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ARHEOLOGUL ȘI ISTORICUL
Absolvent al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea
de Istorie și Filozofie, secţia Istorie, pe care a finalizat-o în anul 1972 cu media
generală 9,58 (nota zece la lucrarea de licenţă), profesorul univ. dr. Adrian
BEJAN şi-a făcut ucenicia la puternica şcoală clujeană de arheologie la granița
deceniilor şapte-opt a secolului XX, sub îndrumarea profesorilor şi arheologilor Hadrian DAICOVICIU, Mircea RUSU şi Ioan GLODARIU, alături de
mai tinerii specialişti pe vremea aceea, Ioan PISO, Mihai BĂRBULESCU,
Nicolae BOCŞAN, Ștefan MATEI, Petru IAMBOR, Gheorghe LAZAROVICI,
fiind coleg de an de studii cu Dorin ALICU, Eugen IAROSLAVSCHI şi
Adriana RUSU-PESCARIU.
A participat împreună cu aceştia, ca student, pe şantierele arheologice
din Munţii Orăştie (cetăţile dacice de la Sarmisegetusa Regia şi Feţele Albe)
şi la Dăbâca (cetate medieval timpurie şi medievală) între anii 1969–'72. Datorită aptitudinilor privind cercetarea ştiinţifică dovedite pe parcursul anilor de
studii, atât pe şantiere arheologice cât şi în elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru şedinţele de cerc ştiinţific de arheologie - istorie veche, profesorul Hadrian
DAICOVICIU, conducătorul cercului, i-a încredinţat prezentarea volumului
de studii “Dacica” a Academicianului Constantin DAICOVICIU, recenzie care
ulterior a fost publicată în revista de cultură clujeană “Echinox”.
Pe parcursul anilor de facultate a participat la sesiuni ştiinţifice studenţeşti naţionale, iar la terminarea studiilor (teza de licenţă cu titlul Orfevrărie
dacică în Latène, coordonator Prof. univ. dr. Hadrian DAICOVICIU) a fost
repartizat, prin comisia ministerială, ca muzeograf-arheolog la Muzeul Banatului
din Timişoara. Va activa în această instituţie din anul 1972 până la începutul
anului 1977. Prin prisma necesităţilor instituţiei, i-a revenit în cadrul secţiei
de Istorie, sarcina studierii perioadei cuprinsă între secolele IV–XVIII, respectiv
intervalul cronologic de la retragerea aureliană până la epoca modernă (cucerirea Banatului de către habsburgi). Astfel, a fost nevoit să se reprofileze pentru
a putea realiza în expoziţia de bază a muzeului, perioada medievală de istorie
bănăţeană integrată istoriei naţionale.
Sub coordonarea directorului muzeului, prof. Marius MOGA şi a directorului adjunct, arheolog Florin MEDELEŢ, a început în anul 1973 săpăturile
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arheologice la cetatea medievală Jdioara, forurile judeţene de la acea dată intenţionând valorificarea turistică a monumentului. Cercetările departajate pe mai
mulţi ani (1973–'79) au dus la realizarea planului cetăţii, identificând structuri
noi care nu erau menţionate în planurile şi documentaţia anterioară referitoare
la cetate. Cu această ocazie s-a degajat un bastion patrulater, menţionat de literatura de specialitate (L. F. Marsigli), dar care s-a dovedit a nu fi poarta de intrare a cetăţii şi, desigur, s-a localizat cu precizie intrarea propriu-zisă cu pod şi
şanţ. De asemenea, s-au depistat urme de locuire anterioare cetăţii de piatră (un
posibil punct de observare, supraveghere dintr-un loc cu o deschidere vizuală
mare), precum şi complexe de locuit aflate în interiorul fortificaţiei.
Tot în domeniul cercetărilor de teren, alături de numeroase ieşiri de
scurtă durată, cu caracter perieghetic sau sondaje, a contribuit la realizarea a
două obiective majore de cercetare:
1) Alături de Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca (colectiv de cercetare
Ștefan PASCU, Mircea RUSU, Ștefan MATEI, Petru IAMBOR, Nicolae
GUDEA), Muzeului Banatului (colectiv Florin MEDELEŢ şi Adrian BEJAN)
a organizat pe parcursul a mai multor ani şantierul arheologic de la Cenad,
jud. Timiș, cu importante rezultate privind feudalismul bănăţean la începutul
primului mileniu dHr;
2) Participarea ca membru în colectiv (şef de şantier Florin MEDELEŢ) pe șantierul arheologic Remetea Mare-Gomila lui Pituţ, unde s-a ocupat de cercetarea locuinţelor prefeudale și a unui atelier de bijutier.
