă sunt redate două păsări, mai clar
se vede cea din stânga, dar prin analogie trebuie să presupunem că acelaşi lucru exista
şi în partea dreaptă. Pasărea ţine în cioc probabil un element vegetal care din cauza
stării precare în care se găseşte stela nu poate fi cu exactitate precizat. În continuarea
stelei de mari dimensiuni se află registrul inscripţiei încadrat de coloane. După cum se
vede, ornamentaţia prezentă pe această stelă a Aeliaei Asinia (?) este diversă şi destul
de bogată putându-se întâlni elemente decorative, precum frontonul, nişa, coloanele,
dar şi elemente ornamental-simbolice precum capul Medusei, rozete, păsări, alături de
bustul defunctei.
A doua stelă de la Micia cu reprezentarea frontonului triunghiular prezintă
sub acesta o nişă semicirculară 20 ca şi în cazul precedent, dar aici nişa se sprijină pe
două coloane care apoi încadrează registrul inscripţiei. Autorii !DR 11113 cred că era
o stelă iconică, căci sub nişă există un spaţiu care a fost decupat nu se ştie când şi
unde consideră că se afla reprezentarea defunctului. Nu putem susţine în totalitate
această idee deoarece ni se pare că spaţiul din interiorul nişei până la literele de
început ale textului (DM) este prea îngust. Oricum suntem de acord cu ideea că
acest spaţiu din interiorul nişei a fost ornamentat, dar nu credem că este vorba de
prezenţa bustului defunctului, ci a altor elemente ornamental-simbolice de
dimensiuni mai mici şi care se mai pot vedea pe alte stele funerare aniconice.
La Drobeta frontonul triunghiular se întâlneşte pe patru monumente, două
altare 21 (unul votiv, altul funerar) şi pe două stele funerare. Dintre cele două altare
cel mai elegant ni se pare a fi cel funerar al Flaviei Valentina care este un altar de
mari dimensiuni, ceea ce este destul de rar întâlnit (dimensiuni: 2,50 x 0,68 x 0,58
m). Capitelul altarului este decorat cu motive vegetale şi cu două acrotere dispuse
de o parte şi de alta a frontonului. Sub acesta sunt redate un rând de semiove şi
vârfuri de săgeţi asemeni decorului care se poate vedea pe unele capitele dorice. În
ansamblu, altarul este bine realizat, supleţea sa fiind accentuată şi de prezenţa
elementelor decorative.
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Stelele funerare cu reprezentarea frontonului de la Drobeta sunt diferite între
şi manieră de realizare. Prima este o stelă aniconică foarte rudimentar
realizată, observându-se un fronton triunghiular încadrat de două cercuri 22 • Ce a
încercat să reprezinte prin cele două cercuri meşterul pietrar nu ne este prea clar,
dar sub fronton se află reprezentată o oglindă, element cu încărcătură simbolică
destul de puternică la Drobeta, căci nu este singurul monument funerar care are
reprezentată oglinda. Această stelă a Gratei lui Vitalis nu se remarcă deloc prin
execuţia artistică, dar ne reţine atenţia prin reprezentarea oglinzii.
A doua stelă funerară este fragmentară şi din acest motiv nu putem să ne
23
pronunţăm dacă era o stelă iconică sau aniconică • Putem spune doar că dispunea de
cel puţin două registre ale decorului (şi nu credem că avea mai mult de două registre
ale decorului urmate de unul al inscrip~ei). În primul se observă frontonul şi în partea
stângă a frontonului este dispus un păun. Probabil acelaşi păun era realizat şi în partea
dreaptă. Sub acest prim registru al decorului se afla cel de-al doilea care era delimitat
de o frumoasă nişă bine profilată. Mai mult nu se păstrează.
Frontonul triunghiular poate fi observat şi pe alte monumente din sud-vestul Daciei.
Ne referim aici la altarul votiv de la Băile Herculane24 dedicat Zeilor şi Puterilor Apelor. Un
alt altar, de data aceasta onorific, cu aceeaşi reprezentare a frontonului a fost descoperit la
Mehadia25 • Frontonul este incizat pe capitelul altarului, iar în interiorul său este redată o
rozetă şi o frunză de acant. La Slatina Timişului pe stela despre care am amintit atunci când
ne-am referit la acrotere, apare din nou realizat frontonul tritmghiular.
Frontonul asemeni acroterelor şi altor elemente decorative nu aduce prea multe
indicii de datare sau de delimitare a produc~ei unui atelier de altul, rolul lor fiind aşa cum se
ştie de a da mai multă eleganţă tmui monument, de a crea o imagine care să atragă aten~a
celor care trec prin locul unde monumentul epigrafie a fost aşezat, fie că este unul onorific,
fie votiv sau funerar. Se remarcă doar că monumentele onorifice stmt ceva mai simple, nu
întotdeauna ele disptm de o omamenta~e bogată, însă frontonul sau timpanul alături de
acrotere dau altarelor onorifice o anumită ţinută care se impune de la sine.
ele ca

4. Nişa
Un alt element cu rol arhitectonic şi care poate fi observat pe monumentele
în special funerare este nişa semicirculară, care este prezentă cu precădere pe
stelele funerare din sud-vestul Daciei asemeni monumentelor similare din întreaga
provincie nord-dunăreană. Uneori în interiorul nişei este reprezentat un medalion
cu busturile defuncţilor. Această variantă poate fi observată la Micia pe o stelă a
Mattaviei Laeda 26 , caz în care nişa semicirculară se sprijină pe două coloane care
încadrează şi registrul inscripţiei. Aspectul elegant al stelei este accentuat atât de
elementele decorative, cât şi de motivele ornamental-simbolice la care lapicidul a
apelat în acest caz.
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Aceeaşi nişă sprijinită pe coloane se poate vedea pe o altă stelă care provine
de asemenea de Ia Micia27 • Stela se păstrează fragmentar şi se zăresc două busturi
de copii aflate în faţa părinţilor. Tot în rândul stelelor cu nişă semicirculară
sprijinită pe coloane trebuie să includem stela lui Ulpius Mettius Ia care ne-am
referit mai sus şi care, după părerea noastră, era o stelă aniconică28 . De Ia Micia
provine şi o a patra stelă care dispune de nişă semicirculară, dar aici coloanele nu
susţin nişa, ci încadrează doar registrul inscripţiei.
La Drobeta s-au descoperit trei stele funerare care prezintă nişa semicirculară în registrul decorului. Două dintre ele sunt stele iconice. În primul caz se
29
remarcă busturile defuncţilor, iar nişa se sprijină pe două coloane , iar în cel de-al
doilea caz se vede redat, într-o frumoasă nişă semicirculară, bustul defunctei, iar de
o parte şi de cealaltă a sa sunt realizate o oglindă şi o cutie de bijuterii 30 • Cea de a
treia stelă aniconică are nişa asemănătoare cu cea precedentă, dar în interiorul său
este sculptată o rozetă cu şase petale într-o coroană legată cu taenia 31 • O astfel de
nişă semicirculară înaltă se observă şi pe stelele funerare din Moesia Superior sau
din Moesia Inferior.
Pentru Tibiscum nu putem să spunem în ce măsură s-a utilizat nişa
semicirculară, deoarece majoritatea stelelor funerare de aici sunt păstrate în stare
fragmentară şi nu avem partea superioară a celor mai multe dintre stelele funerare.
O singură stelă păstrează nişa semicirculară care are în interior reprezentat un
motiv asupra cărora nu s-a căzut de acord ce s-a dorit să reprezinte 32 (dacă este
vorba de un compas, un cap de pasăre sau o coroană funerară cu o rozetă în
mijloc).
Ca o concluzie legată de prezenţa nişei semicirculare pe stelele funerare din
sud-vestul Daciei, putem spune că, în majoritatea cazurilor, ea se sprijină pe
coloane, iar acestea fac astfel legătura între registrul decorului şi cel al inscripţiei.
Micia şi Drobeta sunt cele două centre unde nişa apare cu precădere pe stelele
funerare. De asemenea, busturile defuncţilor completează registrul decorului, ele
fiind dispuse în interiorul unei coroane funerare sau nu. În cazul Miciei, modul de
realizare şi de compoziţie al registrului reliefului cu ajutorul nişei semicirculare
apropie stelele funerare de cele de Ia Apulum.

5. Coloanele
Prezenţa lor se leagă de cea a nişei semicirculare şi, de asemenea, ele
realizează o legătură organică între registrul decorului şi cel al inscripţiei.
Coloanele sunt prezente şi pe pereţii de aedicula de Ia Micia. Uneori coloanele sunt
împodobite cu vrejuri şi curpeni de viţă-de-vie sau de iederă. Alteori ele pot fi lise,
redate cu capitelul în general corintic, sau cu fusul răsucit.
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Prezenţa coloanelor accentuează prezenţa elementelor cu rol arhitectural şi
pur decorativ, căci acestea nu apar realizate independent fără alte elemente
arhitecturale. Coloanele sunt prezente atât pe monumentele de la Micia, cât şi pe
cele de la Drobeta şi mai puţin pe cele de la Tibiscum.
Abordarea elementelor strict ornamentale care pot fi observate pe
monumentele din Dacia, şi în cazul de faţă pe cele din sud-vestul Daciei, este o
încercare de vedea dacă nu există o preferinţă a unui atelier într-o perioadă dată
pentru un anumit element arhitectural. După prezentarea pe care am încercat să o
realizăm, se poate vedea că, în general, sunt elemente omniprezente. Poate mai
puţin este cazul nişei semicirculare care este mai des întâlnită pe monumentele care
provin din centrele de la Drobeta şi Micia. Acest lucru credem că s-ar explica şi
prin faptul că Micia se apropie destul de mult, prin maniera de realizare a
monumentelor, de centrul artistic de la Apulum, unde nişa semicirculară este destul
de des întâlnită. Drobeta, ca şi manieră de realizare a monumentelor din piatră, se
33
află în zona de influenţă a Moesiei Superior , unde de asemenea remarcăm
prezenţa nişei semicirculare.
Elemente cu rol strict ornamental pot fi observate pe monumentele din
întregul Imperiu Roman, dar, aşa cum am mai spus, în unele ateliere se apelează
mai des la un element ornamental decât la altul şi atunci putem vedea dacă putem
vorbi de o preferinţă a unui atelier pentru un anumit astfel de element pe o perioadă
dată sau pe toată perioada cât a funcţionat atelierul de pietrărie respectiv.
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DESELEMENTSORNAMENTAUXSYMBOLIQUES SUR LES MONUMENTS
DU SUD-OUEST DE LA DACIE (I)
Resume

Les monuments epigraphiques presentent une serie d'elements avec un caractere
architectonique (des acroteres, la lunette, le fronton triangulaire ou semi-circulaire, Ies
colonettes), des elements omamentaux-symboliques (sont Ies elements qui ont perdu la
conotation symbolique, comme la feuille d'acant, la palmette, la rosace, la couronne
funeraire avec taenia, le lierre, la vigne). On doit dire que, sur Ies monuments du sudouest de la Dacie, on trouve des elements avec une intense conotation symbolique
comme Ies objets personnels (le miroir, la boîte â bijoux), ascia, Ies genies, Ies lions
funeraires, Ies oiseaux, Ies personnages mytologiques, Ies elements solaires etc. Ici
nous avons analise seulement Ies elements â caractere arcn;tectonique. Les monuments
de Micia et de Drobeta sont Ies monuments ou Ies artisans en appelaient aux elements
de ce type. Nous devons remarquer la presence des elements pseudo-architectoniques
sur Ies monuments de Drobeta et meme de la Dacie Infeneure. On rencontre ces
elements pseudo-architectoniques sur Ies steles funeraires, sur Ies autels ou sur Ies
elements composants d' aedicula. Aussi ils sont presents sur Ies steles funeraires noniconiques, steles qui sont groupees autour de lflpia Traiana Sarmizegetusa et au sudouest de la Dacie.
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ŞTAMPILELE

TEGULARE ALE LEGIUNII
A IV-A FLAVIA FELIX DE LA BERSOBIS*
Alexandru Flutur

În cadrul săpăturilor arheologice din ultimii ani (1998-2003) în principia
castrului legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis (Berzovia, jud. Caraş-Severin)
s-a scos la lumina zilei un bogat material tegular 1, în cea mai mare parte ţigle de
acoperiş, dintre acestea 112 fragmente purtând ştampila legiunii - LEG 1111 FF.
Mărcile pot fi grupate pe trei tipuri (Pl. 11/1-3), fiecare tip arătând folosirea unui
signaculum diferit:
1. Ştampilă în cartuş în formă de tabula ansata; două linii orizontale
încadrează textul; liniile şi literele sunt în relief; 68 de exemplare.
Dimensiuni: 3 x 11 cm; litere: 1,7-1,8 cm.
2. Ştampilă în cartuş aproximativ rectangular; textul este încadrat de două
linii orizontale; liniile şi literele sunt în relief; 7 exemplare. Diferă de tipul 1 mai
ales prin lipsa anselor. Dimensiuni: 3,4 x 11,4 cm; litere: 1,8 cm.
3. Ştampilă în cartuş aproximativ rectangular, cu litere în relief; 37 de
exemplare. Dimensiuni: 2,5 x 9,8 cm; litere: 1,5-1,7 cm.
Compararea acestor ştampile cu cele găsite în Colonia Sarmizegetusa 2 (Pl.
I), aparţinând aceleiaşi legiuni, relevă că cele două loturi de ştampile sunt distincte.
Ţinând seama de această evidenţă, putem spune că se impune o abordare mai atentă
a mărcilor tegulare, îndeosebi în ceea ce priveşte locul lor de provenienţă, pentru a
nu mai face loc erorilor. În !DR III 1 sunt publicate trei ştampile din Muzeul
Banatului Timişoara (!DR III 1, 113 a-c) ca provenind de la Berzovia, deşi în
registrul de inventar nu sunt indicii asupra locului lor de descoperire. Una dintre ele
(!DR III 1, 113 b) aparţine tipului III de la Sarmizegetusa3 , care apare pe ţigle
fabricate numai în capitala Daciei 4 • Officinae-le legiunii a IV-a Flavia Felix au
produs mari cantităţi de cărămidă, mai ales ţigle de acoperiş. Soldaţii au construit
primele edificii publice la Sarmizegetusa5 , precum şi castrul legiunii la Bersobis.
Cele mai multe signacula erau făcute din lemn6 , mai puţine din metai7 (fier
sau bronz). De obicei, cele din metal produceau ştampile rară cartuş şi cu literele
adâncite. În schimb, prezenţa cartuşului şi literele în relief arată folosirea matriţelor
de lemn. Se poate observa că cea mai mare parte a ştampilelor tegulare romane
erau imprimate cu signacula de lemn, indicii fiind în primul rând particularităţile
de redare a literelor şi cartuşului. Lesne de realizat, aceste instrumenta vor fi fost
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făcute la faţa locului, în cărămidării. În plus, din cauza degradării rapide, matriţele
de lemn trebuiau schimbate destul de des. Asfel, posibilitatea ca un signaculum
folosit într-o officina să fie refolosit în alta aflată la zeci de km distanţă este
minimă,

nefiind

adeverită până

acum. Iar ipoteza unor transporturi de

cărămidă

la

distanţe mari pe cale terestră este şi mai nerealistă. De aceea nu este deloc
8

surprinzător că ştampilele de la Berzovia sunt diferite faţă de cele de la
Sarmizegetusa.
Difuzarea antică a materialului tegular al legiunii a IV-a Flavia Felix în
împrejurimile celor două aşezări a fost, se pare, destul de redusă din cauza scurtei
prezenţe a legiunii în Dacia. Totuşi, o parte din cărămizi a fost refolosită ulterior, în
evul mediu şi în epoca modernă, siturile romane fiind surse de materiale de
construcţie pentru locuitorii satelor din apropiere. Avem motive să presupunem că
răspândirea ţiglelor ştampilate a fost influenţată în timpurile moderne şi de
preocupările colecţionarilor amatori sau ale altor nostalgici ai trecutului care
apreciau şi căutau asemenea obiecte arheologice.
Cărămizile legiunii a IV-a Flavia Felix mai sunt menţionate la Drobeta,
Pojejena şi în alte localităţi din Banat9 • Dacă unele semnalări pot fi puse în legătură
cu existenţa în acea zonă a legiunii, a unei vexilaţii sau a unei echipe de
constructori, altele nu sunt elocvente pentru prezenţa vreunui legionar în acel loc.
Indubitabile sunt informaţiile date de ştampilele care provin din săpăturile
arheologice în care contextul stratigrafic este de epocă romană. În aceste cazuri se
dovedeşte activitatea legionarilor, în primul rând din punct de vedere constructiv.
La polul opus, aşadar sub semnul întrebării, ar trebui să stea acele localităţi unde sa semnalat găsirea unor mărci tegulare ale căror urme s-au pierdut şi care fac
subiectul unor succinte referiri bibliografice, informaţiile neputând fi verificate.
Desigur, precauţiile ar fi binevenite şi în cazul pieselor din muzee care provin din
donaţii, colecţii vechi etc. Uneori, chiar în registrele de inventar ale muzeelor pot
apărea inexactităţi sau erori. Prin urmare, cercetările arheologice efectuate în centre
ale industriei tegulare sunt importante pentru stabilirea tipurilor 10 de ştampilă
proprii fiecărui sit, conturarea ariei de răspândire a cărămizilor în jurul unui centru
de producţie şi detectarea eventualelor transporturi ale materialului tegular din
officinae în aşezări mai îndepărtate. Aceste demersuri pot duce la infirmarea sau
punerea la îndoială a existenţei unor construcţii romane în punctele unde ştampilele
au fost descoperite întâmplător sau sunt doar semnalate. De exemplu, fragmentul
de ţiglă ştampilată de la Kovin (Banatul sârbesc), păstrat la Muzeul din ClujNapoca1 1 (PI. 11/4), a fost fabricat la Bersobis. Aparţine mai degrabă tipului 1 decât
lui 2, ansele fiind greu vizibile pe unele exemplare ale lui 1. Cum a ajuns acest
exemplar la Kovin - dacă e adevărat că a fost găsit acolo - putem doar să
presupunem. Probabil a fost adus în epoca modernă.
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mai interesantă este cea de la Aradu Nou (PI. Il/5),
păstrată la Muzeul din Arad, 12 care reprezintă un tip de ştampilă aparte. Ţigla
fragmentară a fost găsită în 1962 în cimitirul romano-catolic la săparea unei gropi
de mormânt. În sondajele ulterioare de lângă cimitir nu s-au găsit nivele romane 13 •
În lipsa altor dovezi 14 , este puţin probabilă existenţa unui castru auxiliar la Aradu
Nou 15 •
În Dacia, circulaţia cărămizilor pare să fi fost foarte restrânsă 16 • Fiecare
localitate mai importantă (oraş, castru) îşi va fi avut producţia proprie de material
tegular, care acoperea un anumit teritoriu în jur. Firesc, se făcea cărămidă şi în pagi
sau în villae rusticae. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă total posibilitatea unor
transporturi de cărămidă spre destinaţii îndepărtate de centrele de producţie.
Asemenea deplasări erau mult mai lesnicioase pe cursurile de apă decât pe
drumurile romane. Probabil răspândirea pe Valea Dunării a cărămizilor militare din
Moesia Superior se datorează nu numai mişcării trupelor, ci şi transportului pe
Dunăre a acestui material de construcţie.
O

marcă tegulară
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Iulia, cu ocazia unui schimb intermuzeal în 1978 - îi mulţumesc pentru această informaţie d-lui Peter Hiigel;
desenele acestor ştampile au fost publicate ca provenind de la Aradu Nou (N. Gudea, op. cit., p. •23, nr. 2, Z 2-4).
15
N. Gudea, op.cit., pp. •23-•24.
16
Cărămizile din Roma au fost găsite în construcţii pe o razii de 50 km de oraş, dar şi mai departe, de-a
lungul Tibrului, pe ţărmul Mediteranei şi în insulele din apropiere (cf. M. Steinby, RE, Suppl. XV, col. 1493).
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PI. I.
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tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix din Sarmizegetusa
I. Piso în EphNap, VI, 1996, p. 184).

(după
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PI. II. 1-3. Ştampilele tegulare din principia castrului legionar de la Bersobis.
4. Ştamp1ia de la Kovin (după D. Protase în ActaMN, IV, 1967, p. 56, fig. 12).
5. Ştampila de la Aradu Nou (după D. Protase, op.cit., p. 49, fig. 2).
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O NOUĂ LUCERNA DESCOPERITĂ
LA TIBISCUM*
Simona Regep- Vlascici

Prin poziţia sa geografică şi evoluţia generală a aşezării, Tibiscum a
reprezentat un important centru militar, economic şi spiritual pentru provincia
Dacia 1• Prezenţa trupelor auxiliare în castrul de la Tibiscum a atras după sine
stabilirea familiilor militarilor, a meşteşugarilor şi negustorilor, dar şi a veteranilor
în aşezarea vicană de pe malul stâng al râului Timiş.
Cu timpul, aşezarea vicană s-a extins probabil pe ambele maluri ale râului
primind un caracter urban. Municipalizarea vicus-ului militar a avut LK în timpul
2
împăratului Septimius Severus, în jurul anului 197, aşa cum s-a apreciat recent .
Relaţiile economice ale vicus-ului cu aştziii din vestul Impe-riu~ ... i '1d c.._•ntri~J..1;1 la
stabilirea unor contacte cu lumea interprovincia1ă. Astfel au pătruns !.:. T;biscum
produse din Italia şi din provinciile centrale şi vestice ale Imperiului Roman.
Printre alte produse care au ajuns la Tibiscum odată cu stabilirea romanilor
aici se numără şi opaiţele 3 • În cele ce urmează ne vom opri asupra unei lucerna
imitată în lut după un opaiţ de bronz.
Piesa a fost lucrată în tipar dintr-o pastă fină de culoare roşi'_ -:;ărăr1:i;_i<,
acoperită pe alocuri cu angobă roşie-carmin. Opaiţul este păstrat în stare
fragmentară, lipsindu-i partea superioară a torţii şi discul. Dimensiunile: L = 26
cm, 1 disc= 10 cm, 1 cioc= 8 cm, h = 5,4 cm. Piesa este de fom1â robndă cu cioc
alungit şi uşor lăţit la bază, cu bordura simplă nedecorată decât C'.t 0 nervură
reliefată care urmează ductul cioculm. Bazinul are în partea intericarâ forma ·,mu;
inel. Toarta opaiţului arcuită deasupra discului prezintă pe faţa Oul5a;a u ~uamă dt
cal. Piesa a fost descoperită în nivelul de locuire aparţinător casiruh.• i mic de la
Tibiscum, în etapa a doua de existenţă (ami 138-165). Opaiţu! se pi~trează în
Muzeul Banatului din Timişoara.
Opaiţul de la Tibiscum prezintă analogii cu anumite piese din bronz de tipul
XX Loeschcke şi tipul XXXIV lvanyi. Aceste tipuri de bronz circulă în cursul
secolului I d.Hr. 4
Câteva opaiţe din bronz cu aspect pinic~r.1, cu cwcul al•mg.t ~'.:arta ·.r-: '.&, 1,oi
o reprezentare figurativă la extremitate ;:;i,;nt j;;;_ •znc;;-1tr1te până 1(; ~" _ '~ ;;. -.' ' • ' '
şi Polovraci, iar unei alte piese nu i se cunoaşte locul de descop.:;nrc --:.-:,;, ,J, _;j .·
Apnme
.
Id
, ':~:::~:.'.;_t;;
,,.,~„1
•T''
exemp1are se dateaza- m
e ecen,'... a.e
:ir~.;.- eii. c..:~;
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În Imperiul Roman sunt cunoscute puţine exemplare din lut ce copiază piese
din metal, mai ales piese din bronz, cele mai multe dintre ele fiind încadrate
cronologic în secolul al II-iea d.Hr. 6 .
Şi în Dacia imitaţiile executate din lut după piese din bronz sunt rare, ele
păstrându-se mai ales în stare fragmentară. Astfel de fragmente au fost descoperite
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, probabil ele au ajuns aici în primele decenii ale
secolului al II-lea7 •
Pe baza contextului stratigrafic şi piesa de la Tibiscum este datată în prima
jumătate a secolului al II-iea. Acest exemplar prezintă analogii cu piese
asemănătoare descoperite la Trier8, Vindonissa9 , Viminacium 10 şi Singidunum 11 •
Piesele găsite de noi ca şi analogii se datează în intervalul cuprins între sfărşitul
secolului I - sfărşitul secolului al II-iea d.Hr.
Referitor la opaiţul de la Tibiscum nu avem nici un indiciu că ar fi fost
realizat într-un atelier local, ci suntem de părere că provine dintr-un centru
provincial dunărean.
Descoperirea de la Tibiscum oferă un indiciu clar referitor la relaţiile
comerciale ale Daciei cu provinciile dunărene limitrofe.

NOTE
' Mulţumim doamnei prof.univ. dr. Doina Benea pentru materialul inedit şi îndrumările acordate în
realizarea acestui articol.
1
Doina Benea, P. Bona, Tibiscum, 1994,passim.
2
Doina Benea, Septimius Severus şi Tibiscum, în Patrimonium Banaticum, li, 2003, p. 91-93.
3
Eadem, Lampes romaines de Tibiscum, în Dacia, N.S., 34, 1990, p. 139-168; Simona Regep, Un nou
ojficinator de lucerne descoperit în Dacia romană, în SIB, XXI-XXII, 2000, p. 265-267.
4
S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des antiken
Beleuthungswesens, Zilrich, I 919, p. 323-325; D. lvănyi, Die Pannonischen Lampen. Eine typologischcronologische Obersicht, în Diss.Pann., s.2, n.2, Budapest, 1935, p. 23; H. Deringer, Romische Lampen aus
Lauriacum, Linz, 1965, p. 68.
5
C. L Băluţă, Lămpile antice din bronz din Dacia Superior, în Sargetia, XIV, 1979, p. 167; D. Tudor, Oltenia
romană, ed. a IV-a, 1978, p. 87-88; G. Simion, Opaiţele greco-romane de bronz din România, 2003, nr. 15, 16, 19.
6
S. Loeschcke, op.cit., p. 339-341; D. lvănyi, op.cit., p. 25.
1
D. Alicu, Tonlampen-typen aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în St.Corn.Caransebeş, li, 1977, p. 349350; idem, Opaiţele romane de la Ulpia Troiana Sarmizegetusa, 1994, p. 61.
8
S. Loeschcke, op.cit., p. 340.
9
Ibidem, p. 339-341.
10
V. Bikic, S. Nikolic- Dordevic, Z. Simic, /straiivanja na lokalitetu Studentski trg.br.9, în Singidunum,
3, 2002, p. 196-197, pi. 9.
11
lbidem.
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UNE NOUVELLE LUCERNA

A TIBISCUM

Resume
Ă Tibiscum on a trouve une lampe qui imite une piece en u ·unze. Elk
provient d'un niveau du petit camp de Tibiscum et elle se trouvt au Musee du
Banat Timişoara. On peut dater la piece dans la premiere moitie du II siecle. Notn.:
opinion est que cette lampe a ete realise dans un atelier local d'une province
danubienne.

PI. I. Opaiţ roman descoperit la Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin)
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INSTRUMENTE MEDICALE DE FACTURĂ
ROMANĂ DIN COLECTIA
MUZEULUI
,
BANATULUI DIN TIMIŞOARA*
Sorin Pribac,

Călin

Timoc

Medicina este strâns legată de ştiinţa farmaceutică, ambele constituind
ramuri ale activităţii umane, al căror rol este de a trata şi îngriji persoanele bolnave
1
şi totodată, de a păstra sănătatea indivizilor •
În Antichitatea clasică, medicinii şi în general tratării anumitor afecţiuni i s-a
acordat o importanţă deosebită, ca dovadă stând numeroasele dovezi arheologice,
constând în inscripţii închinate diverşilor zei ai vindecării ori sănătăţii, cum ar fi
Aesculap şi Hygeia, Hercules, Apollo2, genii ori numini3 etc., numeroase staţiuni
termale şi băi publice4 , menite să păstreze sănătatea populaţiei. Pe de altă parte,
săpăturile arheologice au evidenţiat existenţa unui disparat inventar medical,
utilizat pentru diverse intervenţii chirurgicale, inventar prezent atât în aşezările
civile, cât şi în castrele militare 5 •
Instrumentele medicale care urmează a fi prezentate aici provin din colecţia
veche a Muzeului Banatului, dar la unele, din păcate, loi::ul ele descoperire nu se
cunoaşte. Putem presupune însă că, ele provin din Pannonia Inferior sau poate
Moesia Superior, fiind aduse de diverşi colecţionari din Serbia de azi.
Prima piesă (PI. 111 ), este o plăcuţă pentru prepararea medicamentelor
(colicu/a), realizată din gresie şistoasă de culoare verde-deschis. Piesa se păstrează
în stare fragmentară, unul din colţuri lipsind. Dimensiuni L = 11 cm, I = 7,2 cm;
analogii în Dacia: Porolissum, vezi în ActaMP, XVI, p 28~, PI. XIV, 2; Apulum,
vezi în Apulum, XXVII-XXX, 1990, p. 245, Fig. 3, 2; sec. 11-111; loc de descoperire
al plăcuţei castrul roman de la Tibiscum - Jupa; MB 9135, piesă inedită6 • Prezenta
7
plăcuţă era utilizată de farmacişti la prepararea unor medicamente sau alifii • Este
cunoscut faptul că unele îndatoriri ale medicilor se extindeau şi asupra
farmaceuticii 8 . Plăcuţe similare au fost descoperite şi în Dacia, în castrele de la
Buciumi9 şi Porolissum. Instrumente medicale sau plăcuţe din piatră au fost
descoperite şi într-un mormânt de la Potaissa - Turda 10 •
Următoarele instrumente sunt cinci pensete (voise/la), dintre care două sunt
realizate din bronz, iar trei din fier. Pensetele sunt decorate pe partea lată cu motive
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geometrice incizate. Ele erau întrebuinţate la intervenţii medicale, dar pensete de
.
.
„JJ
acest gen sunt prezente ş1 m cosmetica vremn :
a. Pensetă (voise/la); (PI. 1/2) fier turnat; păstrată fragmentar; L = 4,5 cm; 1 =
0,5 cm; pensetei i se mai păstrează un singur braţ, care este sub formă de cleşte;
analogii în Dacia: Porolissum, vezi în ActaMP, XVI, p. 272, Fig. 3-4; sec. II-III;
loc de descoperire necunoscut; MB 3594; inedit.
b. Pensetă (voise/la); (PI. 1/3) fier turnat; bine conservată; L = 4,3 cm; 1 = 0,8
cm; penseta are pe ambele părţi un decor fin sub formă de linii longitudinale şi
orizontale, care în ambele extremităţi formează trunchiuri de piramidă înlănţuite;
analogii în Dacia: Buciumi, vezi în ActaMP, XVI, p. 279, PI. V, 9; vezi în Imperiu:
Singidunum, cf. S. Crunic, op.cit„ PI. V, 43; sec. II-II; loc de descoperire
necunoscut; MB 3594; inedit.
c. Pensetă (voise/la); (PI. 114) fier turnat; bine conservată; L = 3,2 cm; 1 = 1
cm; penseta are pe ambele părţi un decor fin, sub forma literei "V" şi incizii
longitudinale pe marginea sa; analogii în Dacia: Buciumi, vezi în ActaMP, XVI, p.
279, PI. V, 9; vezi în Imperiu: Vodice, cf. S. Crunic, op.cit„ la fel ca nr. 3, 38; sec.
II-III; loc de descoperire necunoscut; MB 3594; inedit.
d. Pensetă (voise/la); (PI. 1/5) bronz turnat; bine conservată; L = 3,4 cm; 1 =
0,9 cm; penseta are pe ambele părţi decor sub forma literei "X'', precum şi incizii
longitudinale pe marginea sa; analogii: Porolissum, vezi în ActaMP, XVI, p. 279,
PI. V, 5; Vodice, cf. S. Crunic, la fel ca la nr. 4, 41; sec. II-III; loc de descoperire
necunoscut; MB 3594; inedit.
e. Pensetă (voise/la); (PI. 1/6) bronz turnat; bine conservată; L = 4,2 cm; 1 =
0,7 cm; fără decor; analogii: Buciumi, vezi în ActaMP, XVI, p. 279, PI. V, 7; S.
Crunic, op.cit., la fel ca la nr. 4, 41; sec. II-III; loc de descoperire necunoscut; MB
3594; inedit.
~

Printre piesele analizate de noi m continuare urmează două linguriţe
(cochlear) 12 , realizate din bronz, păstrate în stare fragmentară:
a. Linguriţă (cochlear); (PI. 1/7) bronz turnat; păstrată fragmentar; L = 6,4
cm; L mâner = 4 cm; 1 căuş = 2,3 cm; d tijă = 0,4 cm; are formă de cui, probabil a
fost fixată într-un mâner de os sau lemn; întregire grafică; analogii: Buciumi, cf. E.
Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, op.cit., PI. CX, 12; Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, cf. D. Alicu, S. Cociş, C. Ilieş, A. Soroceanu, op.cit., PI. 41, 732;
sec. II-III; loc de descoperire necunoscut; MB 3594; inedit.
b. Linguriţă (cochlear); (PI. 1/8) bronz turnat; păstrată fragmentar; L = 4,5 cm; L
tijă = 2, 1 cm; 1căuş = 2,5 cm; d tijă = 0,4 cm; tija este ruptă; analogii: Buciumi, cf. E.
Chirilă şi colab„ op.cit., PI. CX, 12; Ulpia Traiana Sannizegetusa, cf. D. Alicu şi
colab„ op.cit., PI. 41, 732; sec. 11-ill; Tibiscum; passim; MB 3594; inedit.
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Linguriţele sunt compuse dintr-o suprafaţă rotundă, plană sau uşor concavă,
care prezintă o tijă ce servea ca mâner, subţiindu-se spre extremitate. Cu
certitudine, această tijă era introdusă într-un mâner din os sau lemn 13 . Ele erau
folosite probabil la extragerea amigdalelor sau polipilor, prin intermediul acestui
instrument apăsându-se limba. În bibliografia românească de specialitate, se face
confuzie între cochlear şi lingula 14 , în ultimul caz fiind vorba, de fapt, de un
instrument medical având forma unui vârf de lance 15 , care se deosebeşte evident de
forma circulară şi concavă a unui cochlear. Piese similare pot fi întâlnite la
Buciumi 16 şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa 17 •

Piesele mai sus descrise se încadrează cronologic în perioada secolelor II-III
p.Chr„ însă, după opinia unor specialişti 18 instrumentele medicală au o durată
considerabilă de folosire, ceea ce face încadrarea cronologică relativă. Înclinăm a
crede că unele piese medicale au fost importate din anumite centre cu tradiţie în
fabricarea lor 19 , din centrul şi vestul Imperiului. În această categorie pot fi incluse
instrumentele realizate din bronz, metal cu un grad ridicat de conservare20 .
Instrumentele medicale realizate din fier, este posibil să fi fost produse în ateliere
locale21 •
Medicina a constituit una din componentele civilizaţiei romane. După cum
se ştie, serviciul medical roman avea specialişti în ramuri diferite, cum ar fi:
chirurgia, oftalmologia, ORL, stomatologia, ginecologia şi farmaceutica 22 , atât în
mediul civil, cât şi în cel militar.
Din datele pe care le deţinem referitoare la spaţiul Daciei romane, este de
menţionat faptul că în locuinţele individuale şi în cele comune (barăci), au apărut
instrumente medicale, foarte diferite din punct de vedere al utilizării, sugerând fie
că practicarea anumitor elemente ale medicinii era individuală, fiecare soldat
ducându-şi grija pentru rănile minore, fie că instrumentele medicale erau folosite şi
cu altă destinaţie decât cea medicală23 , de pildă în cosmetică.
În afară de medicii militari sau civili care se ocupau de cazurile grave şi de
tratamentul acestora, se presupune că serviciul medical era asigurat şi de către
diferite persoane care dispuneau de instrumentarul adecvat2 4 .
Considerăm că piesele descrise mai sus erau folosite în farmaceutică (plăcuţa
din piatră), în chirurgie (pensetele) şi ORL (linguriţele). Este posibil ca pensetele să
fi făcut parte dintr-o trusă medicală, întrucât prezintă un decor incizat de forme
geometrice.
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NOTE
• Mulţumim şi pe această cale doamnei prof. univ. dr. Doinea Banea, pentru amabilitatea cu care ne-a
oferit spre studiu piesele mai sus descrise. La descrierea pieselor am folosit următoarele abrevieri: L = lungimea
piesei; I= lăţimea piesei; d =diametrul piesei; MB= Muzeul Banatului Timişoara
'Slavica Crunic, Roman Medical and Pharmaceutica/ Instruments Deriving /rom Singidunum and its
Surroundings, Beograd, 1992, p. 29.
2
M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană, Cluj-Napoca, 1984, p. 131-165.
3
A. Rusu, I. Piso, Nymphaeumul de la Gennisara, în Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1991,passim.
4
VI. Krizek, Kulturgeschichte des Heilbades, Kohlhammer, Stuttgart, 1990, p. 57, 63.
5
Dorin Alicu, J.H. Crişan, Medicina la romani, Cluj-Napoca, 2003, p. 23
6
Informaţie amabilă Doina Benea, pentru care aducem cuvenitele mulţumiri.
7
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, Das Ramer/ager von Buciumi, Cluj-Napoca, 1972, p. 80.
8
Slavica Crunic, op.cit., p. 31.
9
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, op.cit., PI. CXXIV, 1-4.
0
' Z. Milea, A. Hopârtean, C. Luca, Necropola romană de la Potaissa, în ActaMN, XV, 1978, p. 204.
11
D. Alicu, S. Cociş, C. Ilieş, Alina Soroceanu, Sma/l Finds /rom Ulpia Troiana Sarmizegetusa, ClujNapoca, 1993, p. 53.
12
S. Cociş, în Apulum, XXVII-XXX, 1990-1993, p. 241-251.
13
N. Gudea, I. Bajusz, în ActaMP, XVI, 1992, p. 250-252.
14
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, op.cit., p. 82.
15
J.W. Mollett, Dictionary of Alt and Archaeo/ogy, Londra, 1994, p. 194.
16
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, op.cit., PI. CX, 12.
17
D. Alicu, S. Cociş, C. Ilieş, A. Soroceanu, op.cit., PI. 41, 732.
18
N. Gudea, I. Bajusz, op.cit„ p. 251.
19
Ibidem, p. 253.
20
R. Cagnat, V. Chapol, Manuel d'Archeo/ogie romaine, II, Paris, 1920. p. 514.
21
N. Gudea, I. Bajusz, op.cit„ loc.cit.
22
S. Crunic, op.cit„ p. 30.
23
N. Gudea, I. Bajusz, op.cit„ p. 253.
24
Ibidem.

ROMISCHE ĂRTZTLICHE GEGENSTĂNDE AUS
DER SAMMLUNG DES BANATER MUSEUMS
Zusammenfassung
Die hier veroffentlichte romische artztliche Gerăte gehoren zur ălteren
Sammlung des Banater Must:ums und sehr wahrscheinlich wurden sie in Pannonia
Inferior oder Moesia Superior entdeckt.
Die antiken Gegenstănde sind ein grilnfarbiges, steinernes Tăfelchen
(coticula) (Taf. 111), fiinf Pinsetten (voise/la) (Taf. 112, 3, 4, 5, 6), einige aus Bronze
andere aus Eisen gefertigt und zwei LOfelchen (cochlear) (Taf. 117, 8).
Ein Lofelchen und das Tăfelchen stammen aus Tibiscum - Jupa und sie
wurden im inneren des Romerlagers aufgedeckt. Ali diese artztliche Gerăte konnen
im II. - III. Jhr. n.Chr. datiert werden.
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PI. I. Ustensile medicale din

colecţia

Muzeului Banatului
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REPERTORIUL DESCOPERIRILOR
MONETARE DINTRE ANII 275-383 P.CHR.
DIN JUD. TIMIŞ
Nicoleta Toma-Demian

Rândurile de mai JOS se doresc a fi o contribuţie la un viitor repertoriu
arheologic (şi numismatic) al judeţului Timiş. Rezultat al cercetărilor mele din
ultimii ani, axate îndeosebi pe numismatica romană târzie, acest repertoriu
cuprinde totalitatea descoperirilor monetare (atât monede izolate, cât şi tezaure)
datate între 275-383 p.Chr. (începutul domniei lui Tacitus - sfărşitul domniei lui
Gratianus) de pe teritoriul actualului judeţ Timiş, cunoscute de mine până în
prezent (anul 2004). Alături de descoperiri mai vechi sau mai noi cunoscute din
publicaţii am inclus în acest repertoriu şi descoperiri inedite, aflate în colecţia
numismatică a Muzeului Banatului din Timişoara sau în colecţii particulare, despre
a căror existenţă am aflat în urma unor informaţii amabile.
Descoperirile sunt prezentate în ordinea alfabetică a localităţilor, indicând
totodată şi unitatea administrativă teritorială (comună, oraş, municipiu) de care
aparţinP- fiecare localitate menţionată (am avut în vedere aici şi ultimele modificări
administrative cuprinse în legile nr. 83 şi 84 apărute în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 31 O din 7 aprilie 2004). Pentru denumirile actuale ale
localităţilor am folosit indicatorul publicat în anul 1974 (Iordan-Gâştescu-Oancea
1974), iar pentru identificarea denumirilor vechi ale unor localităţi foarte utile miau fost lucrarea lui C. Suciu (Suciu 1967-1968) şi ajutorul domnului Florin
Medeleţ. Vechile denumiri ale unor sate au fost indicate între paranteze doar acolo
unde a fost necesar (în cazul descoperirilor mai vechi) şi doar în forma întâlnită în
bibliografia mai veche citată.
În cadrul fiecărei localităţi am grupat descoperirile, pe cât a fost posibil, în
ordinea cronologică a emitenţilor monedelor, excepţie făcând Timişoara, unde monedele sunt ordonate mai întâi pe cartiere sau zone şi apoi, în cadrul acestora, cronologic.
Am încercat să corectez anumite erori sau confuzii întâlnite în bibliografie, intervenind
- acolo unde era cazul - fie cu observaţii sau comentarii în text, după prezentarea
respectivei descoperiri, fie la bibliografie, între paranteze. În cazul fiecărei descoperiri
monetare am menţionat la bibliografie principalele lucrări care amintesc descoperirea
respectivă, de la prima până la cea mai recentă cunoscută de mine.
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La sfârşitul repertoriului am prezentat o hartă (desenată de domnul Silviu
Saftu) cu toate descoperirile monetare menţionate în text; cifrele de pe hartă
corespund cu cele din repertoriu, dar şi cu cele din lista din Anexă. Departe de a fi
încheiat, dar reprezentând un început în cunoaşterea cât mai completă a
descoperirilor monetare datate între 275-383 p.Chr. din jud. Timiş, sper ca acest
repertoriu să fie un instrument de lucru util tuturor celor interesaţi.

1. BEBA VECHE (Beba), corn. Beba Veche
1. O monedă dm bronz de la Maximianus Herculius, descoperită aici, a intrat
în anul 1899 în colecţia numismatică a MFMS.
2. Într-un punct neprecizat, în anul 1932 s-a găsit o monedă din bronz de la
Constans, de tipul Gloria Exercitus, emisă la Siscia.
t. Tămorkeny-Harsanyi 1912, p. 10; Protase 1966, p. 173, nr. 75 şi nota 494; Chirilă-Gudea-Stratan 1974,
p. 71, nr. 6, Preda 1975, p. 458 ş1nota92; Nussbaum 1980, nr. l; Butnariu 1987, p. 127, nr. 12; Protase 2000, p.
210, nr. 312 şi nota l.
2. Nussbaum 1980, nr. 2.

2. BEC1CHERECU MIC (Kis-Becskerek), corn. Becicherecu Mic
Preotul romano-catolic Mathias Schăffer a donat în anul 1877, prin intermediul
profesorului dr. Kuhn Lajos, o monedă din bronz de la Diocletianus găsită la
Becicherecu Mic (se spunea în adunarea lunară a SIA din 19 decembrie 1877). Moneda
s-a aflat în vechea colecţie numismatică a MBT, nr. vechi inv. 892 (?).
TRET, IV, I, 1878, p. 33; Protase 1966, p. 173, nr. 76 şi nota 495; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 71, nr.
7; Preda 1975, p. 459 şi nota 94; Nussbaum 1980, nr. 3; Butnariu 1987, p. 127, nr. 14; Protase 2000, p. 211, nr.
314 şi nota l.

3. BENCECU, corn. Pişchia
fn vechea colecţie numismatică a MBT se afla o monedă din bronz de la
Constantinus I, de tipul lovi Conservatori, descoperită la "Bencec", lară a se
preciza dacă la Bencecu de Sus sau la Bencecu de Jos (nr. vechi inv. 2022).
Gudea 1975.

4. BILED, corn. Biled
În primăvara anului 1847 a1c1 s-a descoperit un tezaur de cca. 2000 de
monede romane din aur, argint şi bronz de la împăraţii Traianus, Hadrianus,
Caracalla, Gordianus III, Claudius II Gothicus, Constantinus I "şi alţii". Câteva
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monede din tezaur au aJuns la Cabinetul numismatic din Viena, celelalte s-au
pierdut.
J. G. Seidl, OBLK, IV, 1847, p. 969 apud Protase 1957, p. 159; Protase 1958, p. 254, nota I, nr. 5; Protase
1966, p. 173, nr. 79 şi nota 499; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 66, nr. 3; Gabier I 975, p. 99, p. 115, nr. XV, Preda
1975, p. 459 şi nota 98; Mărghitan I 980, p. 150; Nussbaum 1980, nr. 4; Butnariu 1988, p. 182, nr. 3; Benea-Bejan
1989-1993, p. 128, nr. 6 (mentionează inexact anul descoperirii, 1877 în loc de 1847); Benea 1996, p. 236, nr. 20
(mentionează inexact anul descoperirii, 1877 în loc de 1847); Protasc 2000, p. 212, nr. 320 şi nota I; Suciu 2000,
pp. 149-150, nr. 4.

5. BOBDA-CENEI
La cca. 2-3 km de Bobda, pe un grind aflat în dreapta şoselei Bobda-Cenei,
în timpul unei periegheze efectuate în vara anului 2000 de Dan Ciobotaru şi Radu
Stoia, s-a găsit o monedă din bronz slab conservată împreună cu fragmente
ceramice din sec. N.
Am determinat moneda (pe baza unei fotografii); fiind vorba de un follis
emis de Constantius II, de tipul Gloria Exercitus (1 std.), atelier nedeterminabil,
anii 335-337 (perioada III a, cf. LRBC) sau anii 336-337 (cf. RIC, VII).
Mulţumesc colegilor Dan Ciobotaru (pentru informaţii) şi Anabela Geangu
(pentru fotografia monedei).
Demian 2002, p. 7, nr. I.

6. BREŞTEA, corn. Denta
De aici provine, fără a se cunoaşte condiţiile descoperirii, o monedă din
bronz de la Constantinus I, de tipul Gloria Exercitus (1 std ), emisă la
Constantinopolis, off. H, anii 335-337 (perioada III a, cf. LRBC, I, nr. 1025) sau
anii 336-337 (RJC, VII, p. 590, nr. 149). Moneda a fost descoperită de către Julius
Leinova care a donat-o MBT la o dată neprecizată (colecţia numismatică, nr. inv.
234).
Demian 2002, p. 7, nr. 2.

7. CARANI (Merczyfalva), corn. Sânandrei
1. În anul 1869 Orm6s Zsigmond a achiziţionat de aici două monede mici
din bronz de la Constantinus (I ?).
2. Referirile din bibliografie la un solidus de la Constantius II descoperit la
Carani sunt eronate, fiind determinate de o confuzie între Constans II şi
Constantius II. În repertoriul său numismatic, Berkeszi amintea doi solidi
descoperiţi aici, unul de la Constans II şi unul de la Constantinus Pogonatus
(Berkeszi 1907, p. 28).
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1. Berkeszi 1907, p. 28; Protase 1966, p. 173, nr. 82 şi nota 502; Tudor 1968, p. 55; Chirilă-Gudea
Stratan 1974, p. 71, nr. 10; Preda 1975, p. 461 şi nota 117; Nussbaum 1980, nr. 5 (aminteşte doar o monedă);
Butnariu 1988, p. 152, nr. 32; Protase 2000, p. 215, nr. 331 şi nota I.
2. Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 71, nr. I O; Butnariu 1988, p. 152, nr. 32;

8. CENAD (Nernet-Csanad; Oscsanad), corn. Cenad
1. La stărşitul anului 1875, Graf Antal a trimis MNMB, prin intermediul lui
R6mer Ferenc, mai multe antichităţi descoperite la Cenad, printre care se aflau o
monedă de la Probus şi una de la Constantius (cf. Jurnal de achiziţii MNMB, 21
decembrie 1875, nr. 258). Emitentul celei de-a doua monede: „Constantius Nob"
putea fi Constantius II (dar caesar) sau Constantius Gallus. Oricum, în bibliografie
apare amintit şi Constantinus I.
2. Între anii 1929-1930, aici s-a găsit o monedă mică din bronz emisă de
Constantius II.
3. În centrul satului, în timpul săpăturilor arheologice din anul 1986, s-au
descoperit două monede constantiniene din bronz şi fragmente ceramice.
1. Milleker 1899, p. 118; Berkeszi 1907, p. 13; Borovszky 1911, p. 311; Protase 1966, p. 174, nr. 84 şi
nota 504; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 71, nr. 11; Preda 1975, p. 462 şi nota 125; Nussbaum 1980, nr. 7
(menţionează greşit anul 1895); Butnariu 1987, p. 127, nr. 26 (afirmă greşit că monedele se păstrează la MBD;
Butnariu 1988, p. 152, nr. 37 (afirmă greşit că monedele se păstrează la MBT); Pretase 2000, p. 216, nr. 337 şi
nota 2.
2. Nussbaum 1980, nr. 8.
3. Protase 2000, p. 216, nr. 337 (pe baza unei informaţii de la M. Rusu).

9. CENEI, corn. Cenei
În colecţia Grossman din Timişoara se afla o monedă mică din bronz de la
Valentinianus I, găsită aici.
Nussbaum 1980, Col. Grossman, nr. 11; Pretase 2000, p. 216, nr. 338

şi

nota I.

1O. CHECEA, corn. Checea
În adunarea lunară a SMIA din 6 noiembrie 1893 era amintită donaţia lui
Orosz Endre: o monedă din bronz de la Constantius II, descoperită la Checea.
Moneda s-a aflat în vechea colecţie numismatică a MBT, nr. vechi inv. 2823 (?).
TRET, SN, IX, II, 1893, p. 130; Protase 1966, p. 174, nr. 85 şi nota 505; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p.
71, nr. 12; Gudea I 975 (aminteşte o monedă de la Constantinus); Preda 1975, p. 462 şi nota 132; Nussbaum 1980,
nr. IO(aminteşteomonedădelaConstantinus

217, nr. 341
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11. CHEGLEVICI, corn. Dudeştii Vechi
De pe teritoriul satului provin opt monede mici din bronz din epoca
constantiniană, slab conservate, găsite în anul 1978 de un locuitor din Cheglevici în
gospodăria sa. Monedele au ajuns într-o colecţie particulară.
Am determinat aceste monede - în limita posibilităţilor - pe baza descrierii
făcute în linii mari de Nussbaum în manuscrisul său:
1. Constans, Gloria Exercitus (l std.), Cyzicus, anii 335-337;
2. Constantinus II (?), Gloria Exercitus (1 std.), atelier neprecizat, ann
335-341;
3. Constantius II, Gloria Exercitus (1 std.), Siscia, anii 335-341;
4. Constans (?), Victoria Augg, Siscia, anii 341-346;
5. Constans, Vot XX Mult XXX, Constantinopol, anii 341-346;
6. Constantius II, Vot XX Mult XXX, Antiochia, anii 341-346;
7. Valens, Securitas Reipublicae, Siscia, off. B, anii 364-367.
8. Valens, Securitas Reipublicae, Siscia, anii 367-375 (LRBC, II, nr.
1330).
Nussbaum 1980, nr. 11; Protase 2000, p. 217, nr. 342

şi

nota I

(consideră

monedele descoperiri izolate).

12. DENTA, corn. Denta
1. Într-un punct neprecizat, în anul 193 7 s-a descoperit o monedă din argint
de la Galerius Maximianus.
2. În hotarul localităţii, sub podul de cale ferată, în albia nou săpată a
canalului Roiga, între 16-18 august 1875 s-a descoperit un schelet orientat cu faţa
spre E, în jurul căruia se afla „un mare număr" de monede romane imperiale din
aur, majoritatea datând de la Valentinianus I, Valens şi Gratianus.
Berkeszi scria că, potrivit însemnărilor numismatice ale lui Orm6s
Zsigmond, descoperirea a avut loc în data de 9 august 1875 şi a constat în monede
din aur de la Iovianus, Valentinianus I, Valens, Gratianus, Valentinianus II şi
Valentinianus III (monedă procurată de Orm6s ulterior).
Nu se cunoaşte numărul exact al monedelor descoperite. Iniţial s-a vorbit de
13 monede aflate lângă schelet (conform relatărilor lucrătorilor), pentru ca în
bibliografia ulterioară lui Berkeszi să fie amintite 15. În general, se estimează că sau descoperit în total cca. 20 de solidi, din care 14 sau 15 au ajuns în colecţia
numismatică a lui Orrn6s.
Cert este că într-un manuscris din 9 august 1889 (inedit), Orm6s scria că
descoperirea, potrivit zvonurilor, ar fi constat în 50 de monede, pe care lucrătorii
le-au împărţit între ei, vânzându-le apoi la Vrsac şi Timişoara. Orm6s mai adăuga
că a reuşit să procure pentru colecţia sa 23 de monede din această descoperire:
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lovianus (1), Valentinianus I (7), Valens (2), Gratianus (6), Valentinianus II (4),
Theodosius (1) şi Valentinianus III (2).
3. În pârâul Roiga, în acelaşi an s-a mai găsit un solidus de la Iovianus, care
a ajuns de asemenea în colecţia numismatică a lui Orm6s Zsigmond. Nu este exclus
ca această monedă să facă parte din descoperirea de la punctul 2.
I. Nussbaum 1980, nr. 13.
2. TRET, 1, IV, 1875, p. 194; TRET, II, I, 1876, p. 37; Orm6s 1889, f. 9-9 v.; Berkeszi 1907, p. 15; Protase
1966, p. 174, nr. 87 şi nota 507; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 67, nr. 7; Gabier 1975, pp . 99, 116; Preda 1975, p.
466 şi nota 165; Nussbaum 1980, nr. 12; Butnariu 1991, p. 95, nr. 3; Drăgoescu 1995, p. 360, nr. 14 (localizează
greşit descoperirea la Deta); Protase 2000, p. 219, nr 358 şi not• I: Suciu 2000, p. 158, nr. 23.
3. Berkeszi 1907, p. 15.

13. DETA?
Din această localitate se menţionează monede din aur de la Valentinianus I,
Valens şi Gratianus.
Analogiile evidente cu monedele din aur descoperite la Denta în anul 1875
(descoperirea de la nr. 12, punctul 2), precum şi asemănarea numelor localităţilor
Deta şi Denta mă determină să cred că este vorba de una şi aceeaşi descoperire, cea
de la Denta, care a fost preluată greşit din literatura numismatică veche şi citată
greşit în continuare (doar Th. Nussbaum în 1980 scria că este posibil să fie aceeaşi
descoperire).
Rep.arh.Rom., mss.; Protase 1966, p. 174, nr. 88 şi nota 508; Tudor 1968, p. 53; Chirilă-Gudea-Stratan
1974, p. 71, nr. 15; Gabier 1975, p. 116, nr. 22; Preda 1975, p. 466 şi nota 167; Nussbaum 1980, nr. 14; Benea
1996, pp. 246-247, nr. 52; Protase 2000, p. 219, nr. 359 şi nota I.

14. DUDEŞTII VECHI, corn. Dudeştii Vechi
Aici s-au descoperit izolat cinci monede romane târzii din bronz: o Urbs
Roma, emisă la Thessalonica şi patru monede de la Constantius II, dintre care două
de tipul Victoriae DD AvggQ NN, emise la Thessalonica şi Siscia şi două de tipul
Vot XX Mult XXX, una emisă la Antiohia, la cealaltă nu s-a putut identifica
atelierul. Monedele se află în colecţia Kalcsov din Dudeştii Vechi.
Mulţumesc colegului Raoul Şeptjhci pentru informaţii.
Inedite.

15. DUMBRĂVIŢA (Vadaszerdo), comună suburbană, municipiul
Timişoara

1. În adunarea lunară a SMIA din 27 februarie 1884 se spunea că
Dragovanovics Nandor a donat o monedă mică din bronz de la Constantinus I, de
tipul Gloria Exercitus (2 std.), descoperită în imediata apropiere a Timişoarei, la
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Dumbrăviţa.

inv. 1845).
2. La

Moneda s-a aflat în vechea

"Nisipărie"

colecţie numismatică

a MBT (nr. vechi

s-a găsit o monedă din bronz emisă de Constantinus I.

1. TRET, X, II, 1884, p. 93; Berkeszi 1907, p. 41; Gudea 1975; Nussbaum 1980, nr. 43.
2. Informa1ie R. Şeptilici (pe baza unei informaţii de la O. Dogariu).

16. FĂGET, corn. Făget
La o distanţă de 1,5 km de Făget, în timpul lucrărilor de asfaltare a şoselei
Făget-Timişoara din toamna anului 1957, Mihail Baba din Timişoara a găsit un
tezaur cu monede romane din bronz din sec. IV. S-au recuperat 29 monede: 11 de
la Constantinus I, 5 de la Constans şi 13 de la Constantius II, care au intrat într-o
colecţie particulară din Timişoara.
Mitrea 1967 a, p. 198, nr. 50; Mitrea 1967 b, p. 386, nr. 50; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 67, nr. 9;
Preda 1975, p. 467 şi nota 176; Nussbaum 1980, nr. 15; Butnariu 1988, p. 183, nr. 11; Protase 2000, p. 222, nr.
375 şi nota I; Suciu 2000, p. 159, nr. 28.

17. GAIU MIC, corn. Moraviţa
Din hotarul satului provine o monedă din bronz de la Constantius II, de tipul
Victoriae DD AvggQ NN, emisă la Thessalonica, off. €,anii 341-346 (perioada IV,
cf. LRBC, I, nr. 862) sau anii 347-348 (RJC, VIII, p. 411, nr. 102). Moneda a fost
donată de Pavel Ţăranu din Gaiu Mic la o dată neprecizată (MBT, colecţia
numismatică, nr. inv. 273).
Demian 2002, p. 7, nr. 3.

18. IECEA MICĂ, corn. Cărpiniş
1. În hotarul satului, la 500 m spre E, s-a găsit o monedă din bronz de la
Constans, tipul Victoriae DD AvggQ NN, emisă la Thessalonica, anii 341-346 (cf.
LRBC, I, nr. 863).
2. La cca. 2 km NE faţă de primul punct s-a găsit o monedă din bronz de la
Valentinianus I, tipul Securitas Reipublicae, emisă la Siscia, anii 364-367 (LRBC,
II, nr. 1277).
Cele două monede se află în colecţia prof. Alexandru Gyuriş din Timişoara,
căruia îi mulţumesc pentru amabilitatea de a mi le fi pus la dispoziţie pentru
determinare şi publicare.
Demian 2002, p. 7, nr. 4.
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19. JAMU MARE, corn. Jarnu Mare
De aici se cunosc mai multe descoperiri monetare romane de la Cladius II
Gothicus până la Constans.
Milleker 1906, p. 266; Tudor 1968, p. 54; Benea-Bejan 1989-1993, p. 138, nr. 59; Benea 1996, p. 267, nr. 94.

20. JEBEL, corn. Jebel
1. Lângă biserica satului, la o dată neprecizată, s-a găsit o monedă mică din
bronz de la Crispus, având pe revers Vot X în cunună (ar putea fi tipul monetar
Caesarum Nostrorum). Moneda s-a aflat în colecţia Lamparter din Timişoara.
2. În vatra satului, la construirea unei case, în perioada interbelică s-a găsit o
monedă din argint de la Valentinianus II, de tipul Votis V Mvltis X în cunună.
Moneda a ajuns în colecţia Somogyi din Timişoara.
1-2. Nussbaum 1980, nr. 18-19; Protase 2000, p. 231, nr. 408

şi

nota 2.

21. JIMBOLIA (Zsornbolya)
1. În hotarul localităţii, în anul 1962, în timpul lucrărilor agricole s-a
descoperit o monedă din bronz de la Diocletianus, de tipul Vot .XXîn cunună, emisă
la Roma, anii 297-298 (RIC, VI, p. 359, nr. 76 a). Moneda a ajuns într-o colecţie
particulară din Timişoara.
2. Orm6s Zsigmond a primit de aici pentru colecţia sa numismatică o
monedă mică din bronz de tipul Urbs Roma.
I. Mitrea 1966 a, p. 422, nr. 33; Mitrea 1966 b, p. 410, nr. 33; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 72, nr. 21;
Preda 1975, p. 470 şi nota 221; Nussbaum 1980, nr. 17; Butnariu 1987, p. 128, nr. 56; Protase 2000, p. 231, nr.
409 şi nota 2.
2. Berkeszi 1907, p. 49; Borovszky 1911, p. 321; Protase 1966, p. 174, nr. 93 şi nota 513; Chirilă-Gudea
Stratan 1974, p. 72, nr. 21; Preda 1975, p. 470 şi nota 220; Nussbaum 1980, nr. 16; Butnariu 1988, p. 157, nr. 106;
Protase 2000, p. 231, nr. 409 şi nota I.

22. LĂPUŞNIC, corn. Bara
Dintr-un punct neprecizat provine un antoninian de la Probus.
Mihalyi 1888, p. 131 apud Protase 1966, p. 175, nr. 96 şi nota 516; Preda 1975, p. 471
Nussbaum 1980, nr. 20; Butnariu 1987, p. 128, nr. 59; Protase 2000, p. 233, nr. 413 şi nota I.

şi

nota 225;

23. MURANI, corn. Pişchia
1. Menţionarea unei monede mici din bronz de la Diocletianus găsită aici şi
intrată în colecţia numismatică a lui Orm6s Zsigmond este greşită, fiind vorba de o
descoperire de la Mramorak (Serbia).
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2. În anul 1934, aici s-a găsit o monedă din bronz din epoca constantiniană,
foarte slab conservată.
t. Nussbaum 1980, nr. 21; Protase 2000, p. 238, nr. 432
la Mramorac: ibidem, nr. 431 şi nota I).
2. Nussbaum 1980, nr. 22; Protase 2000, p. 238, nr. 432

24. OTELEC, corn. Uivar
Lângă ecluză s-a găsit la o dată
Iovianus, de tipul Victoria Romanorum.

şi

nota I

şi

nota 2.

neprecizată

Nussbaum 1980, nr. 23; Protase 2000, p. 241, nr. 444

şi

(aminteşte

o

moneda atât b Murani, cât

monedă

şi

din bronz de la

nota I.

25. PECIU NOU, corn. Peciu Nou
1. La cca. 1 km S de Peciu Nou, în 26 iunie 2000 a fost găsită o monedă din
bronz de la Constans, tipul Gloria Exercitus (1 std.), emisă la Siscia, off. B., anii
337-341 (cf. LRBC, I, nr. 774) sau anii 337-340 (RJC, VIII, p. 355, nr. 99), în stare
de conservare foarte bună (MBT, colecţia numismatică, nr. inv. 3270).
2. La cca. 800 m S de Peciu Nou, în 1 aprilie 2001 a fost găsită o altă
monedă din bronz de la Constans, tipul Victoriae DD AuggQ NN, emisă la Siscia,
off. B., anii 341-346 (cf. LRBC, I, nr. 799) sau anii 347-348 (RIC, VIII, p. 363, nr.
192), în stare de conservare bună (MBT, colecţia numismatică, nr. inv. 3292).
3. În aceeaşi zonă, în 12 iulie 2003 a apărut o nouă monedă din bronz emisă
de Constantius II, tipul Fel Temp Reparatio, FH 3, anii 351-361, degradată (MBT,
colecţia numismatică, nr. inv. 3309).
Mulţumesc colegei Florentina Marţiş, care a găsit cele trei monede şi le-a
donat MBT, pentru informaţiile privind condiţiile de descoperire.
1-2. Demian 2002, p. 7, nr. 5.
3. Inedită.

26. PESAC, corn. Periam
1. Al. Borza scria că a văzut la Pesac două monede din bronz constantiniene.
În toată bibliografia ulterioară lui Borza mai apare amintită o monedă din bronz de
la Constantius II caesar, de tipul Gloria Exercitus, anii 330-337.
2. Într-un punct neprecizat s-a găsit prin anul 1939 o monedă mică din bronz
de la Constantius II.
I. Borza 1943, pp. 48-49; Protase 1966, p. 176, nr. 109 şi nota 530; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 74, nr.
34; Preda 1975, p. 476 şi nota 277 (cele două monede constantiniene le mentionează de la Constantinus I);
Nussbaum 1980, nr. 24; Butnariu 1988, p. 159, nr. 136 (cele două monede constantiniene le mentionează de la
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Constantinus I); Protase 2000, p. 242, nr. 449
Constantinus I).
2. Nussbaurn 1980, nr. 25.

şi

nota I (cele

două

monede constantiniene le

men\ionează

de la

27. PUSTINIŞ (Oregfalu), corn. Uivar
O monedă din aur de la Diocletianus, descoperită aici, a ajuns în anul 1870
în colecţia numismatică a lui Onn6s Zsigmond, iar ulterior în vechea colecţie
numismatică a MBT.
Berkeszi 1907, p. 31; Borovszky 1911, p. 324; Protase 1966, p. 177, nr. I 13 şi nota 534; Chirilă-Gudea
Stratan 1974, p. 74, nr. 38; Gabier 1975, p. 116, nr. 27; Preda 1975; p. 477 şi nota 290; Nussbaurn 1980, nr. 26;
Butnariu 1987, p. 130, nr. 87; Protase 2000, p. 244, nr. 459 şi nota I.

28.RECAŞ

Într-un punct neprecizat s-au găsit monede din sec. IV ş1 fragmente
ceramice, ce indică existenţa unei aşezări.
Protase 2000, p. 245, nr. 463

şi

nota I.

29. SACOŞU TURCESC, corn. Sacoşo Turcesc
De aici provine o monedă din argint de la Constantinus I care a intrat în
colecţia MBT.
Protase 1966, p. 177, nr. 116 şi nota 537 (pe baza unei inforrnatii de la M. Moga); Chirilă-Gudea-Stratan
1974, p. 74, nr. 41; Preda 1975, p. 479 şi nota 310; Nussbaurn 1980, nr. 29; Butnariu 1988, p. 160, nr. 162; Protase
2000, p. 246, nr. 468 şi nota I.

30. SATCHINEZ (Knez), corn. Satchinez
1. În colecţia numismatică a MBT se află zece monede romane târzii din
bronz, descoperite la Satchinez: un Diocletianus, tipul Concordia Militum; un
Constantinus I, tipul Providentiae Augg, emis la Siscia; un Constans, tipul
Victoriae DD AuggQ NN; cinci Constantius II (două Victoriae DD AuggQ NN,
emise la Siscia; trei Fel Temp Reparatio, FH 3, emise la Sinnium, Thessalonica şi
un atelier nedeterminabil); o monedă FTR, FH şi un Valens, tipul Securitas
Reipublicae, emis la Siscia (nr. inv. 226/8-17).
2. În hotarul satului s-a găsit o monedă mică din bronz de la Constantinus, pe
care învăţătorul Glasz Peter din Satchinez a donat-o MBT în anul 1905 (nr. vechi
de inv. 502). Am reuşit să o identific în colecţia numismatică a muzeului, dar este o
monedă de la Constantius II (nr. inv. 57/7), tipul Victoriae DD AuggQ NN, emisă la
Siscia, off. A, anii 341-346 (perioada IV, LRBC, I, nr. 800) sau anii 347-348 (RJC,
VIII, p. 363, nr. 194).
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3. De pe teritoriul satului se mai cunosc 11 monede din bronz de la
Constantinus I şi 3 de la Constantius II (MBT, vechea colecţie numismatică, nr.
vechi inv. 881, 896, 974, 1019, 1021).
4. În colecţia Somogyi din Timişoara se afla o monedă din bronz de la
Delmatius cu reversul foarte tocit.
t. Inedite.
2. Berkeszi 1907, p. 24; Nussbaum 1980, nr. 30; Demian 2002, p. 7, nr. 6.
3. Ortvay 1914, p. 140; Protase 1966, p. 177, nr. 117 şi nota 538; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 75, nr.
43; Gudea 1975; Preda 1975, p. 479 şi nota 314; Nussbaum 1980, nr. 31; Butnariu 1988, pp. 160-161, nr. 165;
Protase 2000, p. 247, nr. 472 şi nota 1.
4 . Nussbaum 1980, nr. 32.

31. SĂCĂLAZ, corn. Săcălaz
1. Într-un punct neprecizat, în anul 1941 s-a găsit o monedă mare din bronz
de la Iovianus.
2. În august 1874 aici s-a descoperit o monedă din aur de la Theodosius, care
a intrat în colecţia numismatică a lui Orm6s Zsigmond, iar ulterior în colecţia
MBT. Deşi Berkeszi nu precizează dacă e Theodosius I sau II, în bibliografia
ulterioară apare ca emitent Theodosius II (care nu se încadrează în limitele
cronologice ale acestui repertoriu). Menţionez totuşi această descoperire deoarece
emitentul putea fi şi Theodosius I.
1. Nussbaum 1980, nr. 28; Protase 2000, p. 247, nr. 473 şi nota 2 (dintr-o eroare de tipar nr. 474: Săcălaz
moneda apărând astfel la nr. 473: Satu Nou, corn. Lovrin).
2. Berkeszi 1907, p. 37; Protase 1966, p. 177, nr. 119 şi nota 540; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 75, nr.
42; Preda 1975, p. 479 şi nota 316; Nussbaum 1980, nr. 27; Butnariu 1991, p. 89, nr. 37; Protase 2000, p. 247, nr.
473 şi nota 1 (dintr-o eroare de tipar nr. 474: Săcălaz lipseşte, moneda apărând astfel la nr. 473: Satu Nou, corn.
Lovrin).
lipseşte,

32. MĂNĂSTIREA SĂRACA, lângă Şemlacu Mic, oraş Gătaia
Aici s-a găsit, fără a se cunoaşte condiţiile descoperirii, o monedă din bronz
(JE 2) de la Constantius II, tipul FTR, FH 3, emisă la Heraclea Thracica, off. r, anii
351-354 (cf. LRBC, II, nr. 1893) sau 15 martie 351 - 6 noiembrie 355 (RIC, VIII, p.
436, nr. 82). Moneda se află în colecţia numismatică a MBT (nr. inv. 314).
În hotarul satului Şemlacu Mic s-a găsit în perioada interbelică o monedă
constantiniană (informaţie F. Medeleţ). Este posibil să fie vorba de aceeaşi
monedă.
Demian 2002, p. 7, nr. 7.
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33. SÂNANDREI (Szent-Andras), corn. Sânandrei
1. O monedă din bronz de la Constantius I, găsită aici, a ajuns în colecţia
Tăpălagă din Variaş.
2. Într-un loc neprecizat, în anul 1872 s-au descoperit două monede mici din
bronz de la Constantinus I, care au ajuns în colecţia numismatică a lui Orm6s
Zsigmond, iar ulterior în colecţia MBT.
3. În colecţia Grossman din Timişoara se afla o monedă din argint de la
Valens, descoperită aici.
1. Nussbaum 1980, nr. 35; Protase 2000, p. 247, nr. 475 şi nota 2.
2. Berkeszi 1907, p. 8; Protase 1966, p. 177, nr. 120 şi nota 541; Chirilll-Gudea-Stratan 1974, p. 75, nr.
45; Preda 1975, p. 480 şi nota 329 (mentioneazll doar o monedă); Nussbaum 1980, nr. 33; Butnariu 1988, p. 161,
nr. 175 (mentioneazll doar o monedă); Protase 2000, p. 247, nr. 475 şi nota I.
3. Nussbaum 1980, Col. Grossman,

nr. 33; Protase 2000, p. 247, nr. 475

şi

nota 3.

34. SÂNMARTINU MAGHIAR, corn. Uivar
În perioada interbelică, în proprietatea lui Fekete Janos din Sânmartinu
Maghiar se afla o monedă din bronz din sec. N, fără alte precizări.
Informatie F. Medelet.