Pe planul valorificării ştiinţifice a debutat prin tipărirea unui capitol din
lucrarea de licenţă (Bogăţiile Daciei preromane), și a continuat prin publicarea
rapoartelor preliminare privind cercetările de la Jdioara din anul 1973, două
scurte prezentări ale istoriografiei româneşti bănăţene din perioada dintre cele
două războaie mondiale precum şi publicarea a două materiale din patrimoniul
muzeului – un complex ceramic de sec. IV dHr de la Lenauheim (jud. Timiş)
şi piesele turnate, provenind dintr-un atelier metalurgic de la Drobeta TurnuSeverin, reprezentând fibule romano-bizantine de sec. VI dHr, descoperire
extrem de importantă intrată astfel în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional.
În sfârşit, în perioada cât a activat în Muzeul Banatului a fost membru
în colectivul de redacţie al revistei Tibiscus, nr. III/1973 şi IV/1975. Alături de
colegii săi a participat la organizarea sesiunilor ştiinţifice ale secţiei, făcând parte
şi din birourile ştiinţifice ale acestor sesiuni. Pe prim plan s-a situat organizarea
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festivităţilor prilejuite de Centenarul Muzeului Banatului la începutul anului
1973, acţiune de mare amploare cu participare naţională de prestigiu.
În toamna anului 1974 a participat la unul dintre puținele schimburi de
experienţă de la acea dată, cu istorici şi muzeografi occidentali, vizitând mai
multe obiective din nordul Italiei, printre care Modena, Roma şi Veneţia.
În anul 1975 şi-a luat atestatul de muzeograf-arheolog la Ministerul
Culturii, cu două lucrări de specialitate, una de arheologie (Topografia arheologică a cetăţii Jdioara) şi una de muzeografie (Contribuţia instituţiei muzeale
la cercetarea urmelor de aşezări omeneşti pe teritoriul judeţului Timiş), ambele
lucrări predate Ministerului Culturii.
Se poate considera că anii petrecuţi în muzeu au fost în beneficiul formării ca specialist a arheologului Adrian BEJAN, care a avut acces la valoroase piese de patrimoniu din colecţia arheologică a muzeului pe care le-a valorificat prin publicare, participând totodată la şantiere arheologice, toate acestea
permiţându-i să se pregătească pentru doctorantură.
Între anii 1977–'91 a făcut parte, ca asistent universitar şi apoi ca lector
universitar, din colectivul Catedrei de ştiinţe sociale a Institutului “Traian Vuia”
(azi, Universitatea Politehnica) din Timişoara, între 1990–'91 fiind şeful colectivului de Istorie din cadrul acestei catedre. Pe planul activităţii ştiinţifice a
continuat colaborarea cu specialiştii arheologi din Muzeul Banatului și a organizat în continuare şantiere arheologice: a încheiat cercetările la cetatea medievală Jdioara, dar mai ales a organizat şi condus şantierele de la Hodoni-Pustă
(1978–'84), dezvelind o întinsă aşezare post-romană din secolele III–IV dHr
şi cel de la Timişoara-Cioreni, unde, în calitate de mebru în colectivul de cercetare, a identificat o aşezare din epoca romană târzie şi o necropolă medievaltimpurie. De precizat că învăţământul superior timişorean nu permitea, prin
structura sa din acel moment, organizarea de şantiere arheologice, singura posibilitate pentru asistentul şi apoi lectorul universitar să facă cercetare arheologică
fiind colaborarea cu specialiştii muzeului, prin preluarea formală, de către un
coleg din muzeu, a şantierului organizat de Adrian BEJAN.
A publicat în aceşti ani numeroase articole şi studii de istorie veche şi
arheologie (a se vedea lista lucrărilor), iar în anul 1985 a fost acceptat în sistemul de doctorantură, astfel încât, la 30.04.1988, susţinea teza de doctorat intitulată Structuri socio-economice, social-politice şi juridice în sud-vestul
României în secolele VIII-XII la Universitatea din Cluj-Napoca, Facultatea de
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Istorie, conducător ştiinţific fiind Academicianul Ștefan PASCU, obţinând astfel titlul de “Doctor în istorie”. Teza de doctorat, cuprinzând principalele rezultate ale cercetărilor personale ale arheologului Adrian BEJAN, a stat la baza
cărţii Banatul în secolele IV-XII, publicată în anul 1995, carte care a constituit
prima sinteză istorico-arheologică postbelică privind Banatul post-roman și
medieval-timpuriu sub aspectul organizării comunităţilor post-romane şi
româneşti din acest spaţiu în perioada respectivă.