35. SÂNMARTINU SÂRBESC (Szerb Szentrnarton), corn. Peciu Nou
Într-un loc neprecizat, în primăvara anului 1907 s-a descoperit în timpul
aratului un mic vas de lut în care se afla un tezaur de monede romane imperiale din
bronz. Vasul s-a pierdut, iar din tezaur s-au recuperat 31 de monede mici de la
Constantinus (I ?) şi Constans, achiziţionate de MBT (vechea colecţie
numismatică, nr. vechi inv. 722).
Deşi în actuala colecţie numismatică a MBT, la nr. inv. 228 se păstrează 28
de monede romane târzii din bronz, provenite de la Sânmartinul Sârbesc, nu am
certitudinea că sunt monedele recuperate din tezaurul descoperit în 1907.
Berkeszi 1907, p. 37, nr. I; Borovszky 1911, p. 324; Protase 1966, p. 177, nr. 121 şi nota 542
anul descoperirii, 1905 în loc de 1907); Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 69, nr. 18; Gabier
1975, p. 99, p. 115, nr. XX; Preda 1975, p. 480 şi nota 331 (anul descoperirii este greşit: 1905 în loc de 1907);
Nussbaum 1980, nr. 37; Butnariu 1988, p. 187, nr. 39; Protase 2000, p. 247, nr. 476 şi nota I (mentioneazll greşit
anul descoperirii 1905); Suciu 2000, p. 174, nr. 68 (mentionează greşit anul descoperirii 1905).
(mentionează greşit

36. SÂNNICOLAU MARE
1. În punctul "Selişte", la E de oraş (către Saravale), pe malul Arancăi, în
zona unui "vechi cimitir" s-au găsit monede romane printre care şi o monedă de la
Constantinus I.
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emisă

şi

2. În colecţia dr. Marius Munteanu din Timişoara se află o monedă din bronz
de Constans, de tipul Victoriae DD AuggQ NN, găsită la Sânnicolau Mare.
3. Sunt semnalate monede din bronz constantiniene.
4. Aici s-a găsit în anul 1939 o monedă mică din bronz de la Valentinianus II.

I. Medele! 1998, p. 308, nr. 3 şi nota 4.
2. lnformatie amabilă dr. M. Munteanu.
3. Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 75, nr. 46 (pe baza unei informalii de la E. Domer); Preda 1975, p. 480
nota 332; Protase 2000, p. 247, nr. 477 şi nota l.
4. Nussbaum 1980, nr. 38.

37. SÂNPETRU MARE, corn. Sânpetru Mare
1. De aici provine un solidus barbarizat de la Helena.
2. Referirile din bibliografie la monede de la Constantinus I (1), Constans (3)
şi Constantius II (2), descoperite la Sânpetru Mare, jud. Timiş, sunt greşite, fiind
vorba de o descoperire de la Sânpetru German (corn. Secusigiu, jud. Arad).
I. O. Dogariu 1998.
2. Nussbaum 1980, nr. 36; Protase 2000, p. 248, nr. 478

şi

nota 1.

38. STAMORA GERMANĂ, corn. Moraviţa
În vechea colecţie numismatică a MBT se afla o monedă din bronz de la
Valens, de tipul Securitas Reipublicae, descoperită aici (nr. vechi inv. 1888).
Gudea 1975.

39. ŞAG-TIMIŞENI
La 4 km SE de satul Şag, în anul 1984, în timpul unei periegheze a fost
descoperită o monedă romană din bronz din secolul IV.
lnformatie R.

Şeptilici.

40. TEREMIA MARE, corn. Teremia Mare
1. Aici s-a descoperit în vara anului 1984 o monedă din bronz de la
Constantinus I.
2. Într-o broşură monografică din anul 1902, scrisă de învăţătorul localnic
Johann Hunyar, era amintită o monedă mică din bronz găsită aici, de tipul
Victoriae DD AuggQ NN.
C. Răileanu şi O. Gog considerau că era o monedă emisă de Constans între
anii 341-346, dar în această perioadă tipul Victoriae DD AuggQ NN a fost emis atât
de Constans, cât şi de Constantius II (cf. LRBC). În plus, autorii precizau că
moneda era emisă la Roma, fără a indica sursa informaţiei.
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1. Informa1ie R. Şeptilici.
2. Hunyar 1902, pp. 81-82 apud Răileanu-Gog 1983, pp. 502-503; Protase 2000, p. 251, nr. 495

şi

nota I.

41. TIMIŞOARA (Temesvar)
1. Cartierul Cetate
a. În urma unei explozii la depozitul de praf de puşcă în anul 1854 au apărut
câteva monede romane, printre care şi monede de la Probus şi Diocletianus.
Descoperirea figurează în bibliografia ulterioară ca tezaur, deşi primele surse
bibliografice nu indică acest lucru.
b. Cu ocazia demolării fortificaţiilor Cetăţii, dar şi în timpul lucrărilor de
regularizare a cursului canalului Bega s-au găsit diverse monede, dintre care unele
au ajuns în colecţia MBT. Printre ele se afla şi o monedă mică din bronz de la
Constantinus (I ?).
c. La construirea Seminarului Catolic din Timişoara, în anul 1842 s-a găsit o
monedă din bronz de la Constantius II, care a intrat în vechea colecţie numismatică
a MBT în anul 1874 (nr. vechi inv. 531), fiind donată de preotul Patala (sau
Puttala) Kăroly din Gătaia (se spunea în adunarea lunară a SMIA din 23 decembrie
1874).
d. În anul 1962, în cimitirul nr. 1 (cel din Calea Lipovei) din Timişoara s-a
găsit o monedă din bronz, probabil de la Constantius II. Moneda a ajuns într-o
colecţie particulară.

e. Între şanţurile Cetăţii, soldaţii au descoperit în anul 1902 o monedă
mijlocie din bronz, imitaţie barbară după o monedă a lui Constantius II. Moneda a
ajuns în colecţia avocatului dr. Bleyer Izs6 din Timişoara.
f. În timpul demolării fortificaţiilor Cetăţii s-au găsit trei monede, imitaţii
barbare ale monedelor lui Constantius II, de tipul Fel Temp Reparatio, FH.
g. La construirea unei cazărmi din cartierul Cetate, în anul 1853 a apărut o
monedă mare din bronz de la Iulianus, de tipul Securitas Reipub., bine conservată.
h. În anul 1902, dr. Jakob Singer, prim-rabin al oraşului, a achiziţionat de la
lucrătorii care demolau zidurile Cetăţii o monedă din bronz de la Valentinianus (I
?), pe care a donat-o MBT (vechea colecţie numismatică, nr. vechi inv. 149).
i. În acest cartier, în anul 1904 s-a găsit o monedă din bronz de la Valens.
2. Cartierul Mehala
a. Pe str. Plugarilor din acest cartier, în vara anului 1959, s-a descoperit un
follis de la Galerius Maximianus, emis la Serdica.
b. În cartierele losefin şi Mehala, în timpul săpării unor grădini, în anul 1874
s-au găsit 11 monede romane din bronz, printre care monede de la Constantinus I,
Constans, Constantius (II ?) şi Valentinianus (I ?). Monedele au ajuns în colecţia
numismatică a lui Miletz Janos din Timişoara.

186

Nicoleta Toma-Demian

c. Prin anii 1945-1946, în Mehala s-a găsit un tezaur cu monede din bronz
din epoca constantiniană.
3. Zona Circumvalaţiunii
În zona Circumvalaţiunii IV din Timişoara s-a descoperit o monedă din
bronz (IE 3) de la Constantius II, tipul Fel Temp Reparatio, FH 3, emisă la Siscia,
anii 351-354 (cf. LRBC, II, nr. 1218 sau 1222). Moneda a fost donată MBT de
Mihai Cârja din Timişoara în anul 1981 (colecţia numismatică, nr. inv. 695).
4. Cartierul Fabric
a. În acest cartier s-a găsit în jurul anului 1931 o monedă din bronz de la
Diocletianus, de format mic.
b. La construirea podului Decebal (lângă fosta baie Neptun) s-a descoperit
un medalion din argint de la Constans, tipul Triumfator Gentium Barbararum (în
exergă TES). Pe baza descrierii Lui Nussbaum am reuşit să determin piesa: este
emisă la Thessalonica între anii 340-350 (RIC, VIII, p. 410, probabil nr. 85 sau 86).
c. De aici provine o monedă din bronz (IE 3) de la Constantius Gallus, de
tipul Fel Temp Reparatio, FH 3, emisă la Siscia, off. B, anii 351-354 (cf. LRBC, II,
nr. 1219) sau 28 septembrie 351 - iama 354 (RJC, VIII, p. 375, nr. 351). Moneda a
intrat în colecţia numismatică a MBT în anul 1934, fiind cumpărată de la Ioan
Magyari (nr. inv. 297).
d. În anul 193 7, aici s-a găsit o monedă din bronz emisă de Valentinianus II.
5. Cartierul /osefin
Vezi descoperirea de la punctul 2.b.
6. Teritoriul oraşului, rară precizări topografice
a. În colecţia Grossman se afla o monedă din aur de la Galerius Maximianus.
b. Două monede mici din bronz emise de Constantinus I şi Constantinus II
au intrat în anul 1909 în vechea colecţie numismatică a MBT.
c. În anul 191 O, dr. Jakob Singer a donat MBT o monedă mică din bronz de
la Constantinus (I ?), găsită în Timişoara (se spunea în adunarea generală a SMIA
din 23 aprilie 1911 ).
d. În vechea colecţie numismatică a MBT se aflau două monede mici din
bronz de la Constantinus (I ?), descoperite în Timişoara, una fiind donată de elevul
L. Schwartz, iar cealaltă de Otto Friedmann (nr. vechi inv. 511 şi 515).
e. Prin anii '80, într-o grădină din Timişoara s-a găsit o monedă mică din
bronz de la Delmatius, emisă la Siscia.
f. În colecţia numismatică a MBT se păstrează două monede din bronz
descoperite în Timişoara: o monedă de la Constantinus II, tipul Gloria Exercitus (2
std.), foarte tocită şi una de la Constantius II, tipul Victoriae DD AuggQ NN, emisă
la Siscia, off. i:1, anii 341-346. Monedele au fost cumpărate de la V. Puşcaşu în
septembrie 1933 (nr. inv. 291/6-7; nr. vechi inv. 1061).
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g. În adunarea lunară a SMIA din 13 mai 1903 se spunea că dr. Jakob
Singer, prim-rabin al oraşului, a donat două monede din bronz constantiniene
găsite în Timişoara.
h. În colecţia Joseph Josephi se afla o monedă din bronz de la Valentinianus
II, de tipul Securitas Reipublicae, descoperită în Timişoara în anul 1937.
7. În împrejurimile Timişoarei, la o dată neprecizată, s-a găsit o monedă din
aur de la Probus.
8. La Pădurea Verde s-a descoperit o monedă mică din bronz de la Fausta,
având pe revers o stea cu opt raze într-o cunună; descoperitorul a distrus moneda
curăţind-o.

9. Între Timişoara şi Chişoda s-a găsit o monedă din bronz din perioada
slab conservată. Moneda a ajuns într-o colecţie particulară.
10. În anul 1915, avocatul Fenyves Vilmos a donat MBT două monede mici
din bronz constantiniene, descoperite mai demult în viile din Timişoara (se spunea
în adunarea generală a SMIA din 16 aprilie 1916).
constantiniană,

1. a. l.G. Seidl, în AK6G, XV, 1855, p. 317 apud Berkeszi 1907, p. 40; Miletz 1875, p. 8 (aminteşte anul
1859); Milleker 1899, p. 67; Protase 1966, p. 178, nr. 124 şi nota 545; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 69, nr. 20;
Nussbaum 1980, nr. 39; Butnariu 1987, p. 131, nr. 112; Benea-Bejan l 9R9-l 993, p. 145; Drăgoescu 1995, pp.
372-373, nr. 58.
b. Berkeszi 1908, p. 143, nr. 5.
c. TRET, I, I, 1875, p. 44; Berkeszi 1907, p. 41 (men\ionează o monedă de la Constantinus); Protase 1966,
p. 178, nr. 124 şi nota 545 (mentionează o monedă de la Constantinus I); Nussbaum 1980, nr. 40 (afirmă greşit că
moneda a intrat în MBT în anul 1842); Drăgoescu 1995, pp. 372-373, nr. 58 (men\ionează o monedă de la
Constantinus); Protase 2000, p. 251, nr. 498 şi nota 1 (mentionează o monedă de la Constantinus I).
d. Mitrea 1965 a, p. 616, nr. 65; Mitrea 1965 b, p. 499, nr. 65.
e. Berkeszi 1907, p. 42; Protase 1966, p. 178, nr. 124 şi nota 545; Protase 2000, p. 251, nr. 498 şi nota 1.
f. Gohl 1909, p. 144; Moisil 1920, p. 80, nr. 79.
g. Berkeszi 1907, p. 41; Protase 1966, p. 178, nr. 124 şi nota 545; Nussbaum 1980, nr. 41; Protase 2000,
p. 251, nr. 498 şi nota 1.
h. Berkeszi 1907, p. 42; Protase 1966, p. 178, nr. 124 şi nota 545; Gudea 1975; Nussbaum 1980, nr. 44;
Protase 2000, p. 251, nr. 498 şi nota 1.
i. Nussbaum 1980, nr. 54.
2. a. lnfonna\ie R. Şeptilici (pe baza unei informatii de la O. Dogariu).
b. Miletz 1875, p. 8; Milleker 1899, p. 67; Berkeszi 1907, p. 41; Protase 1966, p. 178, nr. 124 şi nota 545;
Nussbaum 1980, nr. 42; Drăgoescu 1995, pp. 372-373, nr. 58 (afirmă greşit că e un tezaur); Protase 2000, p. 251,
nr. 498 şi nota 1.
c. Nussbaum 1980, nr. 53 (pe baza unei informatii de la A. Agotha).
3. Inedită.
4. a. Nussbaum 1980, nr. 48; Protase 2000, p. 252 şi nota 2.
b. Nussbaum 1980, nr. 50; Protase 2000, p. 252 şi nota 2.
c. Demian 2002, p. 7, nr. 8.
d. Nussbaum 1980, nr. 54 a; Protase 2000, p. 252 şi nota 2.
5. Vezi bibliografia de la punctul 2.b.
6. a. Nussbaum 1980, nr. 52; Protase 2000, p. 252 şi nota 2.
b. Berkeszi 1909, p. 169.
c. TRET, SN, XXVII, 111-IV, 1911, p. 161.
d. Berkeszi 1907, p. 42; Gudea 1975; Nussbaum 1980, nr. 45 şi 46.
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e.

Informaţie

r. Inedite.

R.

Şeptilici.

g. TRET, SN, XIX, III-IV, 1903, p. 139.
h. Nussbaum 1980, Col. Josephi, nr. 16.
7. Nussbaum 1980, nr. 54 b; Protase 2000, p. 252

şi

nota 2

(menţionează

ca loc de descoperire cartierul

Fabric).
8. Nussbaum 1980, nr. 51.
9. Mitrea 1965 a, p. 616, nr. 66; Mitrea 1965 b, p. 499, nr. 66; Nussbaum 1980, nr. 49.
IO. TRET, SN, XXXII, 1-11, 1916, p. 67.
Alte referiri bibliografice: Ortvay 1914, pp. 58-59; Tudor 1968, p. 55; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p. 75,
nr. 49; Preda 1975, p. 482 şi nota 349; Butnariu 1988, p. 162, nr. 191; Benea-Bejan 1989-1993, p. 145.

42. UNIP (Unip), corn. Sacoşo Turcesc
1. În anul 1900, în vechea colecţie numismatică a MBT au intrat 96 monede
mici şi mijlocii din bronz dintr-un tezaur descoperit la Unip. Monedele erau atât de
uzate, încât doar câteva au putut fi determinate. Acestea se datau îndeosebi în sec.
IV, fiind emise de Constantinus I şi urmaşii săi. Berkeszi mai scria că monedele
sunt expuse în muzeu în vitrina cu tezaure, la nr. VII.
În prezent, tezaurul se păstrează în colecţia numismatică a MBT la nr. inv.
127. Într-adevăr, monedele sunt foarte tocite, ilizibile, multe sunt fragmentare,
astfel încât nu se pot determina cu precizie. Printre tipurile monetare se întâlnesc
Gloria Exercitus, Victoriae DD AuggQ NN, FTR (FH), Gloria Romanorum şi

Securitas Reipublicae.
2. În apropierea satului, în timpul unor lucrări agricole s-a găsit o monedă
din bronz de la Constantinus II.
3. Orm6s Zsigmond a achiziţionat o monedă mică din bronz emisă de
Iulianus, descoperită aici.
1. Berkeszi 1907, p. 44, nr. I; Protase 1966, p. 178, nr. 126 şi nota 547; Chirilă-Gudea-Stratan 1974, p.
69, nr. 21; Gabier 1975, p. 99, p. 115, nr. XXII; Preda 1975, p. 483 şi nota 364; Nussbaum 1980, nr. 56; Butnariu
1988, p. 188, nr. 44; Protase 2000, p. 253, nr. 503 şi nota I (aminteşte 90 de monede); Suciu 2000, p. 176, nr. 73.
2. Nussbaum 1980, nr. 57.
3. Berkeszi 1907, p. 44.

43. V ARIAŞ, corn. Variaş
Aici s-a găsit o monedă din bronz de la Constans, de tipul Gloria Exercitus.
Nussbaum 1980, nr. 55; Protase 2000, p. 254, nr. 506 şi nota I.

44. VISAG, corn. Victor Vlad Delamarina
În cursul unei periegheze efectuate în zona văii Cinca în anul 1970, Florin
Medeleţ a văzut la I. Ţambrea, bibliotecar în Visag, monede romane târzii din
bronz. În punctul "Crucea lui Dica", pe panta dealului Vlădoane, la NV de sat,
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fuseseră găsite

trei monede din sec. IV: două de la Constans ( Victoriae DD AuggQ
NN, emisă la Thessalonica şi Vot XX Mult XXX în cunună, emisă la Nicomedia) şi o
monedă cu emitent nedeterminabil, tipul Vot XX Mult XXXîn cunună. Tot pe dealul
Vlădoane a fost găsită întâmplător în arătură o monedă de la Probus, cu reversul
ilizibil. Monedele s-au aflat la I. Ţambrea din Visag; în prezent, ele se păstrează în
colecţia numismatică a MBT (nr. inv. 645-648).
Mulţumesc domnului Florin Medeleţ pentru informaţiile privind condiţiile
descoperirii.
Inedite.

45. VIZEJDIA (Vizesd), corn. Gottlob
În hotarul satului, Kisleghi Nagy Gyula a adunat în doi ani 43 de monede
romane, dintre care 41 erau monede din bronz din sec. IV: de la Constantinus I (6),
Constantinus II (4), Constans (7), Constantius II (14), Urbs Roma (1) şi
constantiniene, nedeterminabile (9).
Borovszky 1911, p. 321; Gohl 1914, p. 20.

46. VOITEG (Vojtek), corn. Voiteg
Orm6s Zsigmond a achiziţionat o monedă din aur de la Constantinus II,
descoperită aici, care ulterior a ajuns în colecţia MBT.

Berkeszi 1907, p. 47; Protase 1966, p. 178, nr. 128 şi nota 549; Chirilă
Gudea-Stratan 1974, p. 75, nr. 51 (menţionează o monedă de la Constantinus I);
Gabler 1975, p. 116, nr. 29; Preda 1975, p. 484 şi nota 373; Nussbaum 1980, nr.
58; Protase 2000, p. 255, nr. 512 şi nota 1.

ABREVIERI
JE

cca.
cf.

E
f.
FH
FTR
inv.
km
mmetri
mss.
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bronz
circa
conform
est
filă

Falling Horseman
Fel Temp Reparatio
inventar
kilometri

NE

manuscris
nord-est

nr.

număr
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NV
off.
S
SE
std.
v. verso

nord-vest
officina
sud
sud-est
standard (lb.

engleză)
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THE REPERTORY OF MONET ARY
DISCOVERIES DATED BETWEEN 275 - 383 AD
IN THE TIMIŞ COUNTY
Summary

This paper is intended as a contribution to the future archaeological and
numismatic repertory of the Timiş County. It is the resuit of the author's researches
in the last years, especially into Late Roman coinage. The repertory comprises the
whole of the monetary finds (both isolated finds and hoards), dated between 275
and 383 AD (i.e. between the beginning of the reign of Tacitu:; and the ,;nd of
Gratianus' reign), from the Timiş County, as known today by the author. In
addition to older or more recent finds, already published, unknown finds have been
included in the repertory, frcm the numismatic collection of the Museum of Banat
or from private collections.
The finds are presented alphabetically, according to the place of finding
(mainly villages). The larger territorial divisions in which thesc: villages are
included (communes, towns, municipalities) are also mentioned. The old names of
some villages are indicated only when it was necessary (in the case of older finds)
and only as cited in the older literature.
Within the boundaries of each territorial division the finds have been
chronologically grouped. As for Timişoara, the finds are grouped chronologically
within the urban divisions (quarters and areas). The author had tried to correct
certain errors and confusions found in the literature, either using observations or
comments in the text, following the presentation of the respective find, either in the
bibliography. For each find, the main works dealing with it have been mentioned,
starting with the first one.
As an appendix, the repertory is accompanied by a map, on which all the
finds mentioned in the text are located. The numbers on the map correspond to
those in the text and alsa to those in the Annexe.
Although far from beeing complete, this Repertory is representing a
beginning in the knowledge of Late Roman coinage in this part of Romania and
alsa an useful tool for all those interested in the topic.
Translated by Valentin Cedică
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ANEXĂ

Repertoriul descoperirilor monetare din jud.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Timiş:

anii 275-383 p.Chr.

Beba Veche, corn. Beba Veche
Becicherecu Mic, corn. Becicherecu Mic
Bencecu, corn. Pişc hi a
Biled, corn. Biled
Bobda-Cenei
Breştea, corn. Denta
Carani, corn. Sânandrei
Cenad, corn. Cenad
Cenei, corn. Cenei
Checea, corn. Checea
Cheglevici, corn. Dudeştii Vechi
Denta, corn. Dentu
Deta?
Dudeştii Vechi, corn. Dudeştii Vechi
Dumbrăviţa, corn. suburbană, municipiul T.imişoa!'a
Făget, corn. Făget
Gaiu Mic, corn. Moraviţa
Iecea Mică, corn. Cărpiniş
Jamu Mare, corn . .Jamu Mare
Jebel, corn. Jebel
Jimbolia
Lăpuşnic, corn. Bara
Murani, corn. Pişc.!-.;;,
Otelec, corn. Uivar
Peciu Nou, corn. Peciu Nou
Pesac, corn. Perian-:
Pustiniş, corn. Uivar
Recaş
Sacoşu Turcesc, corn. Sacoşu Turcesc
Satchinez, corn. Satcninez
Săcălaz, corn. Săcălaz
Mănăstirea Săraca, :!}np,ă .'.;tmlacn Mic;
Sânandrei, corn. 8.i:1a~-1~t:;
Sinmartinu Maghia1, cc,m. Ui"1<.r

·'."lraş GJ.mi~
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Sânmartinu Sârbesc, corn. Peciu Nou
Sânnicolau Mare
Sânpetru Mare, corn. Sânpetru Mare
Stamora Germană, corn. Moraviţa
Şag-Timişeni

Teremia Mare, corn. Teremia Mare
Timişoara

Unip, corn. Sacoşu Turcesc
Variaş, corn. V ariaş
Visag, corn. Victor Vlad Delamarina
Vizejdia, corn. Gottlob
Voiteg, corn. Voiteg

List of illustrations:
Map I. Monetary finds from the Timiş County dated between 275 and 383 AD.
(The numbers on the map correspond to those in the Repertory).
a. Bronze coin
b. Silver coin
c. Antoninian
d. Golden coin
e. Unknown type
f. Bronze hoard
g. Golden hoard
h. Mixed hoard (bronze, silver, gold)
i. Uncertain find
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OBIECTE DE CULT DIN PERIOADA
SECOLELOR III/IV - IX DIN BANAT
Mircea Mare

De la începuturile sale, în secolul I d.Hr., creştinismul s-a răspândit prin
m1s10nansm.
Acceptarea lui de către oamenii de rând a dus la formarea unor comunităţi de
credincioşi creştini, la început în provinciile din Orient ale Imperiului roman - în
Palestina, Siria şi Asia Mică. Treptat, noua religie se face prezentă în Grecia, Italia,
sudul Galliei, sud-estul Hispaniei, Africa, Numidia şi în provinciile dunărene 1 •
Caracterul profund popular al acestei religii a făcut ca, spre finele sec. II, să
existe comunităţi creştine în majoritatea provinciilor Imperiului, cu o pondere mai
însemnată în cele din Orient.
În Dacia, creştinismul a putut să pătrundă alături de alte culte din Orient, în
perioada imediat următoare transformării acesteia în provincie romană, datorită
colonizării oficiale organizate în timpul lui Traian.
La fel ca şi în cazul altor culte (religioase) îndeosebi orientale, creştinismul a
fost răspândit prin trupele formate din orientali sau de diferitele categorii de
colonişti provenind din Orient.
Referitor la această problemă, izvoarele literare păstrate oferă informaţii
contradictorii, asupra existenţei creştinismului la populaţia daco-romană în timpul
fiinţării provinciei Dacia.
Izvoarele literare antice sunt în special Tertullian (în secolul III) şi Origene,
puţin mai târziu, aceştia făcând afirmaţii, care au fost interpretate în chip diferit de
către istoriografia modernă.
Astfel, Tertullian afirma că sarmaţii, dacii şi sciţii erau creştinaţi2, în timp ce
Origene susţinea că aceştia nu cunoşteau această religie 3 •
Trebuie luată în considerare şi activitatea misionară a apostolului Andrei, cu
4
toate că a fost contestată de unii istorici •
Printre ţinuturile în care Apostolul Andrei şi-a desfăşurat activitatea de
răspândire a creştinismului, pot fi incluse şi regiunile de la est de Carpaţi, ca şi în
cele ale Dobrogei 5•
Această incertitudine a izvoarelor antice nu trebuie preluată ca o dovadă a
inexistenţei creştinismului la daco-romani în perioada existenţei provinciei Dacia.
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Fiind o religie neacceptată de comunitatea în care trăiau, creştinii utilizau
diferite semne de recunoaştere, cum ar fi reprezentări de peşte, porumbel, corabie,
ancoră, aplicate pe obiecte personale de mici dimensiuni - inele, geme, fibule. În
acelaşi timp, pe unele obiecte de uz curent, casnic, cum ar fi opaiţele, capacele de
vase, şi vasele ceramice, apare incizat semnul crucii, ceea ce presupunea
„creştinarea" pieselor respective.
Deocamdată, descoperirile de piese, care prezintă un caracter creştin sigur
provin din mediul urban, cu deosebire din acele oraşe în care componenta orientală,
sub aspect demografic, ocupa un loc important.
Pentru sud-vestul provinciei Dacia, dovezile cele mai concludente provin din
cele două centre urbane, de la Tibiscum şi Diema, care concentrau aspecte
importante de viaţă religioasă.
Mărturii arheologice creştine datate în perioada secolelor II-III, (deci a
existenţei provinciei Dacia), sunt relativ puţine, dar aceeaşi situaţie este specifică şi
celorlalte provincii ale Imperiului 6 .
Deoarece, cultul creştin nu era agreat în Imperiu, nu se poate vorbi de
confecţionarea oficială a unor obiecte specifice serviciului divin şi nici a unor
însemne creştine.
Şi totuşi, un opaiţ creştin cu semnul „+" marcat înainte de ardere a fost
descoperit într-o baracă din castrul mare de la Tibiscum. Piesa se datează în a doua
7
jumătatea a secolului 11 •
Ca reacţie la această situaţie, în perioada secolelor II - începutul secolului
IV, până la oficializarea religiei creştine, prin edictul de la Milano (313), se
constată în sud-vestul Daciei (pe teritoriul actual al Banatului), fenomenul
„creştinării" unor piese de uz comun, disimulându-se, astfel, utilitatea lor creştină.
Este vorba, în principal, de obiecte din ceramică pe care era aplicat semnul
crucn.
Astfel, cel mai important simbol creştin era aplicat pe pereţii sau pe fundul
unor vase ceramice (oale, castroane), pe butonul capacelor de vase sau pe opaiţe.
Semnul era astfel aplicat pentru a ascunde semnificaţia faţă de privitorul neavizat.
Unele semne ale crucii au fost făcute înainte de arderea recipientelor, altele
după arderea (deci avem de-a face cu o „creştinare" a respectivelor obiecte).
Capacele ceramice cu cruce incizată pe buton ar fi putut sluji ca acoperământ
al vasului liturgic, ele formând cele mai numeros grup de descoperiri 8 •
Centrele urbane deţineau cele mai numeroase descoperiri de asemenea piese.
La Tibiscum au fost descoperite asemenea capace de vase, atât în castru, cât
şi în vicusul militar, fiind datate în perioada cuprinsă între finele sec. II - şi în
cuprinsul sec. IIl9 , dar şi mai târziu, până la începutul secolului IV 10 •
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Pe fundul unei oale, descoperită în vicus-ul militar, a fost incizat semnul +.
Piesa se datează în secolul III p.Chr. 11 •
Din a doua jumătate a sec. III şi începutul sec. IV, provin două fibule de
bronz, una de bronz emailată cu arcul în formă de +, databilă în secolul al III-iea,
iar a doua piesă reprezentând un delfin cu coada terminată în formă de+, este un
unicat până acum în Dacia, putând fi datată tot în secolul al III-lea 12 •
La Diema, piesele cele mai semnificative sunt două plăcuţe cu inscripţie şi
un inel poligonal cu un text incizat, care au aparţinut unor elemente provenind din
sânul comunităţii orientale (siriano-iudaice), dar şi din vestul Imperiului.
Una din ele a fost descoperită într-un mormânt gnostic, de copil, datat în a
doua jumătate a sec. III, şi care face dovada prezenţei la Diema a unor elemente
bogate venite din Orient, probabil de origine semitică 13 •
Cealaltă plăcuţă, datată la finele sec. II - prima jumătatea a sec. III,
descoperită într-un atelier, este dedicată unei anume Iulia Surilla, şi, prin conţinut,
este considerată drept primul document creştin cunoscut în partea de sud-vest a
provinciei Dacia 14 •
Inelul, având incizat un text în latină, [„Vt(ere) F(el ix) ceseri"], conţine o
urare adresată unui personaj al cărui mormânt se datează în a doua jumătate a sec.
III şi care indică prezenţa în rândul creştinilor a unor elemente romanizate din
Vest 15 •
Cele două plăcuţe de aur, rulate, una cu caracter gnostic iar cealaltă cu
caracter creştin, se pare că au fost confecţionate într-un atelier local, în Diema, care
producea asemenea piese doar pentru cei iniţiaţi.
Diema apare ca un centru urban însemnat, în care viaţa creştină are
începuturi la finele sec. II.
Piese „creştinate" au fost descoperite şi în aşezări cunoscute din epoca
romană, cum erau Băile Herculane (Ad Mediam) şi Gomea.
La Gomea, unde aşezarea romană îşi prelungeşte existenţa şi în secolul IV,
au apărut dovezi ale primei prezenţe timpurii a unor elemente creştine. Astfel,
într-o construcţie romană de la finele sec. II - începutul sec. III, a fost găsit un fund
de oală având incizat semnul crucii 16 •
De la Băile Herculane provine o piatră de inel care conţine reprezentarea
unui păun ce ţine în gheare un delfin, piesă datată în sec. III d. Hr. 17 •
Dovezi ale prezenţei unor comunităţi creştine apar şi în câmpia din nordul
Banatului, pentru perioada secolelor III-IV.
Astfel, la Sânnicolau Mare a fost găsit un castron care avea pe fund, în
interiorul suportului inelar, incizat semnul crucii, înainte de ardere 18 •
Două fusaiole, descoperite în zona Periam - Sânnicolau Mare, aveau pe corp
incizat, după ardere, semnul crucii 19 .
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Cu excepţia fibulelor descoperite la Tibiscum şi a pietrei de inel de la Băile
Herculane, care sunt produse de import, celelalte piese cu însemne creştine ceramice şi din aur - (tăbliţe cu text), sunt produse ale unor ateliere locale, din sudvcstul provinciei Dacia.
Ele documentează prezenţa în acest teritoriu a unor comunităţi creştine încă
de la finele sec. II şi în secolul III, care îşi vor perpetua existenţa, fiind prezente,
prin diverse descoperiri şi pe parcursul secolelor următoare.
Naşterea şi evoluţia creştinismului în secolele II-III pe teritoriul provinciei
Dacia, a stat în strânsă legătură cu romanizarea populaţiei autohtone, dacice,
depinzând în mare măsură de aceasta.
Prin urmare, procesul de romanizare şi procesul de evanghelizare au mers în
paralel, fiind interdependente 20 •
După retragerea Imperiului roman din provincia Dacia şi reorganizarea
provinciilor sud-dunărene, dovezile arheologice şi numismatice indică o perpetuare
a stăpânirii romane asupra unor zone din sudul şi vestul Banatului, viaţa în forme
romane continuând, şi în spaţiul fostei provincii, până spre finele secolului N 21 •
Pe linia Dunării, în Banatul de sud, au loc, în timpul domniilor lui Diocleţian
şi Constantin cel Mare, refaceri ale fortificaţiilor de la Drobeta şi construirea unor
quadriburgia la Dicma şi Gomea, iar în interiorul teritoriului, la Praetorium
(Mehadia) şi Tibiscum (Jupa) s-a constatat utilizarea acestor fortificaţii şi în epoca
22
romană târzie •
Ultimele decenii ale secolului III şi începutul secolului IV au reprezentat
pentru populaţia locală, daco-romană, o perioadă de adaotare la noile realităţi
politice şi economice, când rolul centrelor urbane mtră într-un vizibil declin,
exceptând anumite puncte de interes strategic şi militar, aflate în zona limesului
dunărean al fostei provincii.
Din punct de vedere al vieţii spirituale, se poate vorbi de o coexistenţă a
păgâmsmului alături de creştinism, care îşi continuă evoluţia ascendentă şi în noile
condiţii, realitate demonstrată de prezenţa unor piese cu caracter creştin sau a unor
piese „creştinate", descoperite în mediul rural daco-roman, spre care se deplasează
treptat centrul de greutate a vieţii populaţiei autohtone.
Astfel, în zona de câmpie, la Timişoara - Cioreni, în aşezarea de sec. III-N,
a fost descoperit un vas de cult, sub forma unui pahar, din ceramică, având incizat,
înainte de ardere, semnul crucii, înconjurat de alte semne simbot23 •
La Timişoara - Freidorf, în aşezarea aparţinând aceleiaşi perioade de timp,
au fost descoperite o oală-borcan, având incizate pe umăr mai multe cruci simple,
şi un fragment de vas care avea ca decor incizat un peşte, din care s-a păstrat partea
4
dorsală, acoperită cu solzi2 .

202

Mircea Mare

În sudul ţinutului, la Gomea (jud. Caraş-Severin), pe malul Dunării, în
din secolele III-N, a fost găsit un opaiţ având pe fundul bazinului aplicată
o cruce în relief 5 •
Edictul dat la Milano, în anul 313, de către împăratul Constantin, de
recunoaştere a religiei creştine de către statul roman, care a trecut la sprijinirea
financiară a acesteia, a dat un nou impuls comunităţilor creştine din Imperiu şi din
zonele limitrofe acestuia.
Noul statut al religiei creştine, primit la începutul secolului N, s-a reflectat
şi în viaţa spirituală a comunităţilor creştine nord-dunărene, inclusiv în spaţiul
actual al Banatului.
Un rol deosebit l-au avut influenţele primite din partea creştinismului suddunărean, prin posibili misionari veniţi din Imperiu, prin afluxul de materiale
liturgice necesare cât şi prin prezenţa centrelor episcopale de la Singidunum şi
Viminacium, sub a căror tutelă se aflau aceste comunităţi creştine nord-dunărene.
Preluarea de la centrele creştine sud-dunărene a unor forme tipice de
organizare şi manifestare, cât şi legăturile îndelungate cu Imperiul, îndeosebi
economice, pe relaţia sud-vest (Illyricum şi Italia de nord), au determinat faciesul
latin al creştinismului daco-roman 26 •
Dacă în Dacia din timpul provinciei nu sunt cunoscute lăcaşuri de cult
creştine, asemenea edificii apar în secolul N, dar, raportat la situaţia din Imperiu,
într-un număr redus şi mult mai modeste, în concordanţă cu situaţia precară a
populaţiei daco-romane de la nordul Dunării.
În cuprinsul Banatului actual se cunosc, până în prezent, două posibile
edificii creştine, construite prin reutilizarea unor spaţii din clădiri romane, aflate în
oraşele fostei provincii, dar şi în mediul rural.
Astfel, la Tibiscum27 , în interiorul castrului mare, a fost dezvelit un edificiu
de plan dreptunghiular (10,90 x 7,50 m), construit din piatră de râu şi mortar. Într-o
perioadă ulterioară de locuire, clădirii i s-a adăugat o absidă pe latura de NE.
Având o lăţime de 2,80 m, absida era ridicată pe un strat de dărâmătură nivelată.
Datarea absidei - prima jumătate a secolului III.
A urmat o altă etapă, prin introducerea sistemului de încălzire, care
marchează a treia fază de locuire a edificiului. Autorii cercetării datează această
fază într-un interval cuprins între mijlocul secolului III şi a doua jumătate a
secolului N.
A patra - şi ultima - fază de utilizare a clădirii constă în adăugarea unei
încăperi rară nici o fundaţie, care prelungea clădirea pe latura de sud. Având
dimensiunile de 7,50 x 3,20 m, încăperea era aşezată direct pe drumul roman din
castru, indicând faptul că acest drum nu mai era utilizat. Această ultimă fază a
clădirii aparţine secolului N.
aşezarea
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Utilizarea în secolul IV a unui edificiu din piatră, cu acoperiş din ţiglă şi
olane, în timp ce restul construcţiilor sunt din lemn, cât şi adăugarea celei de-a
doua încăperi, sugerează apartenenţa acesteia la cultul creştin.
În inventarul recuperat din clădire se aflau fragmente dintr-un platou, din
ceramică fină, cu glazură verde-oliv. Pe un fragment de toartă al platoului se
păstrează o porţiune dintr-o inscripţie - CRISPIN(US), încadrată într-un chenar
dreptunghiular, cu un motiv decorativ ce imita şnurul. Literele lungi, strânse,
sugerează o datare târzie, în secolul IV, în epoca romană târzie.
Modificările structurale ale clădirii cât şi piesa prezentată, constituie argumente
pentru a considera că ne aflăm în faţa unui lăcaş de cult creştin din secolul IV, care a
deservit gamiwana castrului de la Tibiscum cât şi populaţia din aşezare 28 •
La Gomea (jud. Caraş-Severin), - Căuniţa de Sus, în apropierea fortificaţiei
romane târzii, a fost descoperită o basilică creştină 29 .
Clădirea, servind iniţial drept locuinţă, era construită din piatră de râu şi
mortar, dispunând de trei încăperi: A (L = 6 m), B (L = 3 m), C (L = 4,5 m). La
capătul de est avea o absidă (D), care făcea corp comun cu încăperea C; diametrul
ei este de 1,75 m.
Clădirea a suferit o serie de modificări ulterioare: a mai fost construită o
încăpere - notată F, asimetrică faţă de axa clădirii, construită lară fundaţie, avea
dimensiunile de 2,20 x 3,50 m.
A urmat construirea unui sistem de încălzire cu hipocaust, care deservea
încăperile B, C şi D.
În ultima etapă de locuire, încăperea C a fost împărţită printr-un zid care
bloca încălzirea spaţiilor C şi D.
Primele două etape de locuire aparţin epocii provinciei, servind drept „villa
rustica".
În ultima fază, în care clădirea cuprindea absida (D), o sală formată din
unirea a două încăperi (B+C) şi încăperea A, această construcţie a servit ca edificiu
religios, după cum dovedesc obiectele descoperite în interior.
Astfel, în încăperea A a fost descoperit un opaiţ având o cruce în relief pe fundul
bazinului, cât şi o ceaşcă dacică ce avea crucea incizată pe fundul recipientului.
Utilizarea clădirii s-a făcut până spre finele secolului IV, dovadă fiind şirul
monedelor găsite în aşezare şi în cetate, care continuă până la anul '402.
Biserica, aflată în apropierea fortificaţiei romane târzii, a fost utilizată de
30
soldaţii din cetate, dar şi de locuitorii aşezărilor vecine •
Larga difuziune a creştinismului pe parcursul secolului IV la populaţia dacoromană a determinat sporirea necesarului de obiecte cu caracter creştin, procurate
fie din import, din provinciile Imperiului sau prin producţie proprie, executate de o
1
manieră simplă, chiar primitivă, pentru acoperirea necesităţilor de cult3 •
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Astfel, la Tibiscum, în vicus-ul militar a fost descoperit un capac de vas cu
butonul modelat în formă de cruce32 , iar în aşezarea civilă o cărămidă cu însemn
creştin .
33

La Praetorium (Mehadia, jud. Caraş-Severin), în vicusul militar, a fost
descoperit un capac de vas care are incizată o bară având la capăt litera P; datarea
acestui tip de reprezentare aparţine secolului IV 34 •
Diema este o prezenţă constantă în peisajul creştin al zonei dunărene a
Banatului. De aici provin două linguriţe de argint, utilizate în serviciul divin 35 , cât
şi un mâner de opaiţ cu reprezentare umană, având incizat semnul crucii deasupra
capu l u1·36 .
Tot din zona Porţilor de Fier ale Dunării, provin şi două geme cu un explicit
caracter creştin. Una din ele are reprezentat un porumbel cu crucea în cioc 37 , iar
38
cealaltă prezintă două personaje cu o cruce la mijloc •
Piese cu caracter creştin au fost descoperite şi în aşezări din mediul rural, ca
o dovadă în plus a răspândirii acestei religii în masa populaţiei daco-romane în
cursul secolului IV.
Astfel, de la Gomea (jud. Caraş-Severin), şi din puncte neprecizate din
Clisura Dunării provin furci de tors, din bronz, prezentând la un capăt al tijei un
porumbel, cunoscut simbol creştin. Într-un caz, pe lângă porumbel, apare şi o cruce
pe corpul tijei, dovadă clară a semnificaţiei creştine a acestor piese, specifice
mediului ruraI3 9 •
Deosebit de importantă este descoperirea la Jabăr - Cotun (jud. Timiş), întro aşezare rurală daco-romană din zona de câmpie a Banatului, a unui prescumicer piesă utilizată în serviciul divin, şi care face dovada existenţei atât a unei
comunităţi creştine, cât şi a unui posibil lăcaş de cult.
Aceste dovezi de manifestare ale creştinismului popular, răspândit la
comunităţile rurale din diferite zone ale Banatului actual, în care erau utilizate
îndeosebi piese de import - geme, opaiţe, furci de tors cu însemne creştine, fac
dovada integrării acestuia în curentul general creştin din Imperiu, de care îl legau
tradiţiile de început ale noii religii, din secolele anterioare.
Se poate afirma că, în secolul IV, creştinismul a dobândit în teritoriile dacoromane un caracter de masă şi s-a generalizat40 •
Un nou imbold a primit religia creştină la finele secolului IV, în anul 395,
prin împăratul Teodosius, care îi acordă recunoaşterea de a fi singura religie
oficială a statului.
Trecută prin încercările a două erezii (Arius şi Bonosius), religia creştină
deţine puterea spirituală în stat şi, prin reprezentanţii săi din teritoriu, va milita
continuu pentru a-şi spori influenţa în barbaricum, inclusiv în teritoriile norddunărene.
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Deşi nu este dovedită de surse literare sau epigrafice, este posibil ca şi părţi
din sud-vestul fostei provincii Dacia să fi deţinut structuri religioase dependente
faţă de episcopiile sud-dunărene, cum erau cele de la Aquae şi Ratiaria41 •
Această relaţie benefică pentru ţinuturile nord-dunărene, din punct de vedere
spiritual, cultural, dar şi economic şi politic, a fost perturbată prin invaziile hunice
începute în ultimele decenii ale secolului IV şi continuate cu intensitate în prima
jumătate a secolului V. În interiorul teritoriului, populaţia daco-romană, lipsită de
apărare, se va refugia în locuri mai adăpostite, la distanţă de marile căi de

circulaţie 42 •
Situaţia s-a agravat prin căderea limesului dunărean în urma atacurilor
hunice din perioada anilor 441-443, când se constată o reducere drastică a relaţiilor
dintre nordul şi sudul Dunării, inclusiv sub aspectul vieţii religioase.
Controlul unor întinse teritorii din partea de nord-vest a Imperiului de către
huni, a provocat o bulversare a organizării eclesiastice şi a contactelor între
comunităţile creştine de la nord şi sud de fluviu, situaţie evidenţiată de reducerea
43
drastică a numărului de obiecte specifice religiei creştine •
Pe de altă parte, acţiunile hunilor la sud de Dunăre s-au soldat şi cu un
transfer de populaţie, luată captivă din provinciile Imperiului şi mutată în ţinuturile
nord-dunărene, ceea ce a avut ca efect o întărire a religiei creştine şi a romanităţii
în ţinuturile de la nordul Dunării de Jos, inclusiv pe teritoriul actual al Banatului.
După prăbuşirea dominaţiei hunice se constată, în perioada cuprinsă între
sîarşitul secolului V şi sfârşitul secolului VI, prezenţa unui nou val de „romanism"
care a cuprins teritoriile de la nordul Dunării de Jos 44 •
Acest eveniment s-a remarcat şi în viaţa creştină a populaţiei autohtone
romanice, prin reapariţia unui număr relativ însemnat de obiecte creştine sau
purtând însemne creştine în teritoriile nord-dunărene.
Motivaţia principală se găseşte în sprijinul primit din partea Imperiului
romano-bizantin care, spre finele secolului V, în urma unor profunde reforme
tGuoomtce a!e împăratului A.'lastasws I a redevenit singura putere politică majoră
şi principalul focar de civilizaţie în ţinuturile de la Dunărea de Jos.
O altă explicaţie, de factură internă, ar fi aceea a sporirii numărului de
comunităţi creştine, prin adaosul de popuiaţie, parte adusă în captivitate, parte
fugită datorită fiscalităţii excesive existente în Imperiu.
Paralel, ar putea fi vorba de o rarefiere a elementului alogen şi chiar de o
posibilă convertire la creştinism a unor indivizi sau chiar mici comunităţi.
Creştinismul latinofon, prin utilizarea singurei limbi de circulaţie într-o mare
parte a lumii romane, a devenit o cale de integrare a celor de alt neam şi de altă
45
credinţă, răspândirea acestuia fiind un factor de latinizare •
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În secolul VI, domnia împăratului Iustinian a marcat o perioadă de apogeu
politic şi militar, care s-a răsfrânt şi asupra ţinuturilor de la nordul Dunării de Jos,
prin fortificarea graniţei imperiale şi reocuparea unor zone de la nord de fluviu.
În anul .335, împăratul Iustir.;an, prin Novella XI, întemeiază arhiepiscopia
Justiniana Prima. Pe lângă reînfiinţarea episcopiilor de la Vimmacrnm ş1 <le la
Aquae, au fost înfiinţate două episcopii la nord de Dunăre, cu sediile la L1tterata
(Lederata), respectiv Recidiva (localizare incertă), ambele pe teritoriul Banatuiui
actual. Misiunea acestora era de a polariza întreaga activitate ecumenică în această
zonă limitrofă frontierelor imperiale.
Crearea celor doua noi episcopii vrne ca o recunoaştere a in'lporn1.r1ţe1
comunităţilor creştine din această zonă şi .-;.,,te o dovadă concludentă a rner.ţi.'1c'Îi
creştinismului în spaţiul fostei provmc1i şi după impactul provocat de dominapa
hunilor şi a altor populaţii alogene.
Se face, totodată, dovada existenţei unei organizări bisericeşti anterioare, cu
o structură stabilă, pe care au fost nmcate, ulterior, noile episcopate.
Revirimentul vieţii creştine în aceste zone, inclusiv în teritoriul de sud al
Banatului actual este marcat de o serie de descoperiri de obiecte creştine sau cu
semnificaţie creştină.

Astfel, la Diema (Orşova Veche, jud. Mehedinţi), au fost găsite: un opaiţ cu
mâner în formă de cap de berbec 46 , o ampulla cu imaginea Sfăntului Mman ş1 trei
catarame de centură din bronz turnat, de tii:- „Sucidavâ"48 •
Din zona Porţilor de Fier provin o serie de piese creştine: trei cruciuliţe cu
49
braţe egale, două din plumb şi una ciin bronz , cât şi o fibulă din bronz cu piciorul
decorat cu însemnul crucii 50 ; toate piesele se datează Î..'1 secotui 11.
În castrul de la Ostrovul Banului (jud. Mehedinţi), a fost descopent un opaiţ
cu aura în formă de cruce (sec. V-Vl) 51 •
Tot pe linia Dunării, la Litterata (= Lederata), azi Palanca Nouă (Voivodina,
Serbia), a fost găsit un opaiţ din bronz cu mâner în formă de cn'~-=» 1a -:-ar--:'lt1'1 -:ăr~;?_
se afla un porumbel. Piesa, datată î~ see;0lul Vi, este pierdută 52 •
Mărturii creştine au fost găsice şi în zonele de câmpie din nordui şi vestuî
Banatului actual. La Periam (jud. Timiş), a fost găsit un vas de aramă, având pe
fund, în relief, o cruce, utilizat în serviciul religios ca „aghiasmatar" şi datat în
intervalul secolelor V-VI53 • Aparţinea, probabil, unui lăcaş de cult al populaţiei
romanice creştine din zona de câmpie a Banatului.
La Lipova (jud. Arad), pe cursul Mureşului inferior, a fost găsit în sec. XIX
un opaiţ de bronz, dispărut ulterior 54 •
În Banatul Sârbesc, la Vârşeţ şi Dubovac (Voivodina, Serbia), au fost·găsik,
în secolul XIX, în condiţii necunoscute, cruciuliţe-pandantiv, cu onficm de
suspendare, din metal alb (argint?); ulterior, piesele au fost pierdute 55 •
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Modificările teritoriale şi reformele economice structurale din
Imperiul
Bizantin, având ca efect ridicarea unor noi centre economice, comerciale şi
culturale, oglindite şi în varietatea obiectelor de cult creştin care circulau în
ţinuturile de la nordul Dunării de Jos, au determinat modificarea direcţiei dinspre
care au venit influenţele ideologice, ceea ce a făcut ca faciesul creştinismului
56
populaţiei romanice să primească o nuanţă bizantină •
Situaţia politică la frontierele nord-vestice ale Imperiului romano-bizantin se
schimbă în a doua jumătate a sec. VI, o dată cu preluarea controlului în teritoriile
Europei est-centrale şi la nordul Dunării de Jos de către caganatul avar.
În aceeaşi perioadă, grupuri compacte pe slavi pătrund şi se aşează temporar
în regiunile extracarpatice ale Daciei 57 .
La finele secolului VI, Imperiul romano-bizantin organizează un şir de
campanii militare la Dunărea de Jos, împotriva avarilor şi slavilor, dar fără
rezultate decisive.
În anul 602, trupele romano-bizantine de la Dunărea de Jos se răscoală şi
părăsesc limesul dunărean, care se prăbuşeşte sub presiunea atacurilor avaro-slave.
În urma acestor acţiuni, slavii se vor deplasa în masă la sudul Dunării şi vor
ocupa vaste teritorii până la Munţii Balcani, unde se vor aşeza definitiv.
Slavii rămaşi la nord de Dunăre vor continua să vieţuiască alături de
populaţia romanică autohtonă, adoptând formele · superioare de civilizaţie ale
acesteia, pe parcursul unui larg proces de asimilare etno-lingvistică care a durat
aproximativ un secol 58 •
Aşezarea slavilor între Dunăre şi Balcani, în teritoriul Imperiului Bizantin, a
perturbat grav viaţa societăţii daco-romane, căreia i se vor reduce treptat legăturile
cu Imperiul.
Această perioadă frământată de la finele sec. VI şi începutul secolului VII sa oglindit şi în planul vieţii spirituale, prin reducerea numărului de obiecte creştine
prezente în spaţiul nord-dunărean.
În actualul teritoriu al Banatului, a fost găsit, în zona Porţilor de Fier, un
tipar de medalion, cu un chip de sfănt59 , şi, dintr-un loc neprecizat, o aplică de
bronz având o cruce înscrisă într-un cerc 60 •
Din cercetările efectuate până în prezent, pentru întreg Banatul istoric, nu
sunt cunoscute lăcaşuri de cult pentru perioada secolelor VI-VII.
Numărul relativ însemnat de obiecte creştine descoperite în arealul bănăţean ne
îndreptăţesc să presupunem prezenţa unor lăcaşuri de cult, atât în centrele urbane
dunărene cât şi în aşezările rurale, care au continuat tradiţia celor apărute în secolul IV.
Construite din materiale perisabile, îndeosebi din lemn, acestea nu au rezistat
atât intemperiilor, cât mai ales efectelor provocate de năvălirile unor populaţii
migratoare, îndeosebi ale hunilor şi, mai târziu, ale avarilor.
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Din analiza mărturiilor păstrate referitoare la fenomenul religios de la nordul
de Jos, în care se încadrează şi teritoriul actual al Banatului, pentru
perioada secolelor V-VI/VII, se conturează imaginea unei lumi preponderent
creştine, sprijinită de Imperiul romano-bizantin în acţiunea ei firească de integrare
în sânul romanităţii creştine orientale61 •
Pierderea frontierei dunărene a Imperiului, la începutul secolului VII, a
provocat răsturnarea raporturilor politice, militare, teritoriale şi demografice din
sud-estul Europei.
Urmări grave s-au manifestat şi în viaţa creştină, atât prin dispari!ia
structurilor eclesiastice aflate pe linia Dunării, care au coordonat şi sprijinit
activitatea clericală din ţinuturile nord-dunărene, cât, mai ales, prin încetarea
legăturilor tradiţionale dintre cele două zone creştine - cea din nordul Dunării de
Jos şi cea din sudul Balcanilor, din Imperiu, despărţite prin interpunerea slavilor şi
apoi a bulgarilor păgâni, între Dunăre şi Balcani.
O altă sursă de izolare a populaţiei creştine nord-dunărene a constituit-o
existenţa caganatului avar în zona panonică, care a provocat întreruperea
contactelor acesteia cu centrele creştine din Italia şi Europa centrală62 .
La aceşti factori externi se adaugă problemele interne, create de prezenţa
comunităţilor slave, necreştine, prezente în regiunile extracarpatice, inclusiv în
Banat, care au determinat profunde schimbări economice, sociale şi demografice,
cu urmări şi în planul vieţii religioase pentru populaţia romanică autohtonă.
Aceste cauze interne şi externe au provocat, pentru perioada secolelor VIIIX, o încetare a circulaţiei obiectelor creştine de import, cât şi o reducere drastică a
celor din producţia locală pe întreg spaţiul nord-dunărean, Banatul fiind un teritoriu
în care cercetările de până în prezent nu au adus nici o probă materială în
prezentarea vieţii creştine pentru intervalul de timp menţionat.
Deşi timp de două secole nu sunt ştiri concludente referitoare la regiunile de
la nordul Dunării de Jos, este cert că, atâta timp cât comunităţile săteşti autohtone
au reuşit să supravieţuiască sub dominaţia diverşilor migratori, viaţa creştină a fost
63
organizată pe baza vechilor principii ortodoxe •
După depăşirea acestei lungi şi dificile etape, după ce slavii, în a doua
jumătate a secolului IX au devenit creştini sub influenţa bizantină, preluând rolul
de difuzori ai creştinismului bizantin spre nord, se consideră, cu tot mai numeroase
argumente ştiinţifice că, pentru populaţia autohtonă de la nordul Dunării de Jos,
evoluţia limbajului religios de origine latină se încheiase, devenind unul
românesc 64 , iar pentru creştinismul autohton s-a încheiat faza antică (daco-romană
şi romanică) şi a început creştinismul românânesc 65 •
Dunării
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CATALOGUL OBIECTELOR PALEOCREŞTINE
ŞI CREŞTINE DIN BANAT
1. OPAIŢ
-Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum; castrul mare, în
context stratigrafic clar datat în a doua jumătate a sec. II d. Hr.;
- Material, tehnică: pastă roşie fină, cu angobă carmin; lucrat în tipar; decor
realizat în tipar şi prin incizie;
-Dimensiuni: Lung. - 7 cm; Înălţime- 5,8 cm; gr. -2,6 cm;
- Descriere: Corpul rotund, discul concav, în care apar reprezentate 12 (sau
13) petale de flori; bordura este decorată prin triunghiuri. În triunghiurile dinspre
disc apar trei puncte incizate, iar în triunghiurile exterioare apare câte o cruce;
aceste motive, în număr de 12, apar 7 pe o latură şi 5 pe cealaltă; pe fundul
bazinului este incizată o cruce; toarta este lamelară. Toate aceste motive
ornamentale au fost executate înainte de ardere;
- Datare: secolul II d. Hr. - în ultimele trei decenii;
- Loc de păstrare: Universitatea de Vest, Timişoara;
- Publicat: D. Benea, Dacia sud-vestică în secolele III - IV, II, Timişoara,
1999, p. 207.
2. OALĂ (PI. 11112)
- Loc descoperire: Gomea (jud. Caraş-Severin), clădirea I;
- Material, tehnică: pastă fină roşie, cu degresant în compoziţie, lucrat la roată;
- Dimensiuni: neprecizate;
- Descriere: fund de vas, pe care apare incizat semnul crucii;
- Datare: sec. II-III;
- Loc de păstrare: M.B.M. Reşiţa;
- Publicat: N. Gudea, Gornea. Aşezări din epoca romană şi post-romană
târzie, Reşiţa, 1977; D. Benea, op. cit., p. 198.
3. CAPAC DE VAS
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, vicus militar,
clădirea I, suprafaţa A, adâncimea - O, 10-0,50 m; Asociat cu fragmente de oale
romane de uz comun
- Material, tehnir,ă: i:::eramică cenuşie, cu degresant, ardere llllifonnă, lucrat cu mâna;
-Dimensiuni: piesă fragmentară; D. buton- 5,3cm;
- Descrn::rc: pe: :Juton are incizat semnul X, păstrat parţial;
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- Datare: sec. II - III;
- Loc de păstrare: M.B. Timişoara;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 203.
4. CAPAC DE VAS
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, secţiunea SIV83 în castrul mare, Ml5-16, adâncimea- 1,00 m;
- Material, tehnică: pastă cenuşie-neagră, cu degresant, lucrat la roată;
- Dimensiuni: D. buton - 4 cm;
- Descriere: piesă fragmentară; se păstrează doar butonul şi parţial corpul
piesei; pe buton este incizată o cruce, cu braţul orizontal mai scurt şi pa1ţial rupt;
- Datare: finele sec. II - începutul sec. III;
- Loc de păstrare: M.J.E.R.G. Caransebeş;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 202.

5. CAPAC DE VAS (PI. 1/5)
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, lângă poarta
decumana a castrului mare (1975);
- Material, tehnică: pastă roşie, cu degresant, lucrat la roată;
- Dimensiuni: neprecizate;
- Descriere: stare fragmentară, se păstrează o parte din capac, w butonul pe
care este incizat semnul crucii, după ardere;
- Datare: sec. II-III;
- Loc de păstrare: M.B. Timi~uara;
-Publicat: C. Răileanu, în M.B., XXVIII, 4-6, 1978, p. 261-267,
D. Benea, în Tibiscum. St.Com.C., 6, 1986, p. 254-255, nr. 2, fig. 7/1;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 195; D. Benea, op. cit., p. 20 l.
6. CAPAC DE VAS
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibisi.;urn, vtcus mtlilar,
cl'ld1rea X;
- Material, tehnică: pastă roşie, lucrat la 11..1a:,'\:
- Dimensiuni: neprecizate;
- Descriere: semnul crucii este incizat pe butonul capacului;
- Datare: secolele II-III;
-- Loc de păstrare: M.J.I.E.R G. Caru.scbcş;
- Publicat P. Bona, R. Petr:)yszk::, AualdN, XX, 1983, t- '..n, i"'> E·::!a,
op. cit., p. 201.

21 I

ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie X-XI, J, 2002-2003

7. CAPACDEVAS
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, castru, 1976,
secţiunea I, prelungirea; adâncimea - 1,05 m;
- Material, tehnică: pastă fină, culoare cărămizie, lucrat la roată;
- Dimensiuni: (păstrate) -D. capac - 5 cm; înălţime capac - 0,8 cm;
- Descriere: se păstrează fragmentar - doar butonul şi o parte din corpul aflat
în jurul acestuia: urme de vopsea brun-închisă pe ambele părţi; pe faţa butonului a
fost incizată, după ardere, o cruce cu braţe perpendiculare, printr-o incizie lată;
- Datare: sec. II-IV;
- Loc de păstrare: M.J.E.R.G. Caransebeş
-Publicat: D. Benea, în Tibiscum. St.Com.C., 6, 1986, p. 255, nr. 3, fig. 7/2;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 194.
8. CAPAC DE VAS
- Loc descoperire: Caransebeş (jud. Caraş-Severin}- villa romana din
cartierul Măhala;
- Material, tehnică: pastă fină, culoare roşie, lucrat la roată;
- Dimensiuni: neprecizate;
- Descriere: pe buton are incizată - după sau înainte de ardere - o cruce;
- Datare: secolele II-IV d.Hr.;
- Loc de păstrare: M.J.E.R.G. Caransebeş;
- Publicat: C. Răileanu, în M.B., 28, 1976, P. 261-263;
N. Gudea, I. Ghiurco, op.cit, p. 195;
D. Benea, op.cit., 1999, p. 198.

9. CĂNIŢĂ
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, vicus militar, Sl/83,
în nivelul roman 21-23, adâncime 0,70-0,90 m;
- Material, tehnică: pastă caolin albă cu degresant, lucrată la roată;
- Dimensiuni: Diam. fund - 3,5 cm;
- Descriere: piesă fragmentară, corpul decorat cu striuri de linii pe întreaga
suprafaţă; pe fundul cu suport inelar detaşat, este incizat într-un triunghi semnul
unei cruci cu braţele inegale;
- Datare: începutul sec. III d.Hr.
- Loc de păstrare: MBT;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 203.
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10. CAPAC DE VAS
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, v1cus militar,
clădirea VIII, camera 2, M3-4, adâncime - 0,50-0,90 m;
- Material, tehnică: pastă roşie, cu degresant, lucrat la roată;
-- Dimensiuni: D. maxim - 14,3 cm; Î - 5,2 cm; D. buton - ::,:m;
- Descriere: capacul, păstrat parţial, are incizat pe buton senmui crucii, îr:
forma literei X;
- Datare: secolul III d. Hr.;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 201-202.
11. OALĂ
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, vicus militar,
clădirea I, suprafaţa A, adâncimea O, 10-0,50 m, asociat cu ceramică fină;
- Material, tehnică: pastă cenuşie-brună, cu degresant în compoziţie, ardere
omogenă, lucrată cu mâna;
- Dimensiuni: Diam. fund - 7,2 cm;
- Descriere: se păstrează partea inferioară a vasului; pe faţa interioară a
vasului este aplicat, după ardere, semnul incizat al crucii;
- Datare: sec. III d.Hr.;
-Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 203-204.
12. OALĂ
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, v1cus militar,
Sl/1983;
- Material, tehnică: pastă cărămizie cu degresant, suprafaţa mată, lucrată la
roată;

- Dimensiuni: baza - diametrul - 8, 7 cm;
- Descriere: se păstrează un fragment din fundul vasului, pe care apare
incizat semnul crucii; cele două braţe au fost păstrate parţial;
- Datare: sec. III d.Hr.;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 202.

13. URCIOR
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, vicus militar;
- Material, tehnică: pastă roşie fină, lucrată la roată;
- Dimensiuni: Diam. fund - 5 cm;
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- Descriere: se păstrează doar fundul recipientului, într-un inel reliefat, pe
care apare clar semnul crucii;
- Datare: sec. III d.Hr.;
- Loc de păstrare: M.B.T.
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 202.

14. INEL
- Loc descoperire: Dierna - Orşova fjud. Caraş-Severin); 1857 - în
inventarul unui sarcofag de piatră în care se afla u:1 sicriu de plumb;
- Material, tehnică: sârmă de aur, lăţit prin ciocnire; profil poligonal;
margine fasonată;
- Dimensiuni: diametrul - 1,2 cm
- Descriere: inelul este prevăzut cu o placă ovală; pe aceasta sunt incizate
literele: VT (ere) F(elix) CESERI. (=foloseşte sănătos, Ceserius);
- Datare: sec. III d.Hr.
- Loc de păstrare: Kunsthistorisches Museum - Viena;
- Publicat: AFOG, 24, 1860, p. 405.
M.J. Ackner - Fr. Muller, Die romische lnschniften in Dazien, Wien, 1865,
nr. 11, CIL, III, 1703;
R. Noll, în Jahrbuch GRZM, 31, 1984, p. 441, nr. 4;
N. Gudea, 1. Ghiurco, op. cit„ p. 173-174;
D. Benea, op. cit., p. 66.

15. PIATRĂ DE INEL
- Loc descoperire: Băile Herculane (jud. Caraş-Severin);
- Material, tehnică: piatră tăiată şi montată pe un inel din aur;
- Dimensiuni: neprecizate
- Descriere: piatră de inel de formă ovală, cu secţiune trapezoidală, cu
margini tăiate oblic; culoare albastră; pe faţa îngustă apare reprezentarea incizată a
unui păun, orientat spre dreapta, cu corp lung şi penaj bine redat; gâtul îndoit, capul
ridicat şi picioarele uşor îndoite; păunul ţin~ î:1 gheare un delfin, cu capul spre
dreapta şi corpul îndoit; în faţa capului se află o ramură;
- Datare: sec. III d. Hr.
- Loc de păstrare: Kunsthistorisches Museum - Viena;
- Publicat: R. Florescu - I. Miclea, Tezaure transilvane la Kunsthistorisches
Museum din Viena, Bucureşti, 1987, p. 38-39, nr. 74.
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit„ p. 172; D. Benea, op. cit., p. 204.
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16. FIBULĂ
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, în vicus-ul militar,
clădirea VII, 55/83;
- Material, tehnică: bronz, email, turnare;
- Dimensiuni: Lung. păstrată - 3,5 cm; lăţimea braţelor crucii - 2,5 cm;
- Descriere: Fibula are arcul în formă de cruce, port-agrafa întoarsă pe
dedesubt; corpul arcului se compune din 5 casete păstrate în care apare încrustată
sticlă de diferite culori: roşie, albă, albastră; baza port-agrafei terminată cu un
nodul; lipsă acul;
- Datare: secolul III d. Hr.;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 207.
17. PLĂCUŢĂ CU INSCRIPŢIE
- Loc descoperire: Diema - Orşova (jud. Mehedinţi); în curtea spitalului din
oraşul vechi; mormânt din sarcofag de cărămizi, cu un sicriu din plumb (94 x 64
cm); schelet de copil, cu inventar de piese din aur;
- Material, tehnică: foiţă de aur ciocănită;
-Dimensiuni: 4,1x3,3 x 0,15 cm; greutate-1,86 gr.;
- Descriere: foiţă de aur, formă dreptunghiulară, rulată în formă de sul, cu
inscripţie pe 4 rânduri, litere înalte de 3-4mm; primele două rânduri au text în
limba safaitică (?), celelalte două au text în limba greacă; litere majuscule şi
cuvinte amestecate; textul conţine o invocaţie: („= Domnului Dumnezeu, Doamne,
Doamne");
- Datare: sec. III d. Hr.;
- Loc de păstrare: M.R.P.F.D.T.S.;
-Publicat: D. Benea, A. Şchiopu, înActaMN, 11, 1974, p. 115-125, fig. 4;
N. Vlassa, în Acta MN, 11, 1974, p. 125-141;
I. Bamea, în Pontica, 10, 1977, p. 283-284, nr. 29, fig. 5, 4;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 182;
D. Benea, op. cit., p. 205-206.
18. PLĂCUŢĂ CU INSCRIPŢIE
- Loc descoperire: Diema - Orşova (jud.

Mehedinţi);

în incinta Liceului

„Ştefan Plavăţ";

- Material, tehnică: foiţă de aur ciocănită;
-Dimensiuni: 7,1x2,4 cm;
- Descriere: foiţă de aur, de formă patrulateră, cu colţurile rotunjite, rulată în
sul; text incizat; dimensiunea literelor: 0,3cm; textul este dispus pe patru rânduri şi
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trei câmpuri verticale; câmpurile 1 şi 2 sunt scrise cu litere greceşti: („Vai Doamne
Dumnezeule; zeilor prea înalţi"); câmpul 3 este scris în latină: („Domnul
Spurcăciunii să te bântuie Aelius Firmus. Să stea deasupra capului Iuliei Surilla"),
Datarea piesei s-a făcut pe baza caracteristicilor scrisului;
- Datare: sec. III d. Hr.;
- Loc de păstrare: Institutul de Arheologie Bucureşti;
-Publicat: N. Vlassa, înActaMN, 14, 1977, p. 205-219;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 182-183;
D. Benea, op. cit., p. 204-205.
19. VAS- fragment
- Loc descoperire: Timişoara - cartier Freidorf; aşezarea daco-romană;
- Material, tehnică: pastă cenuşie, cu degresant; lucrat la roată;
- Dimensiuni: neprecizate;
- Descriere: fragment de vas pe care apare incizat un peşte, din care se
păstrează doar partea dorsală, decorată cu solzi;
- Datare: secolul III d. Hr.;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 217.