Din anul 1985 a făcut parte din colectivul de redacţie a revistei “Studii
de Istorie a Banatului” (seria veche) editată de colectivul de Istorie al Universităţii de Vest din Timişoara, din anul 2000 fiind redactor responsabil al seriei
noi. În anul 1990, împreună cu alţi colegi, a participat la constituirea Asociaţiei
Istoricilor Bănăţeni cu sediul la Timişoara, devenind astfel membru fondator,
fiind totodată şi membru în Comitetul de redacţie al revistei asociaţiei, revista
de publicistică istorică “Clio”.
Între anii 1978–'91 a publicat peste 30 de articole şi studii prin care, pe
baza cercetărilor proprii de teren şi de documentare şi-a adus contribuţia la
cunoaşterea sub aspect arheologic a istoriei Banatului, îndeosebi viaţa rurală
post-romană: Contribuţii arheologice la cunoaşterea aşezărilor rurale dacoromane din Banat în lumina descoperirilor de la Hodoni, jud. Timiş; descoperiri aparţinând populaţiilor migratoare: Necropola de inhumaţie de sec. VIIIIX de la Timişoara-Podul Modoş; prezentare de material arheologic: Contribuţii arheologice la istoria Banatului în sec. VI-IX; organizare instituţională: Organizarea politico-instituţională a românilor bănăţeni în secolele XI-XIII; viaţă
economică reflectată de descoperirile arheologice: Dovezi atestând practicarea
meșteşugurilor în aşezarea prefeudală de la Remetea Mare-Gomila lui Pituţ etc.
Se poate, deci, afirma că perioada cât a fost angajat la Institutul Politehnic din Timişoara nu a reprezentat o ruptură în cercetarea ştiinţifică a arheologului Adrian BEJAN ci, din potrivă, o evoluţie firească, culminând cu perioada doctoranturii.
Încă de la înfiinţarea Colectivului de Istorie din cadrul Facultăţii de
Litere a Universităţii de Vest din Timişoara, a activat ca lector universitar, în
1991 se transferându-se, prin concurs, pe post titular de la Politehnică la Universitate. Profesional, atât pe tărâm didactic cât şi ştiinţific, din acest moment şi
până la data pensionării (2012) a contribuit la cercetarea perioadelor post-romană
și ev mediu timpuriu din spațiul bănățean. În anul 1995 a promovat pe postul
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de Conferenţiar, iar din 1998 a devenit Profesor universitar. Din anul 1995 a
fost ales, de către colegi, şeful colectivului de Istorie, colectiv transformat în
anul 1996 în catedră.
Principalele domenii de cercetare au fost Arheologie, Istoria veche a
românilor, Istoria mileniului I dHr în spaţiul românesc (epoca post-romană,
medieval-timpurie și medievală). Ampla activitate de pe parcursul a douăzeci
şi unu de ani la colectivul/ catedra de Istorie este ilustrată în bogata listă de
lucrări ştiinţifice publicate.
Cercetarea ştiinţifică personală a continuat pe direcţiile trasate în anii
anteriori. Are la activ participarea la patru şantiere arheologice:
■ la Teremia Mare în anul 1991, efectuând un sondaj arheologic într-o aşezare
medieval-timpurie, conducător al cercetării în colectiv alături de dr. Mircea
MARE, coleg la Muzeul Banatului;
■ 1992–1993 membru în colectivul de cercetare de la Sânandrei (jud. Tiniş),
sit preistoric peste care se suprapun morminte avare (din perioada marilor
migrații).
■ între 1995–2007 la Sânnicolaul Mare-Selişte, şantier arheologic de mare
amploare, 12 ani de cercetare şi şantier-şcoală pentru o parte a studenţilor secţiei de Istorie, cuprinzând: aşezare post-romană, necropolă sarmată, aşezări
medieval-timpurie și medievală, necropolă medievală de inhumaţie. Este şantierul arheologic de cea mai mare amploare organizat de Prof. univ. dr. Adrian
BEJAN. Din colectivul de cercetare au mai făcut parte dr. Marius GREC, actualmente prof. univ. la Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad, asist./lector dr.