20. FIBULĂ (PI. 11/5)
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, în vicus-ul militar,
în clădirea I, atelierul de sticlărie, sec. III - începutul sec. IV;
- Material, tehnică: bronz, turnare;
- Dimensiuni: Lung. - 5,6 cm;
- Descriere: Fibula este păstrată intactă, cu arcul simplu, în forma unui
delfin având în coadă o cruce; acul este fixat pe o tijă din fier, mascată de un
manşon de bronz;
- Datare: sec. III - începutul sec. IV;
- Loc de păstrare: M.B. Timişoara;
- Publicat: D. Benea, în Tibiscum, St.Com.C., 6, 1986, p. 256.
Idem, op.cit., II, 1999, p. 206.
21. OPAIŢ
- Loc descoperire: Gornea (jud. Caraş-Severin); punct „Căuniţa de Sus";
construcţia romană, încăperea A;
- Material, tehnică: pastă fină, cu firnis brun; tipar;
- Dimensiuni: Lung. - 10,6 cm; d. bazin - 6,8 cm; h- 3,5 cm;
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- Descriere: Opaiţ cu bordura simplă, decorată cu doi butoni; delimitată de
disc printr-o bordură reliefată ce înconjoară şi ciocul; bordură reliefată şi în jurul
orificiului central al discului.
Pe fundul bazinului se află o cruce, aplicată în relief în pasta piesei; unul din
braţele crucii are la un capăt o buclă; între braţele crucii apar trei litere, dintre care
apare lizibil litera A. Punctul de intersecţie al braţelor crucii este înscris într-un
cerc;
- Datare: sec. III- începutul sec. IV;
- Loc de păstrare: M.B.M. Reşiţa;
- Publicat: O. Bozu, în Banatica, 7, 1983, p. 225-230;
D. Benea, op. cit., p. 206.
22. VASDECULT-PAHAR
- Loc descoperire: Timişoara - „Cioreni"; aşezarea daco-romană;
- Material, tehnică: ceramică cenuşie-neagră; lucrat cu mâna; pe interior
urme de ardere ulterioară;
- Dimensiuni: Î- 6 cm; d- 6 cm;
- Descriere: pahar păstrat fragmentar; pe corp are incizate semne dispuse în
jurul unui crux gammata (cruce cu braţele frânte); braţele terminate sub forma unei
bucle; semnele incizate reprezintă: un şarpe stilizat, doi cocoşi cu câte un pănaş în
frunte, două personaje umane stilizate, în poziţie verticală şi un altul căzut în faţa
unui cal (?).
- Datare: secolul III-IV;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, A. Bejan, M. Mare, în SIB, 19, 1986, p. 21-33.
23. OALĂ-BORCAN - fragmentară
- Loc descoperire: Timişoara - cartier Freidorf; aşezarea daco-romană;
- Material, tehnică: pastă cu degresant, brun roşcată; lucrat la roată;
- Dimensiuni: neprecizate;
- Descriere: fragment de oală; pe umăr apar incizate în pasta crudă mai
multe cruci simple;
- Datare: secolul III-IV;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 217.
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24. FUSAIOLĂ
- Loc descoperire: zona Periam- Sânnicolau Mare, (jud. Timiş);
- Material, tehnică: pastă cenuşie, lucrată cu mâna;
- Dimensiuni: neprecizate
- Descriere: pe corpul piesei este incizat, după ardere, semnul crucii;
- Datare: sec. III-IV;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 97.
25. FUSAIOLĂ
- Loc descoperire: piesa provine din colecţia particulară Fuchs; descoperită
în zona Periam- Sânnicolau Mare (jud. Timiş);
- Material, tehnică: pastă cenuşie, cu degresant fin, lucrată cu mâna;
- Dimensiuni: Diam. - 5 cm;
- Descriere: pe corpul piesei este incizat semnul crucii;
- Datare: sec. III-IV;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 204.
26. CASTRON
- Loc descoperire: Sânnicolau Mare (jud. Timiş);
- Material, tehnică: pastă cenuşie, lucrat la roată;
- Dimensiuni: neprecizate;
- Descriere: pe fundul castronului, în interiorul suportului inelar detaşat,
marcat pe margini cu mici liniuţe transversale, a fost incizat, înainte de ardere,
semnul crucii Sf. Andrei, sub forma literei X;
- Datare: sec. III-IV;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 97-98.
27. TOARTĂ DE VAS
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum;
- Material, tehnică: bronz, turnare;
- Dimensiuni: Lungime - 7,4 cm;
- Descriere: Toartă de vas pe care sunt reprezentate două frunze
situat central, decorat cu două linii incizate şi semnul crucii;
- Datare: secolul III - IV;
- Loc de păstrare: M.B. Timişoara;
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- Publicat: D. Tănase, în Paleocreştinism şi
României - secolele III-XI, Bucureşti, 2000, p. 54, nr. 38.

creştinism

pe teritoriul

28. CAPAC DE VAS (PI. 114)
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, v1cus militar,
edificiul IV sau V;
- Material, tehnică: pastă fină, culoare roşie, lucrat la roată;
- Dimensiuni: (fragmentar - ulterior restaurat) - d. capac - 11,8 cm; d.
buton- 3,3 cm;
- Descriere: capac de vas fragmentar; butonul înalt a fost tăiat în formă de
cruce, după ardere;
-Datare: sec. III - IV
- Loc de păstrare: M.N.I. Bucureşti;
- Publicat: M. Moga, în ,Jn Memoriam Constantini Daicoviciu" , Cluj,
1974, p. 259-266;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 194;
D. Benea, op. cit., p. 200-201.
29. CAPAC DE VAS (Pl.111)
- Loc descoperire: Mehadia - vicus militar - clădirea Z (jud. Caraş-Severin);
- Material, tehnică: pastă fină, cu degresant, culoare roşcată, lucrat la roată,
bine ars;
- Dimensiuni: (păstrate)- d. gură- 12 cm; d. buton - 4,5 cm;
- Descriere: fragment de capac; se păstrează butonul şi partea din corpul
piesei aflată în jurul acestuia; pe buton apare incizat semnul crucii;
- Datare: secolele IV d.Hr. (prima jumătate).
- Loc de păstrare: I.I.A. Cluj;
- Publicat: N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 192;
D. Benea, op. cit., p. 198.
30. PRESCURNICER (Pl.113)
- Loc descoperire: Jabăr (jud. Timiş);

aşezare daco-romană; secţiunea

I, în

locuinţă-bordei;

- Material, tehnică: lut fin, lucrat cu mâna;
-Dimensiuni: Î- 3,7 cm; D. cap- 3,1 cm; Disc: Î-0,2 cm; d- 2,4 cm;
- Descriere: Sigiliu confecţionat din lut ars, roşu-cărămiziu; formă de con cu
capătul subţire rotunjit; ştampila propriu-zisă are marginea puţin fisurată; pe cap, în
relief, apare un disc; pe faţa acestuia, spre margine, se află 9 figuri trapezoidale de
mărime egală, imprimate în pastă; capetele lor interioare, în linie continuă,
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formează un cerc; în mijlocul ştampilei este un cerc mic (diametrul - 1 cm), în
interiorul căruia a fost imprimată o cruce cu braţe egale, de 0,3 cm lungime; între
cercul trapezelor şi cel interior a rămas o bandă lată de 0,4 cm;
- Datare: secolul N d. Hr.;
- Loc de păstrare: MIE Lugoj;
-Publicat: I. Stratan, în MB, 30, 10-12, 1980, p. 741 sq.
D. Benea, op. cit., p. 216.

31. GEMĂ
- Loc descoperire: Zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material: cameol
- Formă: octogonală
- Culoare: roşie
- Dimensiuni: D. mare - 0,9 cm; D. mic - 0,8 cm; Gros. - 0,2 cm;
- Descriere: gemă creştină având reprezentarea unui porumbel cu cruce în
cioc;
- Datare: secolul N d. Hr.;
- Loc de păstrare: M.B. Timişoara; Col. Pongracz;
- Publicat: Inedit.

32. GEMĂ
- Loc descoperire: Zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material: cameol
-Formă: ovală

- Culoare: galbenă
-Dimensiuni: D. mare- 1,7 cm; D. mic -1,4 cm; Gros. -0,2 cm
- Descriere: gemă creştină; sunt redate două personaje cu cruce între ele;
- Datare: secolul N d. Hr.;
- Loc de păstrare: M.B. Timişoara; Col. Pongracz;
- Publicat: Inedit.

33. LINGURIŢĂ
- Loc descoperire: Zona Diema - Orşova (jud. Mehedinţi); context
necunoscut;
- Material, tehnică: argint, turnare
- Dimensiuni: neprecizate
- Descriere: cupa linguriţei este piriformă, cu porţiuni distruse; coada este
dreaptă, cu element decorativ în formă de volută, specific tipului târziu.;
- Datare: 'secolul N - a doua jumătate;
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- Loc de păstrare: Kunsthistorisches Museum, Viena;
- Publicat: R. Florescu, I. Miclea, op.cit, p. 39;
D. Benea, op. cit„ p. 208.
34. LINGURIŢĂ
- Loc descoperire: Zona Diema - Orşova (jud. Mehedinţi); context
necunoscut;
- Material, tehnică: argint, turnare
- Dimensiuni: neprecizate
- Descriere: cupa linguriţei este piriformă, cu porţiuni distruse; coada este
dreaptă, cu element decorativ în formă de volută, specific tipului târziu.;
- Datare: secolul IV - a doua jumătate;
- Loc de păstrare: Kunsthistorisches Museum, Viena;
- Publicat: R. Florescu, I. Miclea, op. cit., p. 39;
D. Benea, op. cit., p. 208.
35. MÂNER DE OPAIŢ (PI. 11111)
- Loc descoperire: Diema - zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material, tehnică: pastă fină, cărămizie; lucrat în tipar;
- Dimensiuni: Înălţime - 9 cm;
- Descriere: mânerul reprezintă un chip de negroid cu ochi mari adânciţi;
sprâncene ce coboară până la baza rădăcinii nasului; buze groase răsfrânte; părul
redat creţ; şirag de mărgele la gât;
După scoaterea piesei din tipar a fost incizată o cruce deasupra figurii
umane - deci înainte de ardere.
- Datare: secolul IV-V d. Hr.;
- Loc de păstrare: MBT;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 209.

36. FURCĂ DE TORS - Fragment
- Loc descoperire: Gomea (jud. Caraş-Severin); punct: Căuniţa de Jos Cetate - în fortificaţia romană târzie;
- Material, tehnică: bronz, turnare în tipar;
- Dimensiuni: Lungime - 17,5 cm; D - 0,5 cm
- Descriere: piesa avea la capătul tijei un porumbel - parte care lipseşte din
vechime; pe tijă se află două ornamente de forma unor nodozităţi cu marginile
rotunjite, încadrate, de o parte şi de alta, de o nervură reliefată; unul din ornamente
servea ca suport pentru porumbel, iar celălalt era dispus în mijlocul piesei, la 6, 1
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cm de inel; inelul are diametrul exterior de 2,2 cm iar cel interior de 1,5 cm
prezintă o prelungire dreptunghiulară de 0,4 x 0,4 cm;
- Datare: secolul IV-VI (aprox.);
- Loc de păstrare: M.B.M. Reşiţa;
-Publicat: O. Bozu, înAnB., SN, II, 1994, p. 206-213.
D. Benea, op. cit., p. 212.

şi

37. FURCĂ DE TORS-Fragment (PI. 11/1)
- Loc descoperire: zona Porţilor de Fier; context necunoscut;- Material,
tehnică: bronz, turnare;
- Dimensiuni: Lungime - 17,8 cm; D - 0,4 cm
- Descriere: tija piesei are la extremităţi un porumbel şi un inel; porumbelul
are 2 cm lungime şi 1,8 cm înălţime; sub porumbel, la 6,5 cm, pe tijă, se află un
ornament cu feţe romboidale, cu dimensiunile de I cm lungime şi 0,5 cm grosime;
inelul aflat la capătul opus al tijei are diametrul exterior de 2 cm iar cel interior de
1 cm; bucla inelului nu se închide perfect, ci se termină printr-o prelungire
trapezoidală decorată cu trei linii paralele incizate;
-Datare: secolul IV-VI;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: O. Bozu, op. cit., p. 206;
D. Benea, op. cit„ p. 212-213.

38. FURCĂ DE TORS - fragment (PI. 11/3)
Loc descoperire: zona I-orţilor de .Fier; context necunoscut;
Material, tehnică: bronz, turnare;
Dimensiuni: Lungime - 4 cm; D - 0,3 cm
Descriere: fragment din tlJa unei furci de tors; se păstrează doar partea
zoomorfă- un porumbel cu gât zvelt ş1 corpul uşor aplecat;
- Dacare; secolul IV-VI;
- Loc de păstrare: M.B. 'I 1mişoara;
- Publicat: O. Bozu, op. cit., p. 206;
1.J. Benea, op. cit., p. 213.
-

39. FURCĂ DE TORS - fragment (PI. 11/2)
- Loc descopenre: zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material, tehnică: bronz, turnare;
- Dimensiuni: Lungime - 4,4 cm; D - 0,4 cm
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- Descriere: se păstrează doar partea superioară, cea cu reprezentare
porumbelul, cu dimensiunile de 2 cm lungime şi 0,9 cm înălţime, avea
corpul uşor ridicat iar penajul era redat artistic;
- Datare: secolul IV-VI;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: O. Bozu, op. cit., p. 206;
D. Benea, op. cit„ p. 213-214.
zoomorfă;

40. FURCĂ DE TORS- fragment (PI. 11/4)
- Loc descoperire: zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material, tehnică: bronz, turnare;
-Dimensiuni: Lungime- 9 cm; D-0,4 cm
- Descriere: la o extremitate se păstrează o mică porţiune de inel; la cealaltă
extremitate se află un porumbel, redat artistic, cu capul şi gâtul ridicate, iar coada
deschisă în evantai; dimensiunile porumbelului: L- 2 cm; înălţime - 1,7 cm; la 3,5
cm sub porumbel, tija prezintă o cruce cu laturile aproximativ egale - crux
quadrata -, de 2,5, respectiv 2 cm, având suprafaţa ornamentată cu linii incizate
care sugerează mai multe cruci;
- Datare: secolul IV-VI;
- Loc de păstrare: M.B.T;
- Publicat: O. Bozu, op. cit„ p. 206;
D. Benea, op. cit„ p. 214.
41. CĂRĂMIDĂ CU ÎNSEMN CREŞTIN - fragmentară
- Loc descoperire: Jupa (jud. Caraş-Severin); Tibiscum, punct „Ţigăneşti" unde au apărut urmele unei construcţii;
- Material, tehnică: cărămidă arsă;
- Dimensiuni: 14 cm;
- Descriere: fragment de cărămidă romană; apare imprimat prin ştampilare
semnul crucii cu braţe egale şi cu extremităţile barelor îngroşate; în apropierea
crucii în relief se găseşte încă o cruce incizată, cu braţe egale;
- Datare: sec. IV-VI;
- Loc de păstrare: MJERG Caransebeş;
- Publicat: D. Benea, op. cit., p. 214-215.

42. AMPULA (PI. 1'2)
- Loc descoperire: Zona Diema (Orşova, jud.
necunoscut;
- Material, tehnică: lut ars, turnare în tipar;

Mehedinţi);

context
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-Dimensiuni: Diam. -6,7 cm; gr. -2 cm;
- Descriere: pe ambele părţi ale piesei se află reprezentat Sf. Minas; redat în
picioare, în veşminte militare, cu tunica mulată pe corp, mantie lungă care cade pe
umeri până jos; trăsăturile feţei nu se disting; braţele, redate schematic, sunt întinse
lateral, cu palmele în afară; la picioare, de o parte şi de alta, două cămile
prosternate.
- Datare: secolul V-VI;
- Loc de păstrare: MBT;
- Publicat: D. Benea, în MB, 1986, 1, p. 42-48;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit„ p. 201-202;
D. Benea, op.cit., p. 209-210.
43. V AS DE CULT - Aghiasmatar
- Loc descoperire: Periam (jud. Timiş);
- Material, tehnică: aramă; batere;
- Dimensiuni: Î - 9 cm; D. gură - 23,5 cm; D. bază - 12 cm;
- Descriere: căldarea dispunea, pe diametru, de două urechiuşe cu câte un
inel, din care se păstrează doar una; suportul inelar are pe interior imaginea unei
cruci în relief, cu braţele uşor lăţite spre extremităţi.
- Datare: secolul V-VI;
- Loc de păstrare: MBT;
-Publicat: D. Ţeicu, în TD, 11, 1990, 1-2, p. 153-156.
D. Benea, op. cit„ p. 99.
44. CATARAMĂ DE CENTURĂ
- Loc descoperire: Zona Dierna (Orşova, jud. Mehedinţi); context
necunoscut;
- Material, tehnică: bronz, turnare, plin;
- Dimensiuni: L - 4,5 cm; lat. - 3 cm; Î corp. - 2, 7 cm
- Descriere: piesa este întreagă; corp dreptunghiular, cu colţurile trase spre
exterior, se termină cu un buton; traforaj cruciform parţial; barele transversale sunt
la începutul părţii dreptunghiulare a corpului; o bară verticală a perforat corpul şi o
parte din cap; în partea rotunjită a corpului sunt două traforaje lunulare; între ele
două orificii de fixare (tip Sucidava).
- Datare: secolul VI d. Hr.;
- Loc de păstrare: MBT;
-Publicat: M. Moga, în In memoriam CD., 1974, p. 260-261;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 200-201;
D. Benea, Dacia sud-vestică, II, 1999, p. 210.
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45. CATARAMĂ DE CENTURĂ
- Loc descoperire: Zona Dierna (Orşova, jud. Mehedinţi); context
necunoscut;
- Material, tehnică: bronz, turnare, plin;
- Dimensiuni: L - 4 cm; lat. - 2 cm; Î corp - 2,4 cm
- Descriere: piesa este întreagă; corp patrulater, cu o incizie lungă spre
margine, cu două orificii laterale; între cap şi corp o nervură; corpul se termină cu
un buton triunghiular; între cap şi corp - traforaj cruciform; braţele laterale sunt
ornamentate cu puncte lucrate prin batere; în partea rotunjită traforaj iunul::ir;
marginea exterioară are două rânduri de puncte bătute.
- Datare: secolul VI d. Hr.;
- Loc de păstrare: MBT;
- Publicat: M. Moga, op.cit., 1974, p. 260-261;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 201;
D. Benea, op. cit., p. 210-211.
46. CATARAMĂ DE CENTURĂ
- Loc descoperire: Zona Dierna (Orşova, jud. Mehedinţi); context
necunoscut;
- Material, tehnică: bronz, turnare, corp gol în interior;
- Dimensiuni: L - 5 cm; lung. Cap - 1, 7 cm; Îcap. - 3 cm; Î corp - 2,5 cm
- Descriere: piesa este întreagă; corpul este dreptunghiular, cu colţurile trase
spre exterior, între cap şi corp este o nervură în relief; corpul are la capăt un buton
triunghiular; spre cap, corpul are un traforaj cruciform; braţele crucii au
dimensiunile de: L - 0,8 cm; 1,4 cm; braţul lung, spre partea rotunjită este rotund;
în partea rotunjită prezintă un traforaj în formă de lunulă (tip Sucidava).
- Datare: secolul VI d. Hr.;
- Loc de păstrare: MBT;
- Publicat: M. Moga, op. cit., p. 260-261;
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 201;
D. Benea, op. cit., p. 211.

47. FIBULĂ
- Loc descoperire: Zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material, tehnică: bronz, turnare;
- Dimensiuni: Lung. - 4,5 cm; lat. - 3 cm;
- Descriere: Fibulă cu picior întors pe dedesubt; piciorul ansat este decorat
cu linii incizate şi o cruce;
- Datare: sec. VI d. Hr.
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- Loc de păstrare: M.B.T; col. Pongracz;
- Publicat: A. Bejan, în ActaMN, XIII, 1976, p. 276; D.
53-54, nr. 34.

Tănase,

op.cit., p.

48. CRUCIULIŢĂ
- Loc descoperire: Zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material, tehnică: plumb, turnare;
- Dimensiuni: L - 2,8 cm; 1- 2,2 cm;
- Descriere: cruciuliţă cu braţe egale, nedecorată; la un braţ are un orificiu
pentru suspensie;
- Datare: secolul VI d. Hr.;
- Loc de păstrare: MBT; col. Pongracz;
- Publicat: D. Tănase, op. cit., p. 57, nr. 64.
49. CRUCIULIŢĂ
- Loc descoperire: Zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material, tehnică: plumb, turnare;
- Dimensiuni: L - 2,8 cm; 1- 2,2 cm;
- Descriere: cruciuliţă cu braţe egale, fără decor; are un braţ rupt;
- Datare: secolul VI d. Hr.;
- Loc de păstrare: MBT; col. Pongracz;
-Publicat: D. Tănase, op. cit., p. 56, nr. 63.
SO. CRUCIULIŢĂ
- Loc descoperire: Zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material, tehnică: bronz, turnare;
- Dimensiuni: L - 3,5 cm; 1- 2,8 cm;
- Descriere: cruciuliţă cu braţe egale, decorată prin incizie cu cercuri cu un
punct la mijloc; la un braţ are o agăţătoare rotundă;
- Datare: secolul VI d. Hr.;
- Loc de păstrare: MBT; col. Pongracz;
-Publicat: D. Tănase, op. cit„ p. 56, nr. 62.

St. OPAIŢ (PI. IIV3)
- Loc descoperire: Zona Dierna - Orşova, (jud. Mehedinţi); context
necunoscut;
- Material, tehni~ă: lut, pastă cărămizie de bună calitate, tipar;
- Dimensiuni: Lung. - 7cm;
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- Descriere: Corpul alungit, mâner în formă de cap de berbec, marginea bordurii
transversale; este un opaiţ caracteristic epocii romane târzii;
- Datare: secolul VI d. Hr.;
- Loc de păstrare: M.B. Timişoara;
-Publicat: D. Benea, în Sargeţia, 14, 1979, p. 223.
D. Benea, Dacia sud-vestică, II, 1999, p. 208-209.

decorată cu liniuţe

52. APLICĂ
- Loc descoperire: Banat; localizare necunoscută;
- Material, tehnică: bronz, turnare;
- Dimensiuni: L - 3 cm; 1 - 1,3 cm;
- Descriere: aplică păstrată fragmentar, de formă
cruce înscrisă în cerc;
- Datare: secolul VI-VII;
- Loc de păstrare: MBT;
- Publicat: D. Tănase, op. cit., p. 54, nr. 37.

rotundă,

având ca decor o

53. TIPAR DE MEDALION (PI. IW4)
- Loc descoperire: Zona Porţilor de Fier; context necunoscut;
- Material, tehnică: bronz, turnare;
-Dimensiuni: L-3,7 cm; Î-1,9 cm;
- Descriere: Piesă de formă ovală prevăzută cu un orificiu pentru prindere;
decorul constă dintr-un chip aureolat şi o cruce;
-Datare: secolul VI-VII;
- Loc de păstrare: MBT; col. Pongracz;
- Publicat: D. Tănase, op. cit., nr. 36, p. 54.

NOTE
Doina Benea, Dacia sud-vestică în secolele !II-Fi, II, Timişoara, 1999, p. 27.
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Mircea Mare

CULTIC ARTEFACTS DATED TO 3RD;4TH _ 9TH
CENTURIES AD FROM BANAT
Summary

The paper deals with the emergence of the Christian elements during the 2nu
centuries AD in Banat (south-westem Romania), as part of the Roman
province Dacia and also with the subsequent evolution of Christianism within this
space, along the 1st millennium AD.
Artefacts displaying Christian symbols, found especially in urban areas, :m:
presented and analyzed.
The official recognition of the of Christianism as official religion within thc
Roman Empire (313 AD) had clearly influenced its spreading and development
north ofthe Danube.
Researches had outlined, for the 5th - 71h centuries AD Banat, the image of a
chiefly Christian world, aided by the Romano - Biyantine Empire, as confirmed by
the increasing number of Christian artefacts.
The paper also holds a catalogue of the paleo - Christian and Christian
artefacts found in Banat.
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I. piese paleocreştine şi creştine din Banat: 1, 4: Tibiscum (Jupa, jud. Caraş
Severin), capace de vas paleocreştine; 2. Orşova, jud. Mehedinţi, ampula; 3. Jabăr,
jud. Timiş, prescurnicer; 5. Mehadia, jud. Caraş-Severin, capac de vas (după D.
Ţeicu, Banatul montan în evul mell.i.«, Timişoani, 1998).
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II. 1-4: zona Porţilor de Fier, furci de tors cu Însemne creştine (după O. Bozu,
În AnB., SN, II, 1994; S. Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin), fibulă cu simboluri
creştine (dupA D. Benea, Dacia sud-vestică, II, 1999)
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III. 1. Dierna (Orşova, jud. Mehedinţi): mâner de opaiţ cu reprezentare umană
însemnul crucii; 2. Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin): fund de vas cu însemnul
crucii; 3. Tibiscum: opaiţ creştin cu cap de berbec; 4. Dierna: tipar de medalion
creştin (toate după D. Benea, Dacia sud-vestică, II, 1999)
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DOUĂ MORMINTE DIN SECOLELE IV-V P.CHR.,

DESCOPERITE LA DUDEŞTII VECHI
(JUD. TIMIŞ)
Daniela

Tănase

În câmpia din nord-vestul judeţului Timiş au fost descoperite artefacte care pot fi
puse în legătură cu epoca post-romană şi epoca migraţiilor încă de la începutul
secolului al XX-iea, când au fost efectuate săpături arheologice de către Kislegy
Nagy Gyula, administratorul moşiilor ducesei Mileva San Marco 1•
În urma descoperirilor întâmplătoare şi a unor periegheze întreprinse în anii
'90 ai secolului XX, au fost efectuate cercetări arheologice în partea de sud-vest a
comunei Dudeştii Vechi (jud. Timiş), situată pe malul râului Aranca, pe locul
numit de săteni Movila lui Dragomir. Aici au fost descoperite urme de locuire din
preistorie până în epoca medievală2 .
În anul 2001 s-au găsit două morminte de înhumaţie care pe baza ritualului şi a
inventarului pot fi datate în epoca sarmatică târzie. Un mormânt a fost descoperit în
secţiunea S 1/2001- M 1, iar celălalt la o distanţă de 12 m spre E, în secţiunea
S2/2001-M 23 . Aceste morminte se întrepătrund cu cele care aparţin secolelor X-XL
I. Descrierea mormintelor
Mormântul 1 este orientat S-N; groapa este dreptunghiulară, are lungimea
de 160 cm, lăţimea de 70 cm, adâncimea de 135 cm. Din scheletul aşezat pe spate
s-au mai păstrat o parte din craniu, din oasele de la mâini şi cele de la picioare.
După dimensiunile şi friabilitatea oaselor, se pare că este vorba despre un copil.
Nu are inventar.
Mormântul 2 este orientat S-N; groapa dreptunghiulară are lungimea de 200
cm, lăţimea de 70 cm, adâncimea de 125 cm; schelet aşezat pe spate, cu mâinile pe
lângă corp.
Inventar: la ambele mâini s-a descoperit câte o mărgea globulară din sticlă,
una de culoare albastru închis, cealaltă de culoare verde închis; ambele au
diametrul de 1,8 cm (Planşa 1111-12).
Tot în zona mâinilor s-au descoperit: o mărgea cilindrică din calcar, ruptă, cu
diametrul de 1,4 cm (Planşa 1113); 9 mărgele cilindrice din calciu, cu diametrul
între 0,5 şi 0,6 cm (PI. 111-3); 8 mărgele globulare, 7 din calcar şi una din sticlă cu
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urme de aurire, cu diametrul de 0,5 cm (PI. V4); 2 mărgele din sticlă, prismatice,
albe, sidefate, cu diametrul de 0,6 cm (PI. VS); 2 mărgele cilindrice din sticlă, albe,
sidefate, cu diametrul de 0,3 cm (PI. I/9).
În zona bazinului s-a găsit o mărgea mare, elipsoidală, din calcedonie albă,
şlefuită, cu diametrul de 2,6 cm (PI. VI4). Pe oasele bazinului s-au observat urme
de rugină care pot să provină de la o piesă de costum din fier care nu s-a păstrat.
Din zona picioarelor s-a recuperat un număr mare de mărgeluşe globulare
din calcar şi sticlă: 46 mărgele globulare din calcar cu diametrul de 0,4 cm, unele
cu depuneri maronii (PI. VS); mărgeluşe globulare cu diametrul de 0,3 cm: I 70 din
calcar, unele cu depuneri de culoare vişinie-maronie şi 2 I din sticlă, albe, sidefate
(PI. V6); I 64 de mărgeluşe rotunde, plate, din calciu, cu diametrul de 0,4 cm, unele
cu depuneri de culoare gălbuie şi maronie (PI. I/7); 72 de mărgele bitronconice
aplatizate din sticlă bleu, sidefate, cu diametrul de 0,5 cm (PI. VI O).
Se cuvine să menţionăm că, din cauza friabilităţii materialului din care au
fost confecţionate - calcar, multe dintre mărgele s-au distrus. Cu toate acestea,
putem aprecia că în zona gambelor au fost prinse pe haine aproximativ cinci sute
de mărgeluşe.
La picioare s-a găsit o cană bitronconică cu o toartă de I 7 cm înălţime,
diametrul la bază de 7,2 cm şi la gură de I 2, 7 cm, diametrul maxim de I 6 cm. Cana
este lucrată la roată, are culoarea cenuşie, buza uşor evazată, decorată la exterior cu
o linie în zig-zag; sub buză există o linie profilată. În jumătatea superioră cana este
decorată prin lustruire cu linii verticale între care sunt intercalate două benzi
dispuse tot vertical, care au în interior o linie în zigzag; fundul este drept (PI. IVI).
Pe baza inventarului, considerăm că în acest mormânt a fost îngropată o
femeie.
II. Încadrare cronologică şi culturală
Deoarece nu are inventar, mormântul de copil. poate fi pus în legătură cu
epoca sarmatică doar prin orientarea S-N, caracteristică sarmaţilor iazigi din
4
Câmpia Tisei • Aceeaşi orientare o are şi mormântul de femeie. Dată fiind distanţa
de I 2 metri dintre cele două morminte, putem conchide că mormintele aparţin
aceluiaşi cimitir.
În privinţa datării mormintelor sunt importante obiectele de inventar din
monnfmtul 2. Chiar dacă mărgele şi vase se găsesc de regulă pe toată durata epocii
sarmatice (sec. I-V p.Chr.), totuşi există elemente care ne permit datarea într-o
secvenţă limitată de timp.
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Mărgele

Mărgelele

au fost folosite ca podoabe prinse în coliere, brăţări sau ca
elemente decorative pentru gulerul, mânecile, brâul şi poalele veşmintelor, mod de
împodobire caracteristic costumelor fastuoase iraniene5 •
Până acum, în necropolele din epoca sarmatică au fost descoperite un număr
foarte mare de mărgele de tipuri variate, dar o tipologie şi o cronologie foarte
exactă sunt greu de realizat deoarece apar în morminte de la sîarşitul secolului I p.
Chr. până la mijlocul secolului al V-lea6 .
1.1. Mărgele de calcedonie (PI. 1/14)
Mineral de cuarţ de diverse culori şi nuanţe, de la alb la roşu, maro şi gri,
calcedonia provenea din Siria, Gruzia, regiunea Uralului şi a ajuns pe căi
comerciale la barbarii din stepele nord-pontice şi bazinul carpatic 7 •
Mărgele mari din calcedonie, elipsoidale sau în formă de butoiaş, şlefuite, au
fost purtate în coliere, dar şi ca pandantive sau podoabe de centură, devenind
foarte populare pe un teritoriu vast, din estul Mării Negre până la Rin 8 •
Mărgeaua descoperită de noi putea avea funcţia de podoabă a centurii sau a
pungii prinse de centură9 • În acelaşi timp, putea avea şi funcţia de fusaiolă. Deoarece
nu am descoperit în mormânt o astfel de piesă, care apare foarte des în mormintele de
femei din epoca sarmată 10 , putem să luăm în considerare această ipoteză.
Mărgele de calcedonie elipsoidale s-au descoperit şi în mormântul 54 de la
Torokszentmiklos (la gât şi la centură, împreună cu alte tipuri de mărgele) 11 ,
precum şi în alte descoperiri din Ungaria, printre care la Kunhegyes 12 şi Tiszavalk mormântul nr. 4 13 .
1.2. Mărgele din calcar (PI. 111-7, 13)
Mărgelele produse din calcar, rocă numită şi piatră de var, se păstrează
destul de prost în pământ datorită friabilităţii lor. Piesele descoperite de noi sunt
cilindrice şi globulare şi au fost prinse pe veşminte, cele de dimensiuni mai mari pe
bluză, celelalte pe poalele fustei.
Aceste mărgele sunt tot de origine răsăriteană la fel ca şi cele din
calcedoni u 14 •
1.3. Mărgele din sticlă (PI. 1/4, 6, 8-12)
Mărgelele din sticlă apar cel mai adesea în mormintele din epoca
15
sarmatică , au diverse forme: globulare, prismatice, cilindrice, bitronconice şi o
paletă coloristică extrem de variată.
În mormântul descoperit de noi, au fost găsite mărgele din sticlă globulare de
culoare verde şi albastră, precum şi mărgele prismatice, bitronconice şi globulare,
albe sau bleu. Toate mărgelele de sticlă albe şi bleu erau sidefate. Cele bitronconice
erau prinse de fustă, iar cele globulare şi prismatice s-au găsit la mâini, foarte
probabil prinse pe mânecile cămăşii.

235

ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie X-XI, I, 2002-2003

Datare. Mărgelele de calcedoniu albe sunt prezente în descoperiri datate în
ultima treime a secolului al IV-lea 16 • Cele de formă elipsoidală au apărut spre
sfârşitul acestui secol în mormintele sarmaţilor de la Dunărea Mijlocie, zonă care a
devenit epicentrul răspândirii acestui tip de mărgele, la populaţiile germanice
17
găsindu-se în morminte până la sfârşitul secolului al VI-lea •
La mărgelele de sticlă datate cu monede din secolul al IV-lea p.Chr.,
predominau culori închise, mai ales albastru şi maroniu 18 , fapt constatat şi la
Movila lui Dragomir - mărgelele globulare de dimensiuni mari sunt de culoare
albastră şi verde închis (PI. Vl 1-12). Aceeaşi situaţie a fost documentată şi în
provincia romană Pannonia dar şi pe malul vestic al Mării Negre, unde mormintele
datate în a doua jumătate a secolului al IV-lea conţineau mărgele de culoare
19
închisă, dominând cele albastre şi negre, apărând mai rar cele verzi şi maronii •
În ceea ce priveşte numărul de mărgele din morminte, o constatare
interesantă a făcut cercetătoarea V. Kulcsar2°, care susţine că mărgele în număr
foarte mare se găsesc în morminte îndeosebi în perioada de după războaiele
marcomanice (170-180) până în prima treime a secolului al Iii-lea. Însă obiceiul sa păstrat şi pe parcursul secolului al IV-lea; se pare că exista un anumit
conservatorism al portului feminin oglindit de păstrarea unor elemente arhaice
chiar dacă erau preluate şi elemente la modă într-o perioadă scurtă de timp.
Descoperirea de la Dudeştii Vechi, unde s-au găsit peste cinci sute de
mărgele, dovedeşte că portul unui număr mare de astfel de podoabe s-a perpetuat
mult după perioada de înflorire a acestui obicei.
2. Vase de ceramică
Vasele de ceramică apar în număr mare în materialul arheologic din epoca
sarmatică atât în aşezări, cât şi în necropole. Nu s-a putut observa vreo diferenţă
între ceramica folosită zi de zi şi cea depusă în morminte 21 •
Vasele lucrate la roată, în proporţie de 50% în secolele II-III şi în totalitate în
secolul al IV-lea, se depuneau la cap sau la picioare şi uneori lateral. Acestea apar
mai adesea în morminte de femei şi copii decât în cele de bărbaţi iar în bazinul
carpatic au fost depuse mai ales la picioarele mortului 22 .
·
2.1. Cană
O cană cu decor în zigzag pe buză şi jumătatea superioară a vasului, decorată
cu registre de linii drepte verticale, lustruite şi încadrate de bande lară decor, a fost
descoperită la Kisvărda-Darusziget, în nordul Câmpiei Tisei, descoperire datată la
23
sfârşitul secolului al IV-lea-începutul secolului al V-lea .
Căni cu o toartă cu nervură sub buză şi cu decor în zigzag atât pe buză, cât
şi în partea superioară a vasului, au mai fost găsite la Timişoara-Freidorf,
descoperire datată în prima jumătate a secolului al V-lea p.Chr. 24 .
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Datare. Cana de la Dudeştii Vechi - Movila lui Dragomir poate fi datată la
secolului al IV-iea, poate chiar începutul secolului al V-lea, dacă avem în
vedere asemănarea cu căni le preferate în prima jumătate a secolului al V-lea.
sfărşitul

*
Pe baza descoperirilor arheologice, arheologul M. Pârducz a realizat o
periodizare a prezenţei sarmaţilor în Câmpia Tisei, epoca sarmatică târzie fiind
perioada de timp de după părăsirea provinciei Dacia de către romani în anul 271
până la apariţia hunilor în anul 375, când puterea sarmaţilor a fost distrusă, această
regiune devenind centrul puterii politice şi militare hunice25 .
A. H. Vaday a extins această periodizare a cărei limită inferioară ar fi
perioada din preajma părăsirii provinciei Dacia, când în Câmpia Tisei a apărut un
nou val de roxolani veniţi din răsărit, până în vremea stăpânirii hunice (prima
jumătate a secolului al V-lea), lară a uita menţiunea lui Iordanes care îi aminteşte
pe sarmaţi în coaliţia condusă de regele gepid Kunimund contra ostrogoţilor în anul
469, vreme în care sarmaţii locuiau încă în zona de sud a câmpiei dintre Dunăre şi
Tisa26 • După părerea sa, din punct de vedere arheologic, în ultima treime a
secolului al III-iea şi pe parcursul secolului al IV-iea se constată o densitate de
locuire în Câmpia Tisei, care este sesizabilă chiar şi în ultima treime a secolului al
IV-iea, când mai existau încă "regate" sarmatice27 •
La rândul lor, izvoarele scrise oferă informaţii despre această epocă ce a fost
presăr'.:'tă cu conflicte între romani şi sarmaţi, campanii de pedepsire a acestor
barbari au fost organizate de împăraţii Galerius (293-311 ), Constantin cel Mare
(305-337), Constans al Ii-lea (337-361), iar în timpul lui Valentinian (364-375) şi
Teodosius (378-395) sarmaţii au întreprins atacuri pe pământ imperial 28 •
Prezenţa sarmaţilor în Banat pe parcursul secolului al IV-iea p. Chr. este
atestată de descoperiri cu caracter funerar, nu foarte numeroase până acum29 •
O astfel de descoperire este mormântul de femeie de la Timişoara - Pădurea
Verde, datat în a doua jumătate a secolului al Iii-lea, începutul secolului al IV-lea30 ,
între piesele de inventar există doar 20 de mărgele, majoritatea din cameol, preferat
în secolul al IV-lea31 • Comparaţia între această descoperire şi cea de la Dudeştii
Vechi - Movila lui Dragomir denotă faptul că deşi ambele aparţin perioadei
sarmatice târzii, între ele este o distanţă apreciabilă în timp, descoperirea de la
Dudeştii Vechi având analogii mai degrabă în mormintele datate la sfărşitul
secolului al IV-iea - începutul secolului al V-lea, în timp ce mormântul de la
Timişoara - Pădurea Verde este din perioada de început a acestei epoci.
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Cercetarea

exhaustivă

a necropolelor, inclusiv cea de la

Dudeştii

Vechi -

Movila lui Dragomir, ar putea contribui la stabilirea unei cronologii exacte a
prezenţei sarmaţilor în Banat. Orientarea mormintelor S-N şi inventarul
mormântului 2 ne oferă dovezi pentru a susţine că această necropolă a aparţinut
unei populaţii de neam sarmatic care locuia în zona de câmpie din preajma râului
Aranca spre sfârşitul secolului al IV-iea p.Chr. - începutul secolului al V-lea p.Chr.
Pentru datarea acestei descoperiri în epoca sarmatică târzie în care s-a
restrâns folosirea aurului şi a argintului şi s-a răspândit utilizarea obiectelor de fier,
mai ales catarame 32 , un indiciu este dat şi de urmele de rugină din zona bazinului
scheletului din mormântul 2, care atestă existenţa unei piese din fier, posibil o
cataramă.