Liviu MĂRUIA şi lect. univ. dr. Dorel MICLE, ambii de la Universitatea de
Vest din Timişoara.
■ Între anii 2008–2012 şi-a asumat responsabilitatea ştiinţifică a şantierului
de la Unip-Dealu Cetăţuica, şantier de mare importanţă pentru istoria dacilor
bănăţeni, dar cercetările au fost coordonate efectiv de către asist/lect. univ. dr.
Liviu MĂRUIA şi lect. univ. dr. Dorel MICLE. Și acest şantier a avut caracter
de şantier şcoală a Universității de Vest din Timişoara.
În ultima perioadă, colaborarea cu dr. Liviu MĂRUIA (preparatorul și
apoi asistentul seminarist) s-a dovedit extrem de fructuoasă având drept rezultat
pe plan ştiinţific elaborarea în comun a unor studii, articole şi cărţi, în special
destinate studenților.
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Dintre activităţile cu caracter internaţional menţionăm:
1994: Membru în colectivul de organizare a Congresului Internaţional REI
CRETARIAE ROMANAE FAUTORES, Universitatea de Vest Timişoara;
1995: Schimb de experienţă la Universitatea din Katowice (Polonia);
2000: Schimb de experienţă la Universitatea din Szeged (Ungaria);
2002: Schimb de experienţă la Universitatea din Ioannina (Grecia) şi participare la Congresul Internaţional de Istorie organizat de această universitate;
2003: Participare la congresul dedicat “Zilelor Emanoil Gojdu” la Budapesta
(Ungaria);
2004: Participare la al XI-lea Congres Internaţional de Tracologie, Chişinău
(Republica Moldova);
2005: Participare la al XII-lea Congres Internaţional de Tracologie, Komantini
(Grecia).
Lucrările publicate din 1990 şi până în prezent – vezi lista de lucrări –,
participările la sesiuni ştiinţifice în ţară şi în străinătate, precum și cercetarea
arheologică de teren, toate sunt axate pe evoluţia (istoria) poporului român şi a
strămoşilor săi, daco-romani. Cercetătorul consideră că istoria românilor este,
în primul mileniu creştin de care s-a ocupat îndeosebi, o istorie a nuanţelor,
cercetătorii români actuali trebuind să studieze nu ceea ce-i desparte pe românii
din diferitele zone ale spaţiului românesc, ci elementele lor comune de evoluţie.
Este bine că istoriografia românească a dat amploare mai mare cercetării unor
domenii mai puţin abordate înainte de 1990 (populaţiile migratoare, viaţa politică şi socială a Transilvaniei medievale etc.), dar, în opinia istoricului Adrian
BEJAN, nu trebuiesc neglijate nici aspectele etnogenezei româneşti şi existenţa
comunităţilor rurale româneşti precum şi a instituţiilor româneşti pe tot parcursul
evului mediu transilvan. “Dacă istoricii români de astăzi nu vor fi interesaţi de
aceste probleme, mai puţin spectaculoase, e adevărat, preferând teme cu mai
mare succes în lumea ştiinţifică europeană contemporană, atunci istoriografia
românească va fi în pierdere deoarece nimeni nu va veni să le rezolve în locul
lor. Istoria este şi va rămâne o ştiinţă politică şi ignorarea acestei realităţi a
costat întotdeauna scump pe cei care au făcut-o”.
Timișoara,
8.11.2016

Lect. univ. dr. Dorel MICLE
Universitatea de Vest din Timișoara
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PROFESORUL
În anul 1990, la scurt timp după evenimentele din decembrie 1989,
lector univ. dr. Adrian BEJAN împreună cu dr. Ioan MUNTEANU şi dr.
Nicolae SĂCARĂ au constituit nucleul unui grup de iniţiativă având drept
scop reînfiinţarea la Universitatea din Timişoara a învăţământului superior de
profil istoric. Ca urmare a activităţii acestui colectiv care s-a mărit continuu,
îndeosebi prin meritul dr. Ioan MUNTEANU, s-a înfiinţat în anul universitar
1990–'91, la Universitatea de Vest din Timişoara, secţia Istorie - O limbă străină, care a fost integrată iniţial, pentru puțină vreme, Facultăţii de Sociologie,
apoi Facultăţii de Litere, materiile din planul de învăţământ împărţindu-se între
disciplinele de istorie şi cele filologice.
Reînfiinţarea unei secţii de Istorie la Universitatea din Timişoara a
reprezentat o echilibrare a centrelor de cercetare istorică românească în partea
de sud-vest a României, cu posibilităţi largi de colaborare în zonă, mai ales cu
centrele universitare de la Novi Sad (Serbia) şi Szeged (Ungaria), specializările
din domeniul istoriei completând profilul umanist al Universităţii de Vest asemenea marilor universităţi din ţară şi străinătate. Reînfiinţarea specializării
Istorie se înscrie în tradiţia învăţământului superior timişorean: la Universitatea
de Vest exista în anii '80 o secţie de Istorie-Geografie în cadrul Institutului
Pedagogic de 3 ani.
În anul 1990 a avut loc prima sesiune de admitere, secţia demarând cu
20 de locuri. Pe parcursul anului universitar au fost scoase la concurs două posturi, unul de conferenţiar ocupat de dr. Doina BENEA care activase până în
acel moment la Muzeul Banatului din Timişoara şi care astfel a devenit şefa
viitorului colectiv de cadre didactice al secţiei de Istorie şi unul de lector, ocupat de dr. Adrian BEJAN, şeful colectivului de Istorie de la Universitatea
Politehnică Timişoara, cei doi specialiști acoperind cu norma lor didactică
necesităţile de moment ale anului I. Dr. Doina BENEA și dr. Adrian BEJAN
au colaborat de la început în vederea consolidării secţiei prin mărirea numărului de studenţi, prin crearea de noi profile în cadrul secţiei şi consolidarea
colectivului printr-o politică de cadre raţională vizând creşterea numărului
membrilor catedrei și angajarea unor cadre didactice tinere.
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Scurt istoric al colectivului/catedrei de istorie:
- În 1994, ca urmare a numărului tot mai mare de candidaţi, se decide înființarea Secţiei de Istorie, în cadrul aceleiaşi facultăţi.
- În 1997 în cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxă se înfiinţează specializarea Teologie Ortodoxă – Istorie.
- În 1997 se organizează ciclul de studii post-universitare Romanitate Orientală. Istoria provinciilor sud-est europene, având ca director de studii pe prof.
univ. dr. Doina BENEA, ciclu care în 1998 a devenit specializare de Masterat.
- În 1998, sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan MUNTEANU se organizează
un profil de studii post-universitare consacrat epocii moderne, Sinteza culturală bănăţeană între Europa Centrală şi de Sud-Est în perioada modernă.
- Din anul universitar 1999/2000 s-a obţinut dreptul de organizare a examenelor de definitivat, gradul II şi I.
- În anul 2001 s-a înfiinţat Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie “Constantin
Daicoviciu” (Centru de Cercetare de tip C), sub coordonarea prof. univ. dr.
Doina BENEA.
- Începând cu anul universitar 2002/2003, Universitatea de Vest a devenit Instituţie Organizatoare de Doctorat în domeniul ISTORIE prin cei trei profesori
care au primit dreptul de a conduce doctorate: prof. univ. dr. Doina BENEA,
prof. univ. dr. Ioan MUNTEANU şi prof. univ. dr. Victor NEUMANN.
- Din 2003 se organizează un program de perfecţionare cu profilul ISTORIE
în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea de Vest din Timişoara.
- În 2003, sub coordonarea prof. univ. dr. Victor NEUMANN, se organizează
ciclul de masterat Cultură şi management în spaţiul european.
- Din 2005, prof. univ. dr. Radu PĂIUŞAN coordonează, ca director de studii,
masteratul Comunismul în România între 1945-1989.
- Din 2008 se înființează programul masteral Arheologie Interdisciplinară,
coordonat de prof. univ. dr. Adrian BEJAN până în 2012.
Începând cu anul universitar 2004–'05, în România programa de studii
s-a modificat în conformitate cu Declaraţia de la Bologna (1999) privind restructurarea universităţilor europene, document la care ţara noastră este semnatară, iar în anii care au urmat s-a declanşat programul intitulat “Spaţiul European
al învăţământului superior”, lansat în cadrul Conferinţei de la Berlin (septembrie 2003), act la care România este, de asemeni, semnatară. Aplicarea refor-
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mei “Bologna” la care şi România a aderat, prin desfiinţarea specializărilor cu
dublu profil, a redus numărul grupelor de studenţi ale secţiei de Istorie de la 5
la una singură, cea de Istorie. Reducerea numărului de studenţi s-a răsfrânt
negativ asupra activităţii catedrei.