În privinţa inventarului mormintelor, similitudini cu situaţia de la Dudeştii
Vechi - Movila lui Dragomir se constată şi în necropole din nordul Câmpiei Tisei,
datate la sf'arşitul secolului al IV-iea - începutul secolului al V-lea, în care se
obişnuia depunerea unui vas la picioare, vase asemănătoare ca formă şi decor cu
cel descoperit de noi, iar mărgele, inclusiv elipsoidale din calcedoniu, au fost găsite
la gât, braţe, centură sau punga centurii, presărate pe haine sau prinse pe tiv33 •
O situaţie asemănătoare este documentată şi în sudul Câmpiei Tisei, la TapeMalajdok, Sandorfalva-Eperjes etc. 34 , localităţi care se află în zona vărsării
Mureşului în Tisa, relativ aproape de Dudeştii Vechi (Harta I). Datorită acestui
fapt, putem susţine că şi descoperirea noastră aparţine peisajului arheologic al
sarmaţilor târzii din a doua jumătate a secolului al IV-iea - începutul secolului al Vlea, care, chiar dacă şi-au pierdut supremaţia politică în Câmpia Tisei, au
supravieţuit sub stăpânirea hunică, pierzându-se în negura istoriei în ultima treime
a secolului al V-lea.
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NOTE
1
În arhiva Muzeului Banatului din Timişoara se păstrează însemnarile lui Kisegy Nagy
Gyula cu privire la săpăturile pe care le-a efectuat pe teritoriile comunelor Cenad, Comloşu Mare, Dudeştii Vechi,
Vizejdia.
2
În anii 2000-2001, au fost efectuate cercetări arheologice de către un colectiv condus de prof.univ.dr.
Adrian Bejan, de la Facultatea de Istorie a Universită\ii de Vest Timişoara. Din colectiv au mai făcut parte:
Daniela Tănase, muzeografă la Muzeul Banatului Timişoara, Constantin Kalciov, profesor de istorie din Dudeştii
Vechi.
3
Un plan de situaţie va fi publicat după cercetarea mai amplă a sitului.
4
Vaday 1989, p. 194.
l Garam, Vaday 1990, p. 205.
6
Vaday 1989, p. 98.
7
Garam, Vaday 1990, p. 205.
8
Mastykova 2001, p. 37.
9
Istvânovits, Kulcsâr 2001, p. 143, Fig. 3 - este reconstituit costumul femeilor din necropolele sarmate,
care purtau mărgele mari şi la centură.
10
Garam, Vaday 1990, p. 210.
11
Vaday 1985, p. 359, p. 359, Fig. 14.4.
12
Vaday 1989, p. 156; Planşa 50.8.
13
Garam, Vaday 1990, p. 175, Fig. 5.9; p. 176.
14
Garam, Vaday 1990, p. 205.
15
Vaday 1989, p. 98.
16
Vaday 1989,p.105.
17
Mastykova 2001, p. 23.
18
lstvănovits, Kulcsâr 1994, p. 73.
19
Jstvânovits 1993, p. 193-194.
2
°Kulcsăr 1998, p. 112.
21
Vaday 1989, p. 131.
22
Kulcsâr 1998, p. 67.
23
Istvânovits 1998, p. 323, Fig.4.2.
24
Mare 1998, p. 289; p. 302, Pl.VI.1-3.
25
Pârducz 1959, p. 395.
26
Vaday 1989, p. 208-21 O.
27
Vaday 1989, p. 209.
28
Benea 1996, p. 51-69, cu toată bibliografia.
29
Benea 1996, p. 187.
30
Radu 1973, p. 149.
31
Garam, Vaday 1990, p. 206.
32
Istvănovits, Kulcsăr 1994, p. 73.
33
Istvânovits 1998, p. 319.
34
Istvânovits 1998, p. 319.
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ZWEI ENTDECKTE GRĂBER AUS
DEM 4. - 5. JH. N.CHR. IN DUDEŞTII VECHI
(KREIS TIMIŞ)
Zusammenfassung

Wăhrend der Ausgrabungen die im Jahre 2001 in Dudeştii Vechi Dragomirhiigel stattgefunden haben, wurden auch zwei Korpergrăber in
Richtung S-N entdeckt. Eines ist ein Kindgrab ohne Beigaben. Das andere ist
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ein Frauengrab und hat folgende Beigaben: Glas- und Kalksteinperlen an den
Hănden, eine groBe Chalzedonperle (Spinnwirtel ?) am Giirtel und an den
unteren Teii der Beine ungefahr 500 Perlen, die meisten aus Kalkstein und
einige aus Glas (Taf. 1/1-14). An den FiiBen wurde eine graue, glatte,
scheibengedrehte Kanne hingestellt (Taf. II).
Nach dem Totenbrăuche und Beigaben betrachten wir, dass diese Grăber den
spătsarmaten gehorten. Auf Grund der Abwesenheit anderer sicheren chronologischen Bestandteile konnen wir behaupten, dass sie aus dem Ende des 4. Jh.
n.Chr., vielleicht aus dem Anfang des 5. Jhs. stamen
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Harta I. Descoperiri de la sfârşi tul secolului al IV lea - mceputul
secolului al V lea
1.0udestii Vechi
2.Tape-Halajdok
3.Sandorfalva-Eperjes
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CONSIDERATII PRIVIND LOCUIREA
IN BANAT ŞI TRANSILVANIA
IN SECOLELE VII-VIII P.CHR.
(III. MONEDE ŞI DESCOPERIRI IZOLATE)
A

'

A

Olivian Du/ea

Probleme preliminare
Textul care urmează este cel de-al treilea din seria începută cu doi ani în
urmă1, fiind alocat prezentării monedelor şi celorlalte descoperiri izolate din
Banatul românesc şi Transilvania, datând din secolele VII-VIII.
Vom urma aceeaşi structură ca în studiile anterioare, după dispunerea
geografică urmând descrierea descoperirilor, însemnătatea lor, concluziile, pentru
ca în Anexe să aşezăm o hartă şi un catalog al descoperirilor.
Dispunerea geografică a descoperirilor
Analiza de faţă s-a realizat pornind de la materialul arheologic publicat în
literatura de specialitate. Pentru uşurarea înţelegerii, vom prezenta, defalcat,
descoperirile de monede şi tezaure monetare, pe de o parte, şi descoperirile izolate
de alte obiecte, pe de altă parte.
Monede şi tezaure monetare
Urmărind dispunerea pe hartă (PI. I) a descoperirilor de monede, observăm
concentrarea lor în trei grupuri:
- pe Valea Dunării;
- pe Valea Mureşului Inferior;
- în centrul Transilvaniei, între Olt şi Mureş.
Valea Dunării era un loc propice pentru comerţ, ţinând seama de
apropierea de imperiu. Este semnificativ că, cu o singură excepţie 2 , toate
monedele găsite aici sunt din bronz, din vremea împăraţilor Iustin al II-iea,
Tiberius al Ii-lea şi Mauricius, adică din perioada în care avem cele mai intense
relaţii comerciale (PI. II).
În cazul celui de al doilea grup, de pe Valea Mureşului Inferior, majoritatea
monedelor sunt din metal preţios, cu excepţia celor din secolul VI. Originea
primelor trebuie legată de tributul în aur dat avarilor de către bizantini, dar şi din
expediţiile de jaf în Imperiu. Valea Mureşului a fost, foarte probabil, calea
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de pătrundere a avarilor şi a aliaţilor acestora în Transilvania. Cele mai
multe monede de metal preţios aparţin domniei lui Heraclius şi ar putea fi legate de
retragerea în Transilvania a kuturgurilor înfrânţi (după 630) 3 •
Cel de-al treilea grup cuprinde monedele din centrul Transilvaniei. Unele din
aceste monede sunt, probabil, rezultate în urma comerţului cu sare, comerţ
controlat iniţial de gepizi, iar apoi de avari şi slavi. Monedele sunt atât cele
comune, din bronz, cât şi din argint sau aur. Tot din acest grup provin şi singurele
două tezaure datând din această perioadă.
Obiecte izolate
Acestea provin, de regulă, din colecţii vechi, depozite muzeale, fără
explicaţii precise. Descoperirile de obiecte izolate cunosc o concentrare mai mare
în două zone (vezi PI. III): Banatul de câmpie şi centrul Transilvaniei, adică în
zonele cele mai locuite. În restul teritoriului, obiectele sunt răzleţe. În cea mai mare
parte provin din prima perioadă analizată (sfărşitul secolului VI - începutul
secolului VIII).
Descrierea descoperirilor monetare
În total, s-au descoperit cel puţin 61 de monede (v. Anexa I) din perioada
565 (anul de început al domniei lui Iustin al Ii-lea) - 780 (ultimul an de domnie al
lui Leon al IV-iea, ultimul împărat bizantin din sec. VIII din timpul căruia s-au
găsit monede în spaţiul studiat). Dintre acestea 39 (reprezentând 64%) sunt din
bronz, una (2%,) este din argint, 19 (31 %) sunt din :iur, iar în cazul a cel puţin dou.i
monede nu se cunosc precizări (3%).
Calculând proporţia numărului de monede din perioada fiecărui împărat,
reiese următorul tabel (PI. IV):
1) Iustin al Ii-lea (565-578) - 16 monede din bronz (27%).
2) T1benus al Ii-lea (578-582) - 6 monede din bronz (10%).
3) Mauririus (582-602)- 2 monede din aur şi 11 din bronz (21%).
4) Phokas (602-610) - 5 monede din aur şi 1 din bronz (10%).
5) Heraclius (610-641) - 6 monede dm aur, 1 din bronz şi una din argint
(13%).
6) Constans al Ii-lea (641-668) - 2 monede din aur şi una din bronz (5%).
7) Constantin al IV-lea (668-685) - 2 mL'nede din aur (3%).
8) Tiberius al Iii-lea (698-705) - 1 monedă din bronz (r/-)
9) Constantin al V-lea (741-775) - 1 monedă din bronz (2%).
10) Leon al IV-iea (775-780) - 1 monedă din bronz (2%).
La acestea se adaugă câteva monede <ir:spre care nu avem suficiente
informaţii (v. Anf"xa I).
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De cele mai multe ori monedele de aur erau tezaurizate pentru valoarea
intrinsecă a metalului. Unele tezaure erau îngropate în situaţii vitrege, cum probabil
este situaţia celor de la Firtuşu şi Vădaş, care au ca limită cronologică superioară
domnia lui Heraclius. Prin urmare, cândva după primul sfert al secolului VII,
aceste două tezaure ce ar fi putut aparţine gepizilor au fost îngropate în bazinul
Tâmavelor, în centrul Transilvaniei. Motivele îngropării nu pot fi lesne stabilite.
Teama de avari înainte de a doua jumătate a secolului VII nu pare un argument
sigur, ţinând cont că aceştia vor pătrunde în Transilvania abia în ultima parte a
secolului. Pe de altă parte, începând cu al doilea sfert al secolului VII, când gepizii
4
împreună cu kuturgurii au fost înfrânţi de avari , primii nu vor mai avea o
capacitate combativă suficient de mare încât să mai jefuiască Imperiul, trecând
peste slavii din Oltenia, Muntenia şi Bulgaria. Vor rămâne însă capabili să ţină
piept expansiunii slave şi, probabil, avare până după a doua jumătate a secolului
VII. În tot acest timp gepizii din Transilvania au fost izolaţi de Imperiu,
nemaiprimind stipendii. Este posibil, prin urmare, ca monedele de aur din tezaure
din vremea lui Heraclius să fi provenit din tributul acordat de bizantini avarilor şi
din care kuturgurii să-şi fi luat o parte înainte de refugierea în Transilvania. Abia
odată cu venirea slavilor şi avarilor şi impunerea dominaţiei lor asupra
Transilvaniei, moment plasat de G. Bako pe la 680, aceste tezaure ar fi putut fi
îngropate.
O parte a monedelor din aur (şi chiar argint) au fost folosite ca podoabe, cum
e cazul monedei de aur din timpul lui Heraclius descoperită în mormântul de
5
înhumaţie de la Sâmpetru German • Prin urmare, doar monedele din bronz, de
valoare mică şi mai uşor de procurat şi utilizat, au fost folosite exclusiv în relaţiile
de schimb. Prezenţa acestor monede dovedeşte existenţa unor relaţii comerciale cu
Imperiul Bizantin. După numărul de monede, aceste relaţii nu au fost de mare
amploare, însă ele au existat, totuşi, îndeosebi până îr. momentul aşezării slavilor în
sudul Dunării şi ruperea legăturilor directe cu Imperiul.
Aplicând metoda numismatei A. M. Velter6 , de calculare a raportului între
numărul de monede din bronz şi anii de domnie ai unui împărat, se poate observa
intensificarea sau, dimpotrivă, reducerea raporturilor comerciale cu Bizanţul, în
funcţie de politica diferiţilor împăraţi (PI. II):
Iustin al Ii-lea - 16 ex./13 ani = 1,23 ex.lan;
Tiberius al Ii-lea - 6 ex./4 ani= 1,50 ex.lan;
Mauricius - 11 ex./20 ani = 0,55 ex.lan;
Phokas - 1 ex./8 ani= 0,12 ex.lan;
Heraclius - 1 ex./31 ani = 0,03 ex.lan;
Constans al Ii-lea - 1 ex./27 ani = 0,04 ex.lan;
Tiberius al Iii-lea - 1 ex./7 ani= O, 14 ex.lan;
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Constantin al V-lea - 1 ex./24 ani = 0,04 ex.lan;
Leon al IV-lea - 1 ex./5 ani = 0,20 ex.lan.
Se observă foarte clar cum cea mai mare circulaţie monetară s-a menţinut
până la urcarea pe tron a lui Phokas, pentru a scădea brusc şi a se menţine la un
nivel redus până la încheierea perioadei analizate. Circulaţia monetară extinsă din
timpul primilor trei împăraţi trebuie legată de regimul mai permisiv de după
desfiinţarea statului gepid, când avarii încă nu se impuseseră definitiv în zonă.
Situaţia se menţine până la sfărşitul domniei lui Mauricius, când au loc
numeroasele campanii ale bizantinilor la nordul Dunării. Odată cu Phokas, relaţiile
comerciale se reduc, împăratul mărind în schimb tributul către barbari, fapt dovedit
şi de cele cinci monede de aur în numai opt ani. Aceeaşi politica este dusă de
Heraclius, cu scopul de a avea linişte în Balcani, asigurându-şi liniştea pentru a
putea lupta cu perşii. Aşezarea bulgarilor în sudul Dunării a avut repercursiuni
importante şi asupra circulaţiei monetare: după moartea lui Constantin al IV-lea
(685) nu mai avem nici o monedă până în timpul împăratului Tiberius al III-iea
(698-705). Un nou hiatus în circulaţia monetară apare din 705 până în timpul
domniei lui Constantin al V-lea (741-775). Din următorii cinci ani (775-780)
datează o ultimă monedă, după care circulaţia monetară încetează pentru o mai
lungă perioadă de timp, care iese din tema noastră.
Situaţia este asemănătoare şi la sud şi est de Carpaţi. Dacă din secolul VI
datează aici 308 monede din bronz, numărul lor scade brusc la 27 în secolul VII şi
la 3 în secolul VIII7.
Aşadar, ruperea limesului dunărean, ca şi aşezarea bulgarilor în sudul
Dunării a dus la transformarea economiei nord-dunărene într-una autarhică,
schimburile reduse care se făceau având la bază, probabil, trocul.
Descrierea obiectelor izolate
Cele datate până la începutul secolului VIII, altele decât obiectele ceramice,
aparţin prezenţei sau influenţei avare. Apar astfel o serie de tipare, topoare, vârfuri
de lance, vârfuri de săgeţi, scăriţe, brăţări, mărgele, fibule, ce au putut face parte
din inventarele unor morminte. Vasele ceramice datate în secolele VII-VIII sau
VIII-IX pot indica prezenţa unor aşezări sau necropole, însă datele păstrate sunt
mult prea lacunare pentru a permite demararea unor cercetări.
Cvasidispariţia obiectelor de tip „avar" spre sfărşitul secolului VIII dovedesc
limitarea prezenţei avare în Transilvania, această populaţie concentrându-se acum
mai mult asupra vestului european. Probabil că această diminuare a urmelor avare
se datorează şi creşterii puterii slavilor în Transilvania, a căror prezenţă se
dovedeşte a fi acum din ce în ce mai ridicată.
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a) Unelte şi instrumente
Topoarele provin din câteva descoperiri. Este reprezentat tipul obişnuit în
această perioadă, confecţionat din fier, cu muchia alungită şi o lungime de 13-18
cm. Cele descoperite izolat datează din cursul secolului VII - începutul secolului
VIII.
Dintr-un punct neprecizat din intravilanul oraşului Arad8 provine o greutate
pentru o plasă de pescuit.
În diverse localităţi s-au găsit tipare sau ştanţe din piatră ori metal pentru
realizarea unor aplici turnate sau presate. Tiparele şi ştanţele datează din secolul
VII. Piesele ce se realizau se încadrează în aşa-numita modă „avară".
b) Arme
Vârfurile de lance (PI. V/1-2) găsite aparţin tipului comun din secolul VII
care se întinde până la începutul secolului VIII, cu secţiune de formă romboidală.
Este un tip anterior secolului VII, ce va fi înlocuit începând cu secolul VIII de
vârfuri cu tăişul lărgit şi secţiune ovală9 •
Vârfurile de săgeţi ce provin din descoperiri izolate sunt de două feluri:
cu peduncul, iar corpul propriu-zis al săgeţii se prezintă sub forma unei
limbi alungite, oval alungite în secţiune. Este un tip mai vechi, ce se menţine până
la începutul secolului VIII - Heria 10 ;
cu trei aripioare şi peduncul. Este cel mai răspândit, întâlnindu-se de-a
lungul întregii perioade - Moldova Veche 11 ;
c) Piese de harnaşament
Din câteva descoperiri s-au păstrat scăriţe de şea. Doar pentru exemplarele
de la Heria 12 şi Sâmpetru German - Goliath 13 se poate preciza tipul de care aparţin:
este cel cu arcul de formă patrulateră cu colţurile rotunjite şi cu urechea lucrată
separat de corpul scăriţei. Cronologic, aparţine secolului VII - începutul secolului
VIII. A doua piesă de la Sâmpetru German este din tipul cu urechea strangulată, ce
aparţine perioadei dintre începutul secolului VII - începutul secolului VIII.
Doar câteva descoperiri de zăbale (PI. V/3) sunt atestate în această perioadă.
Pentru exemplarele de la Sâmpetru German - Goliath şi Aiud se poate stabili tipul
de care aparţine, şi anume cu bare şi inele laterale, ce apar în prima jumătate a
secolului VII şi dispar la începutul secolului VIII.
d) Piese de vestimentaţie
Dintr-un punct neprecizat de pe Clisura Dunării provine un exemplar de
14
cataramă de tip Salona-Histria , datată la sfârşitul secolului VI - începutul
secolului VII. De la Pecica - "Şanţul Mare" provine o cataramă de bronz de tip
Sucidava, din secolele VI-VII 15 •
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Din mai multe descoperiri s-au păstrat fibule de tipul aşa-numitelor fibule
„digitate", numite şi Coşov.eni sau Gâmbaş-Coşoveni 16 • Sunt alcătuite dintr-un cap
aureolat de nişte butoni, în timp ce corpul se termina de obicei într-un cap
humanoid, uneori stilizat. Uneori mai prezintă şi nişte braţe laterale, având forma
unor capete stilizate de păsări. Au fost greşit atribuite slavilor, ele aparţinând de
fapt mediului germanic 17 • Au fost datate în secolele VI-VII 18 .
De la Zalău provine un capăt de curea datat în secolele VIIl-IX 19 .
e) Piese de podoabă
Doar câţiva cercei din perioada care ne interesează au apărut în urma unor
descoperiri izolate. Ei sunt confecţionaţi din aur, argint aliat cu plumb sau bronz.
Majoritatea sunt din tipul turnat cu partea inferioară a verigii în formă de lunulă
20
21
decorată. Cronologic, aparţine secolelor VII-VIII . Doar cerceii de la Moigrad
aparţin tipului cu lunulă şi un pandantiv stelat ataşat lunulei.
La Jidvei s-a găsit o aplică de bronz turnată, cu decor, datată la sÎarşitul
secolului VII - secolul VIIl 22 •
Brăţările (PI. V/5-7) descoperite sunt confecţionate din aur, argint, bronz. Se
împart în două tipuri:
- brăţări cu capete libere îngroşate, neornamentate sau ornamentate cu
motive geometrice. Acest tip de brăţări este mai vechi, încă din secolul V şi se
23
întâlneşte până în a două jumătate a secolului VII (Rupea ).
- brăţări cu capetele libere subţiate, mai puţin întâlnite, uneori ornamentate.
Cronologic se întinde între a doua jumătate a secolului VII (Rodbav2 4 ) şi secolele IX-X.
La Rodbav 25 s-au găsit două mărgele de pastă de sticlă (PI. V/4), datate în
secolul VII.
Concluzii
Aşadar, atât monedele cât şi obiectele izolate au fost găsite în cele mai
locuite zone, pe care le cunoaştem deja din studiile noastre anterioare: Banatul de
câmpie şi centrul Transilvaniei.
Monedele de bronz atestă legături economice cu Imperiul, care vor înceta
complet spre sfărşitul secolului VIII. Cauzele principale care au dus la această
cezură sunt: aşezarea slavilor la sudul Dunării şi, apoi, venirea bulgarilor.
Cele două tezaure monetare cu piese anterioare mijlocului secolului VII ar fi
putut aparţine gepizilor, care le-au îngropat spre sfârşitul aceluiaşi secol, odată cu
r<1tflmd{"re::i avarilor dinspre Pannonia şi a slavilor, probabil din răsărit şi sud-est.
Reducerea masivă a numărului obiectelor de tip „avar" descoperite izolat,
începând cu a doua jumătate a secolului VIII, la care se adaugă informaţiile pe care
le avem despre istoria avarilor în această perioadă, duc la concluzia că dominaţia
avară din Transilvania a fost înlocuită treptat cu cea slavă, fenomen atestat şi prin
scăderea numărului mormintelor atribuite avarilor sau aliaţilor acestora.
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Anexa I. Lista descoperirilor monetare
Notă: Fiecărei localităţi îi corespunde un număr care poate fi regăsit pe hartă
(PI. I). S-a mai menţionat: sursa de apă (şi, deci, de acces) cea mai apropiată,
denumirea punctului/punctelor arheologice, datarea materialului şi bibliografia
(dacă sunt mai multe trimiteri bibliografice, acestea au fost aşezate în ordinea
importanţei pentru subiectul care ne interesează).
1) Arad (jud. Arad) - localitate situată pe Valea Mureşului; dintr-un punct
necunoscut provine o monedă de bronz din timpul lui Iustin al Ii-lea (565-578) (C.
Preda, Circulaţia monedelor bizantine În regiunea carpato-dunăreană, în SCIV,
XXIII, 1972, 3, p. 395).
2) Beba Veche (jud.Timiş) - localitate situată în zona unor pâraie, în
apropiere de Mureş; într-un punct neprecizat - monedă din timpul lui Constans al
Ii-lea (641-648) (Ibidem, p. 396).
3) Brasov (jud. Braşov) - localitate situată pe Valea Ghimbăşelului; monedă
din bronz din timpul lui Phokas (602-610) (A. M. Velter, Unele consideraţii
privind circulaţia monetară din sec. V-XII În bazinul carpatic (cu o privire specială
asupra teritoriului României), în SCIVA, XXXIX, 1988, 3, p. 263).
4) Ceuasu de Câmpie (jud. Mureş) - localitate situată pe valea unui afluent al
Mureşului; de aici provine o monedă de aur din vremea lui Phokas (Ibidem).
5) Corund (jud. Harghita) - localitate ce se găseşte la izvoarele pârâului
Corund; descoperite, rară alte precizări, monede bizantine din secolul VII (C.
Preda, op. cit., p. 399).
6) Crusovita (jud. Caraş Severin) - localitate ce se afla pe Valea pârâului
Cameniţa; o monedă de aur din timpul lui Phokas (Ibidem).
7) Firtusu (jud. Harghita) - localitate aflată pe valea unui mic afluent al
Târnavei Mari; un tezaur format din cel puţin 237 de monede de aur, din care s-au
putut determina cu exactitate doar 16; acestea provin din vremea împăraţilor:
Aurelian (270-275), Theodosius I (379-395), Honorius (395-423),Valentinian al
Iii-lea (425-455), Theodosius al II-iea (408-450), Marcianus (450-457), Pulcheria
(450-455), Leon I (457-474), Zeno (474-491), Anastasius (491-518), Iustinus I
(518-527), Iustinian I (527-565), Maricius (582-602), Heraclius şi Heraclius
Constantinus (610-641) (K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în secolele
IV-XII, Bucureşti, 1958, p. 105).
8) Giarmata (jud. Timiş) - localitate de pe valea pârâului Behela; monedă din
bronz de la Iustin al Ii-lea (C. Preda, op. cit., p. 402).
9) Hoghiz - Ungra (jud. Braşov) - localităţi situate pe Valea Oltului; între
acestea s-a descoperit o monedă din aur şi una din bronz din vremea lui Mauricius
(Ibidem).
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10) Iernut (jud. Mureş) - localitate de pe Valea Mureşului; monedă de aur
din timpul lui Phokas (A. M. Velter, op. cit„ p. 271).
11) Insula Banului (jud. Mehedinţi) - aflată pe Dunăre; monedă de bronz din
timpul lui Tiberiu al Ii-lea (578-582) (C. Preda, op. cit„ p. 403).
12) Medias (jud. Sibiu) - localitate situată pe Valea Târnavei Mari; monedă
de bronz din vremea lui Tiberius al Iii-lea (698-705) (Ibidem, p. 403).
13) Mures - într-o localitate neprecizată din acest judeţ - o monedă de bronz
din timpul lui Mauricius şi una de bronz din timpul lui Heraclius (A. M. Velter, op.
cit., p. 268).
14) Odorhei (jud. Harghita) - localitate ce se găseşte pe Valea Târnavei
Mari; imitaţie a unei monede bizantine de aur, probabil din secolul VII (C. Preda,
op. cit„ p. 404).
15) Orlea (localitate ce azi aparţine Roşiei-Montane, jud. Alba) - localitate
aflată în zona unor afluenţi ai Arieşului; patru monede din bronz din vremea lui
Iustin al Ii-lea şi trei monede din bronz din vremea lui Mauricius (A. M. Velter, op.
cit„ p. 268).
16) Orşova (jud. Mehedinţi) - localitate situată pe Valea Dunării; fără alte
precizări provin de aici patru monede din bronz din vremea lui Mauricius (Ibidem,
p. 254).
17) Ortisoara (jud. Timiş) - localitate ce se găseşte în zona unor afluenţi ai
Begăi; două monede de aur, una din vremea lui Constant al Ii-lea şi alta din timpul
lui Constantin al IV-iea Pogonatul (668-685) (C. Preda, op. cit„ p. 405).
18) Rupea - Hoghiz (jud.Braşov) - undeva între aceste două localităţi, în
apropiere de Valea Oltului - monedă de bronz din timpul lui Mauricius (Ibidem, p.
407).
19) Săbed (jud. Mureş) - localitate aflată pe valea unui afluent al Mureşului;
monedă de aur din timpul lui Phokas (Ibidem, p. 408).
20) Sâmpetru German (jud. Arad) - localitate aflată pe Valea Mureşului; din
inventarul unui mormânt de înhumaţie a făcut parte şi o monedă de aur din vremea
lui Heraclius (Ibidem).
21) Sânnicolau Mare (jud. Timiş) - localitate situată pe Valea Arancăi;
monedă de argint din timpul lui Heraclius (Ibidem).
22) Sebeş (jud. Alba) - localitate ce se găseşte pe Valea Sebeşului; două
monede din bronz din timpul lui Iustin al Ii-lea şi alta tot din bronz din timpul lui
Tiberiu al Ii-lea (A. M. Velter, op. cit„ p. 270).
23) Seitin (jud. Arad) - localitate ce se găseşte pe Valea Mureşului; monedă
de aur din timpul lui Heraclius (C. Preda, op. cit„ p. 409).
24) Torontal (fostul comitat) - monede de aur din timpul lui Heraclius,
Constans al Ii-lea şi Constantin al IV-iea Pogonatul (Ibidem, p. 413).
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25) Transilvania - dintr-o localitate neprecizată provine o monedă de aur din
vremea lui Heraclius şi o imitaţie barbară a unei monede de aur din secolele VI-VII
(Ibidem).
26) Turnu Severin (jud. Mehedinţi) - localitate de pe Valea Dunării; din
perimetrul oraşului provin mai multe monede de bronz: una din vremea lui Iustin al
II-lea, două din vremea lui Tiberiu al II-lea şi trei din timpul lui Mauricius (Ibidem,
p. 410).
27) Vădas (jud. Mureş) - localitate situată pe Valea Ghegheşului, afluent al
Târnavei Mici; tezaur monetar care cuprinde: 49 de denari republicani, 3 denari din
vremea lui Octavianus Augustus, o imitaţie a unei monede de aur din timpul lui
Constantin cel Mare şi câte o monedă de aur din timpul lui Constantin al II-lea,
Valens, Arcadius, Iustinian şi Heraclius (Ibidem, p. 411).
28) Voila (jud. Braşov) - localitate ce se găseşte pe Valea Oltului; monedă
de bronz din timpul lui Constantin al V-lea (741-775) şi una de bronz din timpul lui
Leon al IV-lea (775-780) (Ibidem).
29) Voiniceni (jud. Mureş) - localitate situată pe valea unui afluent al
Mureşului; monedă de aur din timpul lui Phokas (Ibidem, p. 412).
La acestea se adaugă un număr de monede din bronz ce provin din locuri
neprecizat (apud A. M. Velter, op. cit., p. 255):
- şapte din vremea lui Iustin al II-lea;
- două din timpul lui Tiberius al Ii-lea;
- una din timpul lui Constans al II-lea.
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Anexa II. Lista descoperirilor izolate
Notă: Fiecărei localităţi îi corespunde un număr care poate fi regăsit pe hartă
(PI. III). S-a mai menţionat: sursa de apă cea mai apropiată, denumirea
punctului/punctelor arheologice, datarea materialului şi bibliografia (dacă sunt mai
multe tnmiteri bibliografice, acestea au fost aşezate în ordinea importanţei pentru
subiectul care ne interesează).
1) Aiud (jud. Alba) - localitate situată pe Valea Mureşului; două brăţări din
argint datate în secolul VII; din împrejurimile Aiudului provin un topor şi o lance
din fier din secolul VII - începutul ~ec. VIII (K. Horedt, Constribuţii la istoria
Transilvaniei în secolele IV-XII, Bucureşti, 1958, p. 92).
2) Alba - în Muzeul din Alba-Iulia se găseşte, provenind dintr-o localitate
necunoscuta din judeţ, un torques avar din secolul VII - începutul secolului VIII (I.
Berciu, Descoperiri în epoca feudală timpurie în raionul Alba-Iulia, în MCA, II,
1957 p. 343 ).
3) Alba-Iulia (jud. Alba) - localitate ce se găseşte pe Valea Mureşului;
brăţară din aur datată în secolele VI-VII (Repertoriul arheologic al judeţului Alba,
Alba-Iulia, 1995, p. 43 - în continuare Repert.Alba).
4) Arad (jud. Arad) - localitate situată pe Valea Mureşului; de pe teritoriul
oraşului provin: un fragment de scăriţă, o zăbală din fier (probabil din secolul VII începutul secolului VIII) şi o greutate din piatră pentru plasă de pescuit
(Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior - jud.Arad, Timişoara, 1999, p. 33).
5) Banat - dintr-o localitate neprecizată, probabil din Banatul de câmpie,
provine un vas 7'' lucrat <.:U mâna daiat in secolul VII - începutul secolului VIII (A.
Bejan, Contribuţii arheologice la istoria Banatului în sec.VII-IX e.n., în SC/VA,
XXXIV, 1983, 4, p. 354).
6) Banat - dintr-o localitate necunoscută, probabil din Banatul de câmpie un vas mic lucrat la roată rapidă datat în secolele VIII-IX (Ibidem)
7} Banat ·· dintr-o localitate neprecizată, probabil din Banatul de câmpie - un
vas lucrat la roată înceată datat în secolul VIII (Ibidem).
8) Banat - dintr-o localitate neprecizată, probabil din Banatul de câmpie - vas
lucrat cu mâna dm secolul VII - începutul secolului VIII (Ibidem, p. 355 J.
9) Banat - dintr-o localitate neprecizată, probabil din Banatul de câmpie - vas
lucrat cu mâna, din secolul VII - începutul secolului VIII (Ibidem).
10) Banat - dmtr-o localitate neprecizată, probabil din Banatul de câmpievas lucrat cu mâna, din secolul VII - începutul secolului VIII (Ibidem).
11) Banat - dintr-o localitate neprecizată, probabil din Banatul de câmpie vas lucrat cu mâna, din secolul VII - începutul secolului VIII (Ibidem).
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12) Banat - dintr-o localitate neprecizată, probabil din Banatul de câmpie vas lucrat cu mâna, din secolul VIII - începutul secolului IX (Ibidem).
13) Banat - dintr-o localitate neprecizată, probabil din Banatul de câmpie vas lucrat cu mâna, din secolul VIII - începutul secolului IX (Ibidem, p. 356).
14) Breaza (jud. Mureş) - localitate aflată pe Valea Fleţului, afluent al
Mureşului; fragment dintr-un vas lucrat cu roată, datat prin secolele VIII-IX (K
Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, în SCIV, II, 1951, 2, p. 195).
15) Clisura Dunării - într-un punct neprecizat s-a găsit o cataramă de tip
Salona-Histria, datata la sfârşitul secolului VI - începutul secolului VII (A. Beian,
Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta-Turnu Severin, în ActaMN,
XIII, 1976, p. 262).
16) Corund (jud. Harghita) - localitate aflată la izvorul pârâului Corund;
două tipare pentru realizarea prin presare a unor aplici de harnaşament; sunt datate
în secolul VII (K. Horedt, Constribuţii ... , p. 95).
17) Cugir (jud. Alba) - localitate ce se găseşte pe Valea Râului Mic, atluent
al Mureşului; de aici provine un vas lucrat cu roată ce datează din secolele Vlll-IX
(Idem, Ceramica ... , p. 198).
18) Dumbrăveni (jud. Sibiu) - localitate situată pe Valea Tarnave1 Mari; a1c1
s-a găsit un tipar din bronz pentru confecţionarea unor aplici presate; tiparuî
datează din secolul VII (Idem, Contribuţii ... , p. 95).
19) Felnac (jud. Arad) - localitate ce se afla pe Valea Mureşului; aici s-a
descoperit un grup de 44 de ştanţe din bronz pentru realizarea unor aplici presate şi
un tipar din lut ars, descoperire ce aparţine perioadei cuprinse între a doua jumătate
a secolului VII şi începutul secolului VIII (L. Mărgh1tan, Banaiul în lumina
arheologiei, vol. III, Timişoara, 1985, pp. 43-56).
20) Heria (jud. Alba) - localitate de pe Valea unui mic afluent al Mureşulm;
două scăriţe de şa şi două vârfuri de săgeţi, toate datate în secolul VII - începutul
sec. VIII (K. Horedt, Contribuţii ... , pp.100-1O1 ).
21) Irina (jud. Satu-Mare) - localitate situată pe Valea Ierului aici s·a
descoperit întâmplător un vas întreg datat în secolele VHI-IX (1. Nemeti, Noi
descoperiri din epoca migraţii/or din zona Carei (jud.Satu-Mare), în SCIVA,
XXXIV, 1983, 2, p. 139).
22) Jebel (jud. Timiş) - localitate ce se găseşte în apropierea unor pâraie; un
mic vas lucrat cu mâna, încadrat în secolul VII - începutul secolului VIII (A. Bejan,
Contribuţii... , p. 349).
23) Jidvei (jud. Alba) - localitate situată pe Valea Târnavei Mici; o aplică dm
bronz datată la sfârşitul secolului VII - secolul VIII (Repert.A/ba, p. 114).
24) Lopadea Veche (jud. Alba) - localitate aflată pe Valea Mure~ului, u•·
fragment din buza unui vas datat în secolele VIII-IX (K. Horedt, Ceramicu_ ., p. 198).
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25) Lovrin (jud. Timiş) - localitate aflată pe valea unui mic pârâu; două vase
lucrate la roată înceată, din secolele VIII-IX (A. Bejan, Contribuţii„„ pp. 349-352).
26) Miercurea Sibiului (jud. Sibiu) - localitate situată pe Valea Secaşului;
fragmentul unei plosce din secolul VII (K. Horedt, Ceramica„„ p. 199).
27) Mihalt (jud. Alba) - localitate situată în apropierea confluenţei
Tâmavelor cu Mureşul; un vas lucrat la roată înceată, probabil din secolul VIII
(Ibidem, p. 200).
28) Moigrad (jud. Sălaj) - localitate situată pe valea unui mic afluent al
Someşului; doi cercei din aur dataţi în secolele VIII-IX (Al. V. Matei, Repertoriul
de aşezări şi descoperiri aparţinând sec.IV-IX de pe teritoriul jud.Sălaj, în AMP,
III, 1979, p. 479).
29) Moldova Veche (jud. Caraş-Severin) - localitate de pe Valea Dunării;
într-un punct neprecizat s-a descoperit o săgeată cu trei aripioare şi peduncul,
probabil din secolul VIII - începutul secolului IX (E. Domer, Mormânt din epoca
avară la Sâmpetru German, în SCIV. XI, 1960, 2, p. 427).
30) Oradea (jud. Bihor) - localitate ce se găseşte pe Valea Crişului Repede;
în punctul „Salca" - fibulă digitată din bronz din secolele VI-VII (Repertoriul
monumentelor din judeţului Bihor, Oradea, 1974, p. 49).
31) Orşova (jud. Mehedinţi) - localitate aflată pe Valea Dunării; din
împrejurimile oraşului provine o fibulă digitată aparţinând secolelor VI-VII (M.
Comşa, Unele date cu privire la Banatul de Sud în sec.IV- VII, în In memoriam
Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 90).
32) Parta (jud. Timiş) - localitate situată pe Valea Timişului; un vas datat în
secolele VIII-IX (A. Bejan, Contribuţii.. „ p. 352).
33) Pecica (jud. Arad) - localitate ce se găseşte pe Valea Mureşului; în
punctul „Şanţul Mare" - o cataramă din bronz de tip Sucidava, două fragmente de
fibule din bronz şi o fibulă întreagă din bronz, toate datate în secolele VI-VII (M.
Barbu, În legătură cu o cataramă de tip Sucidava descoperită la Pecica - jud.
Arad, în Ziridava, XIX-XX, 1996, pp. 91-92).
34) Rădesti (jud. Alba) - localitate aflată pe Valea Mureşului; oală lucrată la
roată, din secolul VII (K. Horedt, Ceramica„ „ p. 202).
35) Războieni (jud. Alba) - localitate situată pe Mureş; într-un punct
neprecizat - fibulă digitată din potin (K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti,
în SCIV VI, 1955, 3-4, p. 675), din a doua jumătate a secolului VII, datată
greşit în prima jumătate a secolului VII (cf. şi G. Bako, Despre datarea
mormintelor din secolul al VII-iea de la Vereşmort (comuna Unirea), în SCIV.
XXIV, 1973, 4, p. 644).
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36) Râmet (jud. Alba) - localitate situată pe Valea Geoagiului, afluent al
Mureşului; două topoare din fier ce datează din cursul secolului VII - începutul
secolului VIII (K. Horedt, Contribuţii, p. l 02).
37) Rodbav (jud. Braşov) - localitate ce se afla pe Valea Oltului; o brăţară
din bronz (probabil din a doua jumătate a secolului VII - începutul secolului VIID
şi două mărgele din pastă de sticlă (datate prin secolul VII) (Ibidem).
38) Rudna (jud. Timiş) - localitate ce se afla în apropierea Văii Timişului;
oală lucrată la roată rapidă, din secolul VII, cel târziu începutul secolului VIII (A.
Bejan, Contribuţii ... , p. 352).
39) Rupea (jud. Braşov) - localitate situată pe Valea unui mic afluent al
Oltului; două brăţări din argint ce aparţin secolului VII (K. Horedt, Contribuţii... , p.
102).
40) Sarmizegetusa (jud. Hunedoara) - localitate aflată pe Valea pârâului
Breazova, afluent al Streiului; o fibulă digitată din bronz, datată în perioada
cuprinsă între sfărşitul secolului VII şi sfărşitul secolului VII (K. Horedt,
Contribuţii... , p. 103).
41) Satchinez (jud. Timiş) - localitate ce se găseşte în zona unor afluenţi ai
Begăi Vechi; un vas lucrat cu mâna, probabil din secolele VIII-IX (A. Bejan,
Contribuţii... , p. 352).
42) Săcuieni (jud. Bihor) - localitate situată în apropiere de Valea Barcăului;
în punctul „Horo" s-au găsit două vase datate în secolele VI-VII (N. Chidioşan; Z.
Nanassy, Un mormânt din perioada prefeudală descoperit la Săcuieni, în AMN, V,
1968, p. 520).
43) Sâmpetru German (jud. Arad) - localitate aflată în apropierea Văii
Mureşului; în punctul „Goliath" s-au descoperit două scăriţe, o zăbală şi un vârf de
lance, datate în secolul VII - începutul secolului VIII (E. Domer, Cercetări şi
săpături arheologice în jud. Arad, în MCA, IX, 1970, p. 456).
44) Sânbenedic (jud. Alba) - localitate ce se găseşte pe valea unui mic
afluent al Mureşului; în împrejurimi s-a descoperit un vas lucrat la roată, datat în
secolele VI-VII (K. Horedt, Ceramica ... , p. 202).
45) Sâncrai (jud. Alba) - localitate situată pe Valea Mureşului; fragment
dintr-un vas lucrat la roată, probabil din secolele VIII-IX (Ibidem).
46) Sânnicolau Mare (jud. Timiş) - localitate ce se găseşte pe Valea Arancăi;
un mic borcănaş lucrat la roată înceată ce datează din secolele VIII-IX (A. Bejan,
Contribuţii... , p. 353).
47) Sebes (jud. Alba) - localitate ce se găseşte pe Valea râului Sebeş; topor
de fier, datat în cursul secolului VII (K. Horedt, Contribuţii ... , p. 103).
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48) ~ (jud. Timiş) - localitate situată pe Valea Timişului; vas lucrat cu
mâna ce aparţine secolului VII - începutul secolului VIII (A. Bejan, Contribuţii„„
p. 353).
49) Seica Mică (jud. Sibiu) - localitate situată pe un mic afluent al Târnavei
Mari; vas lucrat la roată, ce aparţine probabil secolelor VIII-IX (K. Horedt,
Ceramica„., p. 203).
50) Sicula (jud. Arad) - localitate de pe Valea Crişului Alb; în punctul
„Paisa" s-a descoperit un cercel din argint amestecat cu plumb, datat la sîarşitul
secolului VII- secolul VIII (D. Băcueţ; L. Bordi, Descoperiri arheologice în
hotarul comunei Şicuia ljud. Arad), în Ziridava, XIX-XX, 1996, p. 95).
51) Sura Mare (jud. Sibiu) - localitate situată pe valea unui mic afluent al
Cibinului; o brăţară din argint datată în secolul VII (K. Horedt, Contribuţii... , p. 104).
52) Târnava (fosta Proştea Mare, jud. Sibiu) - localitate ce se află pe Valea
Târnavei Mari; un vârf de lance şi jumătatea inferioară a unui cercel din bronz;
vârful de lance se încadrează în secolul VII - cel târziu începutul secolului VIII, iar
cercelul datează din a doua jumătate a secolului VIII (K. Horedt, Contribuţii„ „
pp.81-83, 101-102).
53) Timisoara (jud. Timiş) - într-un punct neprecizat - un mic vas databil în
secolele VIII-IX (A. Bejan, Contribuţii„., p. 353).
54) Transilvania de Sud - dintr-o localitate neprecizată provine o ploscă
lucrată cu mâna ce aparţine secolelor VIII-IX (K. Horedt, Ceramica„., p. 205).
55) Vetel (jud. Hunedoara) - localitate ce se afla pe Valea Mureşului; fibulă
digitată din secolele VI-VII (1. Ferenczi; K. Horedt; N. Liu; V. Mirea, M. Rusu,
Pătrunderea şi aşezarea slavilor în Transilvania. Raportul colectivului asupra
săpăturilor executate în regiunea Târnava Mare, în SC/V, I, 1950, 1, p. 128).
56) Zalău (jud. Sălaj) - localitate situată pe Valea Zalăului; un capăt de curea
datată în secolele VIII-IX (Al. V. Matei, op. cit„ p. 487).
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Anexa IIL Materialul arheologic
Categorii de
obiecte

a) Unelte şi
instrumente

b)Arme

c) Piese de

Felul obiectelor
Topoare
Greutate de plasă de
pescuit
Tipare şi ştanţe
Vârfuri de lance
Vârfuri de

săgeţi

Scăriţe

şea

de

Aiud, Râmet,
Arad

Încep. sec. VIII încep. sec. IX

Sebeş

Corund, Dumbrăveni,
Felnac
Aiud, Sâmpetru German „Goliath", Târnava
Heria

Moldova Veche

Arad, Heria, Sâmpetru
German - „Goliath"
Arad, Sâmpetru German „Goliath"
Clisura Dunării, Pecica „Santul Mare"
Oradea - „Salca", Orşova,
Pecica- „Şanţul Mare",
Războieni, Sarmizegetusa,

harnaşament

Zăbale

d) Piese de

Sf. sec. VI
- încep. sec. VIII

Catarame

vestimentaţie

Fibule

Veţel

Capăt

e) Piese de

Zalău

de curea

Cercei

Târnava

podoabă
Aplică
Brăţări

Mărgele

Moigrad,
„Pai sa"
Jidvei

Şicuia

-

Aiud, Alba-Iulia, Rodbav,
Rupea, Şura Mare
de

pastă

de

Rodbav

sticlă
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NOTE
Sub titlurile: Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele V/I-VIII d. Hr. (/.
privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (li. Necropole şi
morminte izolate), studiile anterioare au ap!!rut în AnB, IX (2001), pp. 207-263, respectiv Sargeţia, XXX (20012002), pp. 209-243;
2
Este vorba de o monedă de aur timpul lui Phokas, găsită la Cruşoviţa (jud. Caraş-Severin) - v. C. Preda,
Circulaţia monedelor bizantine în regiunea carpato-dunăreană, în SC/V, XXIII, 1972, 3, p. 399;
3
C/ M. Rusu, Transilvania şi Banatul în sec.VI-IX, în Banatica, IV, 1977, p. 184; G. Bako, Elemente
slave în necropola de la Bundu de Câmpie, în SC/V, XIII, 1962, 2, p. 451; Al. Madgearu, Despre cataramele de
tip Papa şi unele probleme ale sec. al Vii-lea, în SC/VA, XLIV, 1993, 2, p. 178;
4
G. Bako, Elemente slave în necropola de la Bandu de Câmpie, în SC/V, XIII, 1962, 2, pp. 451-457;
Idem - Avarii şi Transilvania, în SA/, VII, 1965, p. 371;
s C. Preda, op. cit., p. 408;
6
A. M. Velter, Unele consideraţii privind circulaţia monetară din sec. V-XII în bazinul carpatic (cu o
privire specială asupra teritoriului României), în SC/VA, XXXIX, 1988, 3, p. 255;
7
C. Chiriac, Civilizaţia bizantină şi societatea din regiunile extracarpatice ale României în sec. VI-VIII
(rezumatu/ tezei de doctorat), laşi, 1999, pp. 20-21;
8
Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior- judeţul Arad, Timişoara, 1999, p. 33;
9
Vezi textul nostru Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele V/I-VIII d. Hr. (/!
Necropole şi morminte izolate), în Sargetia, XXX, 2001-2002, p. 214;
1
K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în secolele IV-XII, Bucureşti, 1958, pp. 100-101;
11
E. DfJmer, Mormânt din epoca avară la Sâmpetru German, în SC/V, XI, 1960, 2, p. 427;
12
K. Horedt, op. cit., p. 101;
13
E. DfJmer, Cercetări şi săpături arheologice în judeţul Arad, în MCA, IX, 1970, p. 456;
14
A. Bejan, Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta-Turnu Severin, în AMN, XIII, 1976, p.
262;
15
M. Barbu, fn legătură cu o cataramă de tip Sucidava descoperită la Pecica - jud. Arad, în Ziridava,
XXI-XX, 1996, p. 91;
16
K. Horedt, op. cit., p. 78;
17
S. Gasparri, / Longobardi, Firenze, 1990, pp. 2, 22;
18
C/ studiul nostru Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (li.
Necropole şi morminte izolate), în Sargetia, XXX (2001-2002), p. 217;
19
Al. V. Matei, Repertoriul de aşezări şi descoperiri aparţinând sec.IV-IX de pe teritoriul jud. Sălaj, în
AMP, III, 1979, p. 487;
20
Vezi studiul nostru Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele V/I-VIII d. Hr. (/.
Aşezări), în Analele Banatului, IX (200 I), p. 220-221;
21
Al. V. Matei, op. cit., p. 479;
22
Repertoriul arheologic a/judeţului Alba, Alba-Iulia, 1995, p. 114;
23
K. Horedt, op. cit., p. 102;
1

Aşezări) şi Consideraţii

°

24
25

Ibidem;
Ibidem;

26
Ceramica din perioada secolelor VII-VIII va fi analizată în ultima parte a seriei de texte consacrate
acestor secole în Banat şi Transilvania.
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CONSIDERATIONS ON THE HABITATION
FROM BANAT AND TRANSYLVANIA IN THE
7TH - 8TH CENTURIES A.D. (III. COINS AND
ISOLATED DISCOVERIES)
Summary

This paper is the third part of a series of four articles about the archeological
material from the 7th - 8th centuries.
The discoveries of the coins prove economical relations between the
Byzantine Empire and the Banat and Transylvania. These relations will cease after
the settlement of the Slavs into the Empire and especially the arrival of the ProtoBulgarians at the end of the 7th century.
The isolated discoveries are coming from museum collections, ancient
discoveries without compelling informations. These artifacts are coming from the
most populated areas that time, so they could indicate the presence of settlements
or necropolises.
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I. Aiud. Vârf de lance

4. Rodbav.

Mărgele

2. Târnava. Vârf de lance

de

6. Rodbav.

5.

sticlă

Brăţară

de bronz

3. Aiud.

Şura

Mare.

Brăţară

7. Rupea.

PI. V. Obiecte descoperite izolat
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Zăbală

de argint

Brăţară

de argint

PINTENI MEDIEVALI ŞI PIESE DE
HARNAŞAMENT DIN COLECŢIILE
MUZEULUI DIN LUGOJ
Răzvan

Pinca

Printre obiectele arheologice cele mai apreciate, dar care ridică şi cele mai
mari dificultăţi de datare', se află pintenii şi piesele de harnaşament. Cercetările
referitoare la accesoriile de harnaşament medievale au oferit istoricilor numeroase
satisfacţii, atât prin varietatea şi densitatea subiectului, cât şi datorită faptului că ele
constituie un element important în structura social-economică şi social-politică a
vieţii feudale. Pentru studierea evoluţiei principalelor tipuri de pinteni şi piese de
harnaşament, alături de piesele originale, deosebit de importante sunt sursele de
documentare cum ar fi izvoarele iconografice reprezentate de stampele din lemn şi
cupru, albumele sau foile volante din epocă. Acestea prezintă scene de luptă şi
portrete ale unor personaje militare. În majoritatea cazurilor aceste personaje
prezentate în armură şi călare sunt însoţite de o serie de scene de luptă şi trofee
compuse din arme şi piese de harnaşament. La fel de importante sunt şi alte genuri
de reprezentări iconografice cum ar fi monumentele funerare şi medalioanele.
Toţi pintenii prezentaţi mai jos sunt din fier şi aparţin în general aceluiaşi tip,
cu rozetă şi au braţele simple, arcuite pe orizontală şi verticală, fiind terminaţi la
capete cu una sau mai multe perforări.
Problemele legate de apariţia, evoluţia şi clasificarea pintenilor sunt destul
de complicate. Alături de rolul practic, acela de a servi călăreţului la mai buna
strunire a calului, pintenii au avut semnificaţie simbolică şi socială, alături de
spadă, scut şi coif, reprezentând feudalitatea şi fiind utilizaţi la consacrarea
cavalerilor. În acest sens s-au bucurat de o mare atenţie fiind uneori îngrijit lucraţi
şi ornamentaţi.

Începând de la mijlocul secolului al XIII-iea, tipul de pinten cu spin începe
să dispară, locul lui fiind luat treptat de pintenul cu rozetă. Pintenii cu rozetă apar
în regiunile învecinate Banatului la sfărşitul secolului al XIII-iea şi evoluează ca
formă în tot decursul secolului al XIV-iea, la sfărşitul acestui secol, tipul de pinten
cu rozetă înlocuieşte complet pintenul cu spin. În prima jumătate a secolului al
XIV-iea pintenii se prezintă printr-o formă simplă a arcului braţelor, prin tija scurtă
şi despicată pe toată lungimea ei, braţele având doar o linie semicurbă ce se
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într-o buclă cu câte un singur orificiu necesar cureluşii ce fixează pintenul
de cizmă. Braţele pintenului puternic curbate, bucla adusă mult spre talpa
piciorului, bara bifurcă ce fixează rozeta, mai lungă şi mai masivă, prezenţa doar a
unui singur orificiu de prindere a cureluşei ce ajuta la fixarea pintenului de picior
sunt caracteristici ce se găsesc la pintenii din a doua jumătate a secolului al XIViea. La pintenii ce datează de la sfărşitul secolului al XIV-iea şi prima jumătate a
secolului al XV-iea întâlnim ca şi mijloc de fixare orificiile duble, precum şi rozeta
cu şase ţepi. La mijlocul secolului XV apar pintenii cu braţe late şi tija lungă, de
regulă, braţele fiind mai scurte decât tija. În secolele XV-XVI, pintenii continuă să
şi folosească rozeta, tija acesteia se lungeşte treptat iar arcul se lăţeşte şi primeşte
forme complicate 2 •
În colecţiile Muzeului de Istorie şi Etnografie din Lugoj se află o serie de
pinteni şi piese de harnaşament din perioada evului mediu ce au ca loc de
descoperire fortificaţia de la Pescari (fost Coronini) jud. Caraş-Severin, condiţiile
descoperirii fiindu-ne necunoscute.
1. Pinten din fier (PI. Vl), turnat, simetric şi păstrat în totalitate, cu braţele
puternic curbate pe verticală. Tija despicată, ce fixează rotiţa zimţată, porneşte din
corpul unit al braţelor, este de dimensiune medie şi îndreptată spre în jos. Braţele
pintenului, puternic curbate sunt unite într-un unghi roiunjit, iar bucla este mult
adusă spre talpa piciorului. Extremităţile braţelor sunt străbătute de către un orificiu
de formă circulară în diametru de 9 mm, de acesta fiind fixate o plăcuţă ovală din
fier cu ambele capete în cârlig cu diametrul de 15 mm - sugerând existenţa unei
cureluşe - şi o altă plăcuţă din fier în lungime de 97 mm şi lăţime de 14 mm,
dreptunghiulară, de asemenea cu capetele în cârlig ce se fixează în cele două
orificii şi care era trecută pe sub talpa piciorului. Braţele pintenului se prezintă în
secţiune de formă dreptunghiulară, iar tija în formă triunghiular-ovală. Tija rozetei
este despicată pe aproximativ două treimi din lungime. Rozeta prezintă şase raze,
este mobilă, are diametrul de 43 mm şi este prinsă de tijă printr-un ax.
Dimensiuni3: L = 142 mm; 1 = 95 mm; 11 = 47 mm; deschiderea braţelor= 82
mm; G = 107 g; I.= 17-21 mm.
Ornamentaţia este dispusă simetric pe fiecare braţ al pintenului şi este
executată deosebit de îngrijit. Ca şi perioadă de datare propunem prima jumătate a
secolului al XV-lea4 •
2. Pinten din fier (PI. V2), turnat, simetric şi păstrat aproape în totalitate - îi
lipseşte rozeta - cu braţele uşor curbate pe verticală. Rotiţa zimţată era fixată pe o
tijă despicată ce porneşte din corpul unit al braţelor, este de dimensiune medie şi
îndreptată spre în jos. Braţele pintenului sunt uşor curbate, unite într-un unghi
foarte rotunjit, mai mare decât la piesa prezentată anterior cu care acest pinten se
aseamănă foarte mult, iar bucla este adusă puţin spre talpa piciorului. Câte un
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orificiu de formă circulară în diametru de 11 mm străbate fiecare dintre braţele
pintenului pe care sunt fixate o plăcuţă ovală, în diametru de 21 mm cu ambele
capete în cârlig, la unul dintre orificii, iar la celălalt o plăcuţă dreptunghiulară ce se
păstrează fragmentar cu unul dintre capete în cârlig având dimensiunile de 27/14
mm 5 • De asemenea şi la această piesă există plăcuţa din fier de formă
dreptunghiulară în lungime de 101 mm şi lăţime de 14 mm ataşată pintenului la
capetele braţelor străbătute de orificii şi care se aşeza sub talpa piciorului ajutând la
fixarea pintenului. Braţele în secţiune sunt de formă triunghiulară, iar tija se
prezintă în secţiune de formă romboidală. Aceasta din urmă este despicată pe
aproximativ două treimi din lungime.
Dimensiuni: L = 129 mm; 1 = 91 mm; 11 = 38 mm; deschiderea braţelor= 87
mm; G =112 g.
Ornamentaţia executată deosebit de îngrijit a fost realizată în parte prin
pilire. Se încadrează în aceeaşi perioadă de datare ca şi pintenul anterior.
3. Pinten din fier (PI. 11/3), turnat, simetric şi păstrat în totalitate, cu braţele
în formă de "U". Tija, ce susţine rotiţa zimţată, despicată, porneşte din corpul unit
al braţelor, este de dimensiune mică şi îndreptată uşor spre în jos. Braţele
pintenului sunt aproape drepte şi unite într-un unghi rotunjit. Extremităţile braţelor
sunt străbătute de câte două orificii de formă circulară în care sunt fixate o
cataramă de 44/17 mm şi un lanţ din zale în formă de "S" pe un braţ, iar pe celălalt
braţ se află un orificiu rămas liber în care se prindea capătul celălalt al lanţului şi
încă un orificiu cu un nit în diametrul de 13 mm care fixa cureluşa ce ajuta la
prinderea pintenului de picior. Atât braţele cât şi tija se prezintă în secţiune de
formă dreptunghiulară. Tija este despicată pe jumătate din lungime. Rozeta cu şase
raze, mobilă, are diametrul de 21 mm şi este prinsă de tijă printr-un ax.
Dimensiuni: L = 138 mm, I= 104 mm, 11 = 34 mm; deschiderea braţelor= 67
mm; G = 99 g; Ir = 2-5 mm.
Pintenul nu prezintă nici un fel de ornamentare. A vând în vedere forma şi
dimensiunile, cât şi asemănarea cu unele piese datate în secolele XIV-XV,
propunem spre datare acest interval de timp 6 •
4. Pinten din fier (PI. W4), realizat prin batere la cald, simetric şi păstrat în
totalitate, cu unghiul braţelor în formă de "U". Tija este despicată, de dimensiune mică,
îndreptată uşor spre în jos, porneşte din corpul unit al braţelor şi susţine rotiţa zimţată.
Braţele pintenului sunt drepte, unite într-un unghi rotunjit şi în formă de cot la capete.
Extremităţile braţelor sunt străbătute de două orificii de formă circulară. De menţionat
faptul că pintenul este realizat practic din două lamele de metal, strânse pe tijă cu
ajutorul unui manşon fixat prin batere la cald. Atât braţele cât şi tija rozetei, precum şi
manşonul de strângere a tijei se prezintă dreptunghiular în secţiune. Rozeta, imobilă,
are şapte raze dintre care şase vizibile şi diametrul de 21 mm.
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Dimensiuni: L = 121 mm; 1 = 83 mm; 11 = 38 mm; deschiderea braţelor= 63
mm; G = 67 g; l, = 4 mm. Spre datare propunem intervalul secolelor XIV-XV 7 •
5. Pinten din fier (PI. II/5), turnat, simetric şi păstrat în totalitate, cu braţele
puternic curbate pe verticală. Tija despicată ce fixează rotiţa zimţată porneşte din
corpul unit al braţelor, este de dimensiune mică şi uşor îndreptată spre în jos.
Braţele pintenului sunt puternic curbate, unite într-un unghi ascuţit, iar bucla este
mult adusă spre talpa piciorului. Extremităţile braţelor sunt străbătute de două
orificii de formă circulară. Braţele se prezintă în secţiune de formă romboidală, iar
tija are în secţiune formă trapezoidală. Aceasta din urmă este despicată pe
aproximativ două treimi din lungime, iar rozeta mobilă cu şase raze are diametrul
de 25 mm.
Dimensiuni: L = 133 mm; l = 97 mm; 11 = 36 mm; deschiderea braţelor= 68
mm; G = 4 7 g; l, = 6 mm
Din punct de vedere cronologic pintenul se încadrează în intervalul
sfârşitului de secol XIV şi început de secol XV 8 •
6. Pinten din fier (PI. 111/6), turnat, simetric şi păstrat în întregime, cu braţele
în forma de cot. Din corpul unit al braţelor porneşte o tijă despicată de dimensiune
medie şi îndreptată spre în jos ce fixează rotiţa zimţată. Braţele pintenului se
prezintă în formă de cot, formând un unghi obtuz aproximativ pe la mijlocul
braţului. De asemenea pe corpul braţelor se află trei orificii, iar la extremitatea
unuia dintre braţe, într-un orificiu este fixat un nit. În secţiune braţele se prezintă de
formă semiovală, iar tija oval-romboidală. Aceasta din urmă este despicată pe
aproximativ o pătrime din lungime, iar rozeta mobilă cu 6 raze are diametrul de 25
mm.
Dimensiuni: L = 152 mm; l = 96 mm; 11 = 56 mm; deschiderea braţelor= 91
mm; G = 78 g;l, = 8 mm
Pintenul este ornamentat printr-o şenţuire pe jumătate din fiecare braţ şi se
9
datează în secolul XV •
7. Pinten din fier (PI. IV /7), turnat, simetric şi păstrat aproape în totalitate,
lipsindu-i din tijă partea ce susţinea rozeta. Din ceea ce se mai păstrează din tijă, ne
putem da seama că aceasta era de dimensiuni medii iar la extremitate se termina cu
o rotiţă, de altfel această piesă semănă ce cea prezentată anterior (nr. 6). Braţele
pintenului sunt puternic curbate la capete, unite într-un unghi ascuţit şi străbătute
de câte trei orificii, unul dintre acestea la o distanţă de aproximativ două treimi de
îmbinarea în unghi ascuţit a braţelor, iar celelalte două se află la extremităţi, acest
lucru putând fi observat doar la unul din braţe, celuilalt lipsindu-i capătul. În
secţiune, braţele se prezintă sub formă de semilună (semiovale), iar tija în formă
romboidală. Fiind înrudit ca formă şi dimensiuni cu pintenul prezentat anterior
propunem aceaşi perioadă de datare.
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Dimensiuni: L = 118 mm; 1 = 64 mm; 11 = 54 mm, deschiderea braţelor = 81
mm; G= 50 g.
8. Pinten din fier (PI. V/8), turnat, simetric şi păstrat fragmentar, cu braţele
uşor curbate pe verticală, unite într-un unghi rotunjit, iar tija păstrată fragmentar ce
porneşte din corpul unit al braţelor, probabil de dimensiuni medii (4-1 O cm) şi uşor
îndreptată spre în jos.
Braţele pintenului se prezintă în secţiune de formă semiovală, iar tija sub
formă dreptunghiulară. Piesa păstrându-se fragmentar, o încadrăm cronologic în
linii mari în perioada secolelor XV şi XVI 10 •
Dimensiuni: L = 125 mm; 1=49 mm; 11 = 76 mm; deschiderea braţelor= 68
mm; G=45 g.
9. Pinten din fier (PI. V/9), realizat prin batere la cald, simetric şi păstrat
aproape în întregime, cu braţele foarte uşor curbate pe verticală, aproape drepte şi
unite într-un unghi rotunjit. Tija despicată, ce a fixat rotiţa zimţată care nu se mai
păstrează, porneşte din corpul unit al braţelor, este de dimensiune mică şi uşor
îndreptată spre în jos. Extremităţile braţelor sunt străbătute de către un orificiu de
formă ovală. Tija rozetei este despicată în totalitate iar rotiţa lipseşte. În secţiune
braţele sunt de formă dreptunghiulară, iar tija de formă trapezoidală. Având în
vedere faptul că astfel de pinteni înrudiţi ca formă şi dimensiuni cu acesta se
încadrează în intervalul secolelor XIII-XIV considerăm că din punct de vedere
cronologic poate fi încadrat în secolul XIV 11 •
Dimensiuni: L = 113 mm; 1=91mm;11 = 22 mm; deschiderea braţelor= 116
mm; G= 30 g.
10. Zăbală din fier (PI. V/10) realizată prin batere la cald, prevăzută cu
psalii. Acestui tip îi corespunde o psalie de 116 mm, cu lăţimea maximă de 34 mm
şi grosimea de 8 mm. Unul dintre capete este arcuit, iar la mijloc şi în capătul opus
se pot vedea trei orificii, cel de la mijloc de formă trapezoidală cu colţurile
rotunjite în dimensiune de 17/12 mm, iar la capătul celălalt un orificiu mic cu
diametrul de 4 mm şi un orificiu oval cu diametrul de 25 mm. De una din tijele
orificiilor din mijloc este fixată zăbala formată din două tije ce se îmbină între ele
prin întoarcerea în cârlig a capetelor subţiri. Pe aceste două tije se află două inele
mobile pe una şi patru pe cealaltă. Ca şi perioadă de datare propunem intervalul
secolului al XIV-lea 12 • G = 168 g.
11. Scară de şa (PI. VI/11), din fier, realizată prin batere la cald, cu corpul
piriform, păstrată aproape în întregime. Braţele arcuite ale scării sunt de formă
dreptunghiulară în secţiune, iar locul unde se pune piciorul (tălpicul) de formă
semiovală, cu marginile îndoite spre în jos. Unul dintre braţe este rupt din vechime.
Ca şi perioadă de datare propunem intervalul secolelor XIV-XV 13 .
Dimensiuni: h = 139 mm; I= 141mm;G=197 g.
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12.

Scară

de

şa

(Pl. VII/12), din fier

şi

în

formă

de pară,

păstrată

în întregime

şi realizată prin batere la cald. În secţiune, braţele arcuite ale scării sunt de formă
dreptunghiulară.

Locul unde se pune piciorul (tălpicul) este de formă aproximativ
În partea superioară, un orificiu de formă dreptunghiulară cu
dimensiunile de 34112 mm ajută la fixarea (montarea) de şa. Din punct de vedere
cronologic scăriţa poate fi încadrată în intervalul secolelor XV-XVl 14 •
Dimensiuni: h = 168 mm; 1=141mm;G=253 g.
13. Scară de şa (Pl. VIll/13), din fier, realizată prin batere la cald, de formă
trapezoidală, păstrată aproape în întregime. În secţiune braţele sunt de formă
dreptunghiulară. Locul unde se pune piciorul (tălpicul) este de formă
15
dreptunghiulară. Ca şi datare această piesă corespunde secolului al XN-lea •
Dimensiuni: h = 152 mm; 1=123 mm; G = 139 g.
14. Rozetă (Pl. VIIl/14), din fier, are opt raze ce se îngustează spre
extremităţi. Piesa prezintă un orificiu cu diametrul de 7 mm, iar spiţele au
dimensiuni cuprinse între 19 şi 23 mm, iar diametrul rozetei este de 59 mm.
Încadrarea cronologică corespunde secolelor XN-XV 16 • G = 14 g.
15. Rozetă (Pl. VIll/15), realizată din fier, cu şase raze bombate în partea
mediană. Piesa prezintă un orificiu cu diametrul de 4 mm, iar spiţele au
dimensiunile cuprinse între 9 şi 12 mm. Cronologic se încadrează în intervalul
secolelor XN-XV, ca şi piesa anterioară 17 . G = 13 g.
18
Cercetările desfăşurate la cetatea de la Pescari
confirmă încadrarea
cronologică a pintenilor şi pieselor de harnaşament propusă mai sus, fiind prezentat
chiar un pinten datat în sec. XV-XVI care se aseamănă foarte mult cu pintenii
prezentaţi de noi la planşele 11116 şi N/7 19 • În urma cercetărilor efectuate la cetate
se constată prezenţa a două incinte, materialul descoperit atestă că incinta
exterioară datează din sec. XIII iar incinta interioară se datează în sec. XV, această
ultimă fază aparţinând regelui Sigismund de Luxemburg20 .
Referitor la încadrarea cronologică şi tipologică, unul dintre studile devenite
clasice şi mult folosite este studiul de la sîarşitul secolului XIX al cercetătorului
maghiar Nagy Geza21 în care prezintă o periodizare a pintenilor în funcţie de
dinastiile domnitoare din Ungaria la acea dată.
Tipologic, pintenii ce provin din fortificaţia de la Pescari sunt de tipul celor
cu rotiţă şi cu tija scurtă ce nu depăşeşte 4 cm sau cu tija medie ce are dimensiuni
cuprinse între 4 şi 1O cm22 •
Lucrările de specialitate referitoare la pintenii descoperiţi pe teritoriul
României şi nu numai, încadrează în general pintenii cu tija scurtă şi rotiţă zimţată
cu şase şi opt zimţi, asemănători cu cei prezentaţi mai sus în intervalul secolelor
XN-XV şi XV 23 iar pintenii cu tija medie în secolele XIV-XV şi XV-XVI2 4 •
circulară.
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Prin prezentarea acestor materiale am dorit să aducem o contribuţie la
repertoriului cu privire la acest tip de piese mai puţin evidenţiate în
zona Banatului. Pintenii şi scările de şa, alături de armele ce provin de la Pescari2 5
reflectă existenţa frământată a fortificaţiei de la Dunăre, precum şi importanţa
călăreţilor în organizarea militară a vremii.
îmbogăţirea

NOTE
1
Cristian M. Vlădescu, fncercări asupra periodizării şi tipologiei armelor albe medievale occidentale sec. XV-XVIII, în Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară (SMMIM), Bucureşti, 2-3, 1969-1970, p.