Încă de la înfiinţarea Colectivului de Istorie din cadrul Facultăţii de
Litere a Universităţii de Vest din Timişoara, dr. Adrian BEJAN a activat ca
lector universitar. Până în momentul pensionării (2012), cariera sa profesională, atât pe tărâm didactic cât şi ştiinţific, a urmat o linie continuu ascendentă.
În 1995 a promovat pe post de conferenţiar, iar din 1998 ca profesor universitar.
În 1995, ca urmare a preluării de către şefa catedrei, conf. dr. Doina BENEA,
a funcţiei de secretar ştiinţific al Facultăţii de Litere, lector dr. A. Bejan a fost
ales de către colegi şeful colectivului de Istorie, colectiv transformat în anul 1996
în catedră.
Prof. univ. dr. Adrian BEJAN a avut o activitate universitară de 30 de
ani (din ianuarie 1977, ca asistent la Politehnica din Timișoara și până în 2012
la Universitatea de Vest, unde și-a încheiat activitatea ca profesor). Două mandate ca şef de colectiv la UPT şi patru mandate la UVT în funcţia de şef al
Colectivului şi Catedrei de Istorie, au avut ca argument o conducere echilibrată
şi eficientă de către prof. univ. dr. Adrian BEJAN a colectivului de cadre didactice şi de studenţi de la istorie. În toţi aceşti ani, buna funcţionare a Secţiei şi
a colectivului Catedrei a fost asigurată prin efortul tuturor membrilor săi, cu
toţii trecând peste numeroase probleme de ordin administrativ şi organizatoric,
între care şi atestarea periodică a specializărilor Secţiei de Istorie (Istorie, Istorie – Limbă Străină, Teologie – Istorie).
Ultimele trei mandate consecutive de şef de catedră au însemnat o
experienţă managerială deosebită. Ampla activitate a profesorului Adrian
BEJAN la colectivul/catedra de Istorie, pe parcursul a 21 de ani, este ilustrată
în CV-ul domniei sale, precum şi în lista lucrărilor ştiinţifice publicate. Se pot
surprinde trei planuri paralele: a) organizarea şi coordonarea activităţii secţiei;
b) activitatea de pedagog (activitate didactică, munca cu studenţii, cercetare
ştiinţifică studenţească, şantiere şcoală în care se desfăşura practica de
specialitate); c) cercetarea ştiinţifică personală.
Iată câteva repere cronologice privind activitatea de organizare şi
coordonare a activităţii secţiei:
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■ Timp de 16 ani (1995-2011) (4 mandate) – Şeful Catedrei de Istorie şi al
Colectivului de Istorie;
■ 2000–2012 - Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere, Istorie
şi Teologie;
■ 2000 –2004 - Membru în Senatul Universităţii de Vest din Timişoara;
■ 2000–2011 - Membru în Comisiile de decernare a titlului de Doctor Honoris
Causa a UVT la 10 specialişti marcanţi în domeniul Istorie din ţară şi străinătate şi două titluri DHC la Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad;
■ 2000–2011 - Membru în comisii de doctorat (referent) în domeniul Istorie
la Universitatea de Vest din Timişoara, la Universitatea “Babeş-Bolyai” ClujNapoca, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi la Universitatea
din Oradea;
■ 2000–2011 - Redactor şef al revistei Studii de Istorie a Banatului, Revista
Catedrei de Istorie, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de
Vest Timişoara;
■ Din anul 2001 a fost membru în conducerea Centrului de Studii de Istorie
şi Arheologie “Constantin Daicoviciu” al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie.
Profesorul A. Bejan a organizat, împreună cu membrii colectivului,
sesiunile ştiinţifice ale Catedrei precum și diverse alte manifestări, simpozioane,
conferinţe cu caracter comemorativ (vizând evenimente sau personalităţi, ca
de exemplu aniversarea a 10 şi respectiv 20 de ani de existenţă a Catedrei de
Istorie), a coordonat reprezentarea catedrei la acţiuni cultural-ştiinţifice pe plan
local şi naţional, prin colaborarea cu Academia Română Filiala Timişoara,
Arhivele Naţionale Filiala Timiş, Muzeul Banatului Timişoara, Muzeele din
Reşiţa, Caransebeş și Lugoj, Mitropolia Banatului, Inspectoratul Şcolar al județului Timiş etc.
Activitatea