113

2
Nagy Geza, A Szabolcsmegyei Muzeum kOzepkori sarkanteyui, în A E, Budapest, 1898, 18, p. 60-64 (în
continuare Nagy Geza, A Szabo/csmegyei); Popa Radu, Zdroba Mircea, Şantieru/ arheologic Cuhea. un centru
voievodal din veacul al XIV-iea, Baia Mare, Muzeul regional Maramureş, 1966, p. 24-25; V. Pintea, Cu privire la
aşezarea feudală de la Sopor-Iacobeni, în ActaMN, N, 1967, p. 537
3
Pentru prezentarea dimensiunilor am folosit următoarele abrevieri: L = lungimea totală, I = lungimea
bratelor, I,= lungimea tijei, G =greutatea, I,= lungimea razelor rozetei
4
Pentru piese asemănătoare şi aproape identice vezi: Constantinescu N., Un sat din Cîmpia Română în
epoca lui Mircea cel Bătrîn. Studiu arheologic şi istoric. Aşezarea medievală de la Coconi, Bucureşti, Ed. Acad.,
1972, p. 244, pi. X, fig. 4; Rodica Popovici-Baltll, Cercetări arheologice în aşezarea din secolele XIV-XV de la
Băiceni (jud. laşi), în ArhMold, 1975, 8, p. 296, fig. 3/3; Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Păcuiul lui Soare. Voi. li.
Aşezarea medievală (sec. XIII-XV), Bucureşti, Ed. Acad., 1977, p. 146 şi 215, pi. XXJl/5, 6; Ştefan Pascu, Mircea
Rusu şi colaboratorii, Cetatea Dăbîca, în ActaMN, 1968, V, p. 168, fig. 8/1, 2; I. T. Dragomir, Cetatea medievală
de la Enisala. Unelte, arme şi obiecte de podoabă, în Danubius, Galati, 1972-1973, 6-7, p. 40-41, fig. 12/8
5
Un pinten asemănător prezentând ca şi sistem de prindere aceleaşi plăcute ovale şi dreptunghiulare ce
provine de la Suceava este prezentat de Cristian Vlădescu ca fiind din secolul XVI. Vlădescu Cristian, Arme albe
şi armuri folosite de oştile române în secolul al XVI-iea, în SMMIM, 1974-1975, 7-8, p. 175, fig. 27 (în continuare
Vlădescu Cristian, Arme albe şi armuri)
6
Eugenia Neamtu, Vasile Neamtu, Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Voi. li.
Cercetările arheologice din anii 1977-1980, laşi, Ed. Junimea, 1984, p. 104, fig. 36/5-6
7
Idem, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Voi. /. Cercetările arheologice din anii 1967-1976,
laşi, Ed. Junimea, 1980, p. 190, fig. 3817-8; Idem, op.cit., voi. II, p. 105, fig. 37/3, 4, 7
8
V. Pintea, op.cit., p. 537-538, fig. 9/1, 3; Eugenia Neamtu, Vasile Neamtu, Stela Cheptea, op.cil., voi.
I., p. 190, fig. 38/9; Idem, op.cil., voi. II, p. 104, fig. 3617, 8, p. 105, fig. 37/5, 6; Popa Radu, Zdroba Mircea,
op.cit., p. 22-23, fig. 15/a, c; Chitescu Lucian, Novyie istoriceskie dannye o Muşatinskoi kreposti v Romane v svete
arheo/ogiceskih issledovanij, în Dacia, 1965, 9, p. 460, fig. 4; Eskenasy Victor, Cercetări şi sondaje arheologice
pe teritoriul aşezării medievale de la Streisîngeorgiu, în Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente Istorice
şi de Artă, 1978, I, p. 61-62, fig. 8; Horedt K., Berciu I., Popa Al., Paul I., Raica I., Săpăturile arheologice de la
Răhău şi Sebeş, în Apulum, 1967, 6, p. 20, fig. 7/5; Matei M. D., Chitescu L., Prob/emes historiques concemant la
forteresse du temps des Muşat el /'eetablissemenl urbain de Roman, în Dacia, 1966, 10, p. 307, 309, fig. 12;
Andronic Al., Neamtu E., Dinu M., Săpăturile arheologice de la curtea domnească din laşi, în ArhMold, I 967, 5,
p. 264, fig. 67/2; Eugenia Neamtu, Vasile Neamtu, Stela Cheptea, op.cit., voi. II, p. 105, fig. 37/5, 6; Nagy Geza, A
Szabolcsmegyei, p. 63, fig. 12, 13
9
Kalmăr lânos, Regi magyar fegyverek, Budapest, 1971, p. 361, fig. 58/a; Szilăgyi Săndor, A magyar
nemzet tortenete, Budapest, 1895, voi. III, p. 559 (sunt prezentate arme maghiare, turceşti şi husite din secolul XV
desenate de MOhlbeck Kăroly după armele existente în depozitul Muzeului National Maghiar); Nagy Geza, A
magyar vise/etek tortenete, Budapest, Ed. Franklin-Tărsulat, 1901, pi. 42, fig. 6, 10 (în continuare N.Geza, A
magyar); Wafen unde Wicgewaete der Deutschen ritter des mitte/a/ters von Richard Freiherr von Mansberg,
Dresden, 1890, pi. III, fig. 6/d. Un pinten asemănător dar de dimensiuni mai mici a fost descoperit la Blliceni:
Rodica Popovici-Balta, op.cit„ p. 296, fig. 3/3
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10
Eugenia Neamtu. Vasile Neamtu, Stela Cheptea, op.cit., voi. I, p. I 89, fig. 4, 7; Szilăgyi Sândor, op.cit.,
voi. V, p. 316-317 (Imagine a unui cavaler maghiar de la mijlocul secolului XVI ce datează din 1577 reprodus
dupA o sculptură în lemn din Nilmberg)
11
V. Pintea, op.cit., p. 537-538, fig. 9/2, 4-6; Dan Gh. Teodor, Emilia Zaharia, Noi date arheologice
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MITTELALTERLICHE SPOREN UND
ZAUMZEUGTEILE AUS DEN SAMMLUNGEN
DES LUGOSCHER MUSEUMS
Zusammenfassung

Die Sporen und die Zaumzeugteile, das in den Sammlungen des Lugoscher
Museums flir Geschichte und Ethnographie anzutreffen sind, stammen aus der
mittelatterlichen Festung Pescari (Coronini, Kreis Caraş-Severin). Bei den Sporen
handett es sich um Radsporen, die in die Zeitspanne zwischen dem XIV und XVI
Jahrhundert, in der die, an der Donau gelegene Festung, -die bewegteste Zeit ihrer
Geschichte erfuhr, zuriickzuftihren.
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PI. I. Pescari (Coronini): 1-2. pinteni
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PI. II. Pescari (Coronini): 3-5. pinteni
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PI. III. Pescari (Coronini): 6. pinten
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PI. IV. Pescari (Coronini): 7. pinten
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PI. V. Pescari (Coronini): 8-9. pinteni; 10.
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PI. VII. Pescari (Coronini): 12. scăriţă de şa
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PI. VIII. Pescari (Coronini): 13. scăriţă de şa; 14-15. rozete de pinteni
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CERCETĂRI ARHEOZOOLOGICE

w

A

PRELIMINARE IN CETATEA MEDIEVALA
DE LA CARAŞOVA (JUD. CARAŞ-SEVERIN)
Georgeta El Susi

Cetatea Caraşovei este amplasată în zona montană a Banatului, pe un pinten
stâncos ce domină intrarea în Cheile Caraşului. Potrivit documentelor existente, în
anul 1323 cetatea era deja ridicată 1 • Materialul faunistic analizat se datează în sec.
XIV-XV şi provine din campaniile arheologice din anii 2000-2001, realizate de
arheologul Silviu Oţa de la Muzeul Naţional de Istorie al României. Distribuţia
materialului pe specii oferă următoarele date:
Distribuţia

speciilor şi

Specie/grup

frecvenţele

lor la Caraşova

Tabelul 1

FRGM.

%

NMI

%

Sus s.domesticus

306

37,7

23

31,9

Ovis/Capra (220)

269

33,2

20

27,8
13,9

Ros taurus

132

16,3

10

Gallus domesticus

25

3,1

4

5,6

Equus caballus

4

0,5

2

2,8

736

90,8

59

82

6

8,3

Total sp. domestice
Sus s. ferrus

52

6,4

Cervus elaphus

15

1,9

3

4,1

Ursus arctos

4

0,5

2

2,8

Lepus sp.

2

0,2

I

1,4

Vulpes vulpes

2

0,2

I

1,4

75

9,2

Total sp.

sălbatice

Total frgm. determinate

811

Sus sp.

3

Oe/Sus

39

Bt/Cervus
Aşchii

18
100

3
239

Coaste
TOTAL

13
72

75
EŞANTION

1170
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Deşi nu este un eşantion numeros (1170 fragmente), am considerat oportună
prezentarea sa, întrucât datele despre fauna evului mediu din Banatul montan sunt
puţine şi disparate. Este vorba despre un lot de deşeuri menajere, rezultate din
activităţile alimentare ale comunităţii care locuia şi apăra cetatea respectivă. Spectrul
faunistic obţinut nu este unul tipic unei aşezări medievale, în care prevalează animalele
gospodărite în scopuri predominant utilitare (ne referim la bovine), ci este unul ce
evidenţiază, în primul rând specii cu utilizare în consum. În cazul nostru predomină
porcinele, ovinele, caprine şi păsările, deci animale cu o prolificitate mai mare,
sacrificate pe tot timpul anului şi facil de întreţinut în zona respectivă.
Majoritatea oaselor sunt sparte, au urme de tăiere, ori pete de ardere. Din
acest motiv numărul de resturi neidentificabile este o treime. Redăm în continuare
câteva contexte din care s-au prelevat oase, în afara stratului de cultură. Materialul
din C 1/ dărâmătură, camera 1 însumează 71 resturi faunistice, dintre care, 21 oase
de porcine (un mascul matur şi o femelă de 15-16 luni), 13 oase de ovicaprine (un
miel şi o oaie de 9-10 luni), 7 oase de la o vită tăiată sub 4 ani şi 30 aşchii de talie
mică (ovicaprine/porcine). Din vatra (şi de lângă) din C3 s-au recoltat 44 oase,
dintre care, 3 provin de la o vită de 3-4 ani, 6 de la un porc subadult şi un matur, 9
oase de la o oaie de 10-12 luni, un rest de cerb şi unul de mistreţ. Restul de 23 sunt
coaste de porc şi ovicaprine. Materialul prezintă o pigmentaţie roşcată, datorată
contactului cu focul. O groapă (G 1/S 2) a fumizat 9 coaste de ovicaprine, 4 resturi de
porcine (2 falange, o coastă şi o ulnă), o coastă de mistreţ şi 13 fragmente
nedeterminabile. Din turnul medieval s-au prelevat 7 oase de la o oaie de cca 5 luni
şi de la un adult, 5 resturi aparţinând la doi porci adulţi, o ulnă de vită şi 19 aşchii
provenind de la animale de talie mică (ovic./suine). Restul materialului provine din
stratul de cultură. Gruparea mamiferelor domestice conţine aproape toate speciile,
porcine, ovine, caprine, bovine, cabaline, câinele nefiind identificat.
Suinele predomină, atât ca număr de resturi (3 7, 7 % ) cât şi ca număr de
indivizi estimaţi (31,9 %). Doar 20 % din eşantionul porcinelor este reprezentat
prin resturi de schelet cefalic, restul oaselor provin din scheletul membrelor. Datele
metrice prelevate pe lăţimile oaselor sunt relativ omogene, neexistând discrepanţe
între valorile minime şi maxime. Dacă dimensionările pe lăţimile oaselor indică
valori moderate ce se înscriu în intervalul mediu de variaţie al porcinelor medievale
de pe teritoriul României, în privinţa taliei există valori înalte. Astfel, înălţimea la
greabăn oscilează între 72,8-76,9 cm (N=6), cu o medie de 74,6 cm. Acest greabăn
înalt trebuie mai degrabă privit ca un caracter de primitivitate2 al porcinelor de la
Caraşova, contrastând cu datele metrice pe lăţimile oaselor. Din cei 23 indivizi, 74
% sunt tineretul şi subadulţii, adulţii şi maturii reprezintă 26 %. Prevalenţa
tineretului şi a subadulţilor este justificată având în vedere utilizarea speciei în
aprovizionarea cetăţii cu came, grăsime, de-a lungul anului.
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Ovicaprinelor le aparţin 269 resturi (33,2 %) provenind de la 20 animale
(27,8 %). Doar 14 % din resturile ovicaprinelor provin din scheletul cefalic, restul
fiind piese din scheletul apendicular. Printre cele 7 oase atribuite caprinelor s-au
identificat două coame aparţinând la o capră adultă şi un mascul subadult. Un
metacarp cu lg. 112 mm a fumizat o valoare a taliei de 64,4 cm. Cele 7 oase aparţin
la minimum un subadult şi doi adulţi. Cu certitudine caprinele erau ţinute mai mulţi
ani pentru aprovizionarea cu lapte, după care erau sacrificate. De la ovine provin
42 resturi aparţinând la şapte animale, dintre care două exemplare au fost tăiate
până la un an şi restul au fost exemplare adulte-mature. Un radius cu lg. 145 mm
(aparţinând unei femele) a fumizat o talie de 58,2 cm, o valoare destul de mică.
Aceasta se înscrie în seria valorică medie a ovicaprinelor medievale din Banatul
românesc 3 şi sârbesc4 • În schimb, pe baza unui astragal s-a estimat o altă valoare,
de 68 cm, piesa provenind de la un mascul. O prezentare de ansamblu a vârstelor
de sacrificare arată o proporţie de 50:50 % tineret/subadulţi: adulţi maturi, ceea ce
sugerează exploatarea mixtă a rumegătoarelor mici, vizând atât carnea cât şi
produsele lactate.
Bovinele cumulează 132 oase provenind de la zece indivizi. Cu un procent
de 16,3 % pe resturi şi 13,9 % pe NMI se plasează pe locul trei în preferinţele
culinare ale locuitorilor cetăţii. Cele mai multe oase provin tot din scheletul
apendicular, peste 90 %. Un singur metacarp cu lungimea 171 mm a permis
estimarea unei talii de 103, 1 cm (Matolcsi). Un indice diafizar de 16,6 şi unul
Nobis de 29,2 atribuie piesa unei femele. Talia evaluată precum şi restul
măsurătorilor se înscriu în limitele valorilor medii ale bovinelor medievale din
5
6
Moldova , Transilvania şi Banat7. În privinţa vârstelor de sacrificare, din cei zece
indivizi prezumaţi, unul a fost sacrificat până la un an, doi între unu-doi ani, patru
între doi-patru ani şi trei peste această limită. Aşadar, până la atingerea maturităţii
corporale s-a sacrificat un procent de 70 %, ceea ce e normal în condiţiile utilizării
speciei pentru came, cu un procent mai mic de animale mature.
Vârstele de sacrificare la mamiferele domestice

Tabelul 2

tineret

subadulţi

adulţi

maturi

total

Bovine

1

2

4

3

10

%

10

20

40

30

100

Suine

4

13

4

2

23

17,4

56,6

17,4

8,6

100

5

5

7

3

20

25%

25

35

15

100

%
Ovicaprine

%
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Cabalinele prezintă patru molari provenind de la doi indivizi, în mare parte
maturi/senili, unul fiind mascul. Materialul este nesemnificativ pentru a se face
vreo observaţie somatoscopică ori de altă natură.
Speciile sălbatice au fumizat puţine resturi, în ansamblu cumulând 9,2 % pe
resturi şi 18 % pe indivizi. Cele mai numeroase resturi înregistrează mistreţul,
totalizând 6,4 % pe resturi şi 8,3 % pe NMI. Materialul său provine de la un
subadult, un adult şi patru maturi. Cel puţin trei exemplare sunt masculi şi unul este
o femelă. Pe baza câtorva oase întregi s-a estimat o variaţie a taliei de 83,2-106,3
cm, cu o medie de 97,8 cm (n=4).
De la cerb provin 15 resturi faunistice aparţinând la trei indivizi ce au
depăşit trei ani. Cu un procent de 1,9 % pe resturi şi 4, 1 % pe indivizi specia ocupă
locul secund printre mamiferele sălbatice. Au fost determinate resturi doar din
scheletul membrelor, probabil că s-au adus în cetate doar părţi din corpul unor
animale vânate şi nu animalele integral. Puţinele dimensionări indică animale de
mărime medie.
De la urs provin patru resturi, aparţinând la două exemplare, dintre care,
unul nu e prea bătrân. E vorba de două metatarse (III), un femur cu sutura
proximală vizibilă şi un ilion stg. Cu certitudine ursul a fost vânat şi pentru a fi
consumat nu numai pentru blană.
Iepurelui îi aparţin o ulnă şi un humerus cu lţ. dist/diam.dist de 13,5/10
mm, ambele piese provenind de la un adult. De la vulpe s-au conservat un humerus
cu lţ. dist/diam.dist de 21116 mm şi o tibie cu lţ. dist. 22 mm, ambele oase
exemplificând un animal robust, adult.
Pe lângă resturi de mamifere s-au identificat 25 oase de găină domestică
provenind de la patru exemplare de talie mică. Măsurătorile indică o variabilitate
dimensională dată, în primul rând de vârstă întrucât, din cei patru indivizi doi sunt
tineri. Datele metrice sugerează exemplare de talie mică tipice evului mediu
timpuriu românesc şi european8, aşa cum o relevă datele metrice culese. Deşi
materialul faunistic analizat nu este prea numeros am considerat necesară
prezentarea sa întrucât există puţine informaţii despre exploatarea animalelor în
aşezări medievale din Banat, mai ales din regiunile înalte. Raportul specii
domestice/sălbatice exprimat prin valori de 90,8/9,2 % pe resturi şi 82/18 % pe
NMI punctează rolul relativ redus (mai ales pe număr de resturi) al vânatului în
alimentaţia comunităţii respective. Probabil el se făcea ocazional, având un caracter
de agrement. Unele specii fără importanţă alimentară (vulpe) ori una redusă (urs)
au fost vânate fie pentru blănuri, fie pentru înlăturarea efectului de prădător. În sec
XIV-XV d. Chr. în zonele montane din centrul Banatului cerbul era un element
comun atingând, totuşi o densitate cu mult redusă, faţă de preistorie. El va exista în
această regiune ca element spontan până în sec XIX, după care va fi reintrodus.
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în eşantionul nostru (4, 1 % pe NMI % ), însă, în
datele faunistice reflectă ponderea speciei în alimentaţie şi nu
neapărat o anumită densitate a sa. Dacă vânarea cerbului era o activitate de
sezon estival, probabil că densitatea sa era redusă în arealul de vânătoare al
comunităţii, animalul retrăgându-se în pădurile de altitudine. În schimb,
mistreţul are un procent dublu faţă de cel al cerbului (8,3 % pe NMI). Se pare
că şi în acele vremi, ca şi astăzi specia acoperea aproape toate regiunile
Banatului având o densitate crescută, şi constituind obiectul unei vânători
susţinute. Surprinde absenţa căpriorului şi a bourului din fauna sp~utană,
probabil şi datorită plasării la altitudine a sitului respectiv. Penuria eşantionului
poate fi o explicaţie plauzibilă în cazul căpriorului. În cazul bourului este mai
greu să ne pronunţăm, nu credem că la acest palier cronologic să fi dispărut
total din fauna Banatului montan, deşi, la nivel de sec. XI-XIII d. Chr. este
atestat în Valea Dunării, la Moldova Veche-Rât şi la Gornea-Ţărmuri 9 iar în
regiunile joase ale Câmpiei Banatului în nivelele medievale de la Parţa 10 •
În privinţa exploatării speciilor domestice, porcinele constituiau baza
alimentaţiei celor ce locuiau cetatea, înregistrând 32-37 %. Porcinele erau crescute
pentru carne, grăsime, fiind o sursă alimentară la îndemână, uşor de gospodărit.
Bovinele erau utilizate pe scară mai mică pentru aprovizionarea cu carne şi mai
mult pentru produsele lactate. Ovicaprinele, alături de porcine erau preferate
bovinelor de către locuitorii cetăţii, exploatarea lor fiind mixtă. Prezenţa calului
este cu totul accidentală, neexistând indici de folosire în consum. Câinele lipseşte
din spectrul faunistic; invocăm aici atât penuria eşantionului, cât şi faptul că specia,
neavând importanţă alimentară resturile sale nu puteau fi găsite printre deşeurile
menaJere.
Tabloul vârstelor de tăiere este tipic unei cetăţi, unde vorbim de specii cu
utilizare în consum şi nu al unei aşezări rurale sau urbane, unde vorbim de specii
crescute, gospodărite, ce implică unele strategii. Astfel ovicaprinele şi porcinele
erau sacrificate în procent de 50-75 % în stadiile juvenil-subadult, iar bovinele mai
ales în stadiul adult, animalele ţinute mai mulţi ani furnizând laptele. Un loc bine
definit în alimentaţie îl ocupa găina, deşi prin talia sa redusă oferea puţină carne.
Toate speciile domestice care reprezentau baza alimentaţiei carnate a celor din
cetate aparţineau unor tipuri, încă primitive, neameliorate (porcine cu greabăn înalt,
bovine, ovine, caprine cu talie mică), cu creştere înceată şi productivitate redusă 11 •
Specia are o

frecvenţă redusă

ultimă instanţă,
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' Blazic, 1999, p. 40-53
s Haimovici, Tarcan, Amaximoaie, 1993, p. 313; Haimovici, Cojocaru, 1987, p. 262; Haimovici, 1994, p. 433
6
Haimovici, Blăjan, 1992, p. 224
7
El Susi, 1996, p. 282-291
8
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Idem, p. 104
11
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Georgeta El Susi

RECHERCHESARCHEOZOOLOGIQUES
PRELIMINAIRES DANS LA FORTERESSE
MEDIEVALE DE CARAŞOVA
(DEP. DE CARAŞ-SEVERIN)
Resume
Les 1170 os ont ete collectes d'une fortification medievale, datee dans Ies

XIV-xv•me siecles. Le site est remplace au centre du Banat, dans une region
montagneuse appartenant au massif Semenic. Les porcins dominent la liste
faunique (Tab.I), suivis par Ies petits ruminants et Ies bovins. L'analyse des
especes met en evidence quelques aspects: pour Ies bovins une hauteur au garrot de
103,1 cm, pour Ies porcins une taille en moyenne de 74 cm. Pour un mouton on a
estime une taille de 58,2 cm et 64,4 cm pour une chevre. Les especes chassees sont
representees par le sanglier, le cerf, l'ours, le lievre, et le renard. Le chevreuil et
l'aurochs manquent. Le rapport domestiques/sauvages est de 90,8/9,2 % par restes
et 82/18 par NMI. L'abattage pour Ies bovins se faisait en gardant un petit pourcent des jeunes et sous-adultes, presque 30% face au 70% Ies adultes-matures
(surtout animaux abattus entre 2-4 ans), caracteristique d'un mode d'usage fonde
sur la production de la viande et du lait. En ce qui concerne Ies porcins, Ies adultesmatures representent seulement 26%, prevalant Ies jeunes et sous-adultes. Au cas
des ovicaprins Ies adultes-matures representent autour de 50% en suggerant une
exploition mixte, viande et produites laitieres. L'economie alimentaire de la
communaute de Caraşova s'appuyait surtout sur Ies porcins, et complementairement sur Ies petits ruminantes et Ies bovins. Le cheval avait un râle reduit
dans !'economie, la possibilite qu'il soit consomme etant exclute. En general, la
contribution du gibier dans l'alimentation est assez reduite dans le site.

EXPLICAŢIA

FIGURILOR/EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 Raportul specii domestice/sălbatice; Le rapport especes dom./sauvages
Fig. 2 Vârstele de sacrificare la principalele specii domestice; Les groupes
d' abattages
Fig. 3 Distribuţia speciilor în aşezare; La distribution des especes a Caraşova
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A

CATEVA DESCOPERIRI MONETARE DIN
BANAT, INEDITE SAU MAI PUŢIN CUNOSCUTE
Raoul-M.

Şeptilici

În rândurile care urmează prezentăm câteva descoperiri monetare din Banat.
Unele dintre ele au fost prezentate în diferite comunicări, fiind cunoscute unui cerc
restrâns de cercetători şi pasionaţi, altele sunt inedite. Am încercat să dăm cât mai
multe informaţii despre acestea. Acolo unde ele au putut fi identificate exact am dat
numai datele tehnice şi numărul de catalog, unde au fost probleme cu identificarea
(mai ales datorită uzurii şi/sau conservării) am procedat la o descriere cât mai
amănunţită. Dar uneori informaţiile noastre sunt sumare.

Tezaure
1. Moldova Nouă (jud. Caraş-Severin) - Din tezaurul descoperit în perioada
8-1 O iunie 1996, cu ocazia unor lucrări miniere în zona Suvarov - Valea TisaPotoc, compus din monete din secolul IV şi recuperat parţial (în mai multe etape),
pe lângă cele 740 piese cunoscute 1, mai cunoaştem şapte piese păstrate momentan
într-o colecţie particulară timişoreană. Acestea sunt de la:
Constantius II - 4 exemplare AE 3, de tip FTR cu FH:
1. Sicia, oficina A, axa 12, 2, 17 g, 15,5-16,6 mm, puţin circulată, foarte
bine conservată, RIC VIII, p. 377, nr. 369 (Pl.111).
2. Av. DN CONSTAN -TIVS P (F A)V(G).
Rv. (FEL TEMP) RE-PA(RATIO).
Axa 1, 2,75 g, 18,55-19,55 mm, slab conservată.
3. Av. (DNCO)NSTAN-(TIVS PF AVG).
Axa 6, 1,99 g, 16-16,6 mm, slab conservată.
4. Axa 6, 1,99 g, 15,6-16,1 mm, slab conservată.
Constantius Gallus - 1 exemplar AE 3, de tip FTR cu FH:
5. Rv. în exergă ... ?(S)IS ... ?
Siscia, axa 5, 2,62 g, 18, 1-18, 75 mm, slab conservată.
Iulianus Apostata Caesar - 1 exemplar AE 3, de tip FTR cu FH:
6. Av. DN IVLIA - NVS (NOB C).
Probabil Sirmium2 , axa 12, 2,46 g, 16,35-17,6 mm, slab conservată.
Secolul IV - 1exemplarAE4, de tip VOT/ ... /MVLT/ ... :
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7. 1,03 g, 12,2-13 mm, slab conservată, probabil şi mult circulată.
2. Radimna (jud. Caraş-Severin) - Probabil în 2002 a fost descoperit,
întâmplător un al doilea tezaur de monete romane din bronz din secolul IV, la circa
500 metri de tezaurul descoperit în 1975 3 • Se cunosc 399 de piese, despre care nu
4
ştim cu certitudine dacă ar fi întreg tezaurul sau o parte din e1 • Marea majoritate a
pieselor sunt FTR, dar există şi o piesă de la Helena şi una de la Valentinianus I.
Actualmente ştim că acest tezaur (sau fragment de tezaur) se află în trei colecţii
numismatice particulare timişorene 5 • În viitorul apropiat sperăm să reuşim să
ajungem la o publicare cât mai cuprinzătoare a acestuia6 .
Descoperiri izolate
1. Anina (jud. Caraş-Severin) - de atc1 provme o monetă romană din
secolul IV 7 •
2. Becicherecul Mic (jud. Timiş) - din localitate, printre alte monete de
secolele XIX-XX, găsite într-o grădină se cunosc şi două monete mai vechi din
Imperiul Romano-German:
Leopoldus I:
15 kreutzer 1665, mediu circulat, mediu conservat.
Maria Theresia:
1 kreutzer, Viena, mediu circulat, bine conservat, World Coins XVIII, p. 80.
3. Dudeştii Vechi (jud. Timiş) - de aici provin şi monete romane din bronz,
descoperite răzleţ:
'
tip VRBS ROMA
8
1. Thessalonic~ (tipul cu lupoaică) •
Constantius II:
2. tip VICTORIAE DD AVGG Q NN, Thessalonica.
3. tip VICTORIAE DD AVGG Q NN, Siscia,
4. tip VOT I XX I MVLT I XXX, Antiochia
5. tip VOT I XX I MVLT I X:XX9 •
4. Dumbrăviţa (jud. Timiş) - la "Nisipărie" s-a găsit un bronz de la
Constantinos 110 •
5. Grăniceri (jud. Timiş) - întâmplător aici a fost descoperit un un bronz
AE4 de tip GLORIA EXERCITVS.
6. Măceşti (jud. Caraş-Severin) - de aici provin şi piese izolate din
secolul IV 11 •
7. Mehadia (jud. Caraş-Severin) - din localitate de-a lungul anilor Ioan Blaj
din Reşiţa a găsit răzleţ peste 200 monete romane începând de la denarii de legiune
ai lui Marcus Antonius şi încheindu-se ce o siliqua de la Valens, precum şi alte
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monete mai târzii. O parte dintre acestea au ajuns în muzeul din Reşiţa, dar cea mai
mare parte s-a răspândit în diferite colecţii particulare. La multe dintre ele am avut
acces urmând ca într-un articol viitor despre descoperile din localitate să le
12
prezentăm pe toate care le cunoaştem •
8. Sânpetru Mare Gud. Timiş) - de aici provine un solidus barbarizat, de la
Helena 13 •
9. Şag-Timişeni Gud. Timiş) - în 1984, cu ocazia unei periegheze, a fost
14
descoperită o monetă romană din bronz, emisă în secolul IV •
10. Teregova Gud. Caraş-Severin) - Ioan Blaj a găsit aici, la nivelul de
călcare din castrul roman două monete:
Hadrianus - dupondius:
1. Av ...... (1R)AIANVS HADRIANVS ... , efigia împăratului spre st. 15 , c.e.
Rv. Legenda ilizibilă, personaj pe tron privind spre dr., cu cornul
abundenţei în mâna st., în mâna dr. un obiect neidentificabil, flancat de S- C.
Axa 6, 10,01 g, 25,55-26,4 mm, mediu circulată, mediu conservată.
Elagabalus - denar:
2. Axa 5, 2,01 g, 17,15-18,35 mm, mediu circulată, bine conservată, RIC
IV/2, p. 39, nr. 162 (PI. 112).
11. Teremia Mare (jud. Timiş) - cu prilejul cercetărilor arheologice din
vara anului 1984 a fost descoperite un denar de la Traianus şi un bronz de la
Constantinos 116 •
12. Timişoara (jud. Timiş) - în vara anului 1959, pe strada Intrarea
Plugarilor din cartierul Ronaţ, s-a găsit un follis de la Galerius Maximianus
Augustus bătut la Serdica 17 .
Din localitate provine şi o monetă romană din bronz:
Delmatius - AE 3:
1. Siscia, oficina B, axa 12, 1,23 g, 16-16,6 mm, mediu circulată, foarte bine
18
conservată, RICNII, p. 460, nr. 266 (Pl.1/3).
Imre Darvas a găsit în grădina casei sale de pe strada Crişan nr. 62 (cartier
Mehala), mai multe monete din secolele XVII-XX, printre care şi două de câte 3
kreutzer perforate din Imperiul Romano-German, de la Josephus I şi Carolus VI.
Piesele de mai sus sunt doar câteva din multele monete găsite pe meleagurile
bănăţene şi vin să completeze repertoriul descoperirilor numismatice din această
zonă. Ele sunt din localităţi în care au mai apărut şi alte monete. Am vrut să ne
oprim asupra pieselor antice, mai ales din secolul IV, dar am considerat că şi cele
mai noi prezintă importanţă pentru numismaţii profesionişti şi amatori.
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NOTE
1
673 păstrate la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa şi 67 la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Istorie al
Regimentului de Graniţă din Caransebeş. Vezi în acest sens şi Dana Blllllnescu, Elena Voia, Octavian Popescu, în
Banatica. 15/1, 2000, p. 256. Aici sunt date ca total 673 monete, probabil numai cele din muzeul reşiţean, dar la o
adunare a acestora este vorba de 677 piese. Este clar cil undeva s-a strecurat o greşeală.
2
Legenda de pe Av.: DN IVLIA - NVS ... despllr(itll astfel am regăsit-o doar la Sirmium. În acest caz am
putea spune cil avem de-a face cu RIC VIII, p. 389, nr. 70. Doar ilizibilitatea reversului nu ne permite să fim siguri
de aceasta.
3
Pentru acesta vezi Dana Bălllnescu, SCN, 8, 1984, p. 132; D. Pretase, Autohtonii, p. 244.
4
Despre acest tezaur există mai multe variante mergând de la faptul că acest lot ar reprezenta circa
jumătate din tezaur (sau chiar cea mai mare parte a tezaurului) dar şi că în total ar fi existat peste 2000 monete din
care o mare parte ar fi ajuns la Viena.
5
Proprietarii acestor colectii au dorit să-şi păstreze anonimatul.
6
Prima dată când a fost prezentat acest tezaur, am făcut-o personal în comunicarea Un lot dintr-un tezaur
monetar de sec. IV descoperit în Banat - Simpozionul Intemational In Memoriam "Constantin Daicoviciu,
Hadrian Daicoviciu, Marian Gumă" şi Seminarul "Istoriei regimentelor de graniţa", Muzeul Judeţean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş, 22-23 noiembrie 2002. Atunci am prezentat 28 de piese din
una din cele trei colecţii (pe atunci singurele din respectiva colecţie). Între timp în această colecţie au mai intrat 21
de piese (deci un total de 49 exemplare) la care avem acces. Deocamdată ni s-a promis accesul şi la o a doua
colectie unde se mai păstrează circa 30 de piese (colecţie unde iniţial s-au aflat toate cele 399 monete). Piesele din
a treia colectie le-am văzut, fără a ni se permite accesul direct la ele. Cele 49 de exemplare sunt în lucru pentru
publicare.
.
7
Comunicare: Nicolae Olariu, Monedă romană din sec. IV e.n. descoperită la Anina, Al XIII-iea
Simpozion de Numismatică al Secţiei Timişoara a Societl!Jii Numismatice Române - Timişoara,· 18 mai 1986.
8
Toate aceste piese din Dudeştii Vechi le-am văzut chiar la descoperitor şi le-am prezentat în
comunicarea Contribuţii la descoperirile monetare de sec. I-IV, Al XI-iea Simpozion de Numismatici! al Societl!Jii
Numismatice a Banatului Timişan, Timişoara, 14 octombrie 2001.
9
La aceasta nu se mai citeşte atelierul din cauza uzurii.
10
Informaţie de la Octavian Dogariu.
11
Informaţie de la Octavian Dogariu.
12
Trei dintre acestea le-am prezentat în comunicarea comunicarea Contribuţii la descoperirile monetare
de sec. I-IV, Al Xi-lea Simpozion de Numismatici! al S.N.B.T., Timişoara, 14 octombrie 2001, completând
numărul lor până la 70 în altă comunicare: Noi descoperiri monetare antice la Mehadia, Al XIX-iea Simpozion
Naţional de Numismatică al Societl!Jii Numismatice Române, Reşi\a, 16-18 mai 2002. Numărul pieselor care le
cunoaştem este deja mai mare, ele aflându-se în prelucrare pentru publicare.
13
Comunicare: Octavian Dogariu, Solidus barbarizat FL. HELENA descoperit la Sânpetru Mare, jud.
Timiş, Al V-lea Simpozion de Numismatică al S.N.B.T., Timişoara, 18 octombrie 1998.
14
Comunicare: Constantin Răileanu, Ioan Raica, O monedă romană din sec. IV e.n. din vestigiile unei
aşezări dacoromane - la Şag-Timişeni, Al XIII-iea Simpozion de Numismatici! Sectia Timişoara a S.N.R.,
Timişoara, 18 mai 1986.
15
Am folosit termenii de "st." şi "dr." ca în heraldică şi nu pe cei ai privitorului.
16
Comunicare: Constantin Răileanu, Willy Heinz, Alte monede romane descoperite la Teremia-Mare
(jud. Timiş), Al X-lea Simpozion de Numismatică al Sectiei Timişoara a S.N.R., Timişoara, 11 noiembrie 1984.
17
Comunicare: Octavian Dogariu, Monedă postaureliană descoperită la Timişoara, Al IX-iea Simpozion
de Numismatică al Secţiei Timişoara al S.N.R., Timişoara.
18
Descoperit prin anii '80 într-o grădină. Moneta am prezentat-o în comunicarea Contribuţii la
descoperirile monetare de sec. I-IV, A Xi-lea Simpozion de Numismatică al S.N.B.T., Timişoara, 14 octombrie
2001.
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Abrevieri
AE-bronz.
Av. - avers.
c.e. - cerc exterior.
FH - tipul cu călăre\ (falling horseman).
FTR- FEL TEMP REPARATIO.
RIC IV/2 - Harold Mattingly, Edward A. Sydenham, C.H.V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage,
voi. IV /2, Londra, 1938.
RIC Vil - Patrick M. Bruun, The Roman Imperial Coinage, voi. Vil, Londra, 1966.
RIC Vlll- J.P.C. Kent, The Roman Imperial Coinage, voi. Vlll, Londra, 1981.
Rv. - revers.
World Coins XVlll - Chester L. Krause, Clifford Mishler, Standard Catalog of World Coins. Eighteenth
Century, Second Edition, Krause Publications, Iola, U.S.A„ 1997.

A FEW MONETARY FINDS FROM BANAT,
NEW OR LESS KNOWN
Summary

This article deals with some monetary finds (hoards and isolated) discovered
in 16 localities from Banat (where other coins already recorded were found)
belonging to the 2nd-l 8th centuries.
They complete the repertory of the numismatic finds of this region.
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1. Moldova Nouă - tezaur - bronz Constantius II, Siscia (nr. 1).
2. Teregova - denar Elagabalus (nr. 2)
3. Timişoara - bronz Delmatius, Siscia (nr.I).
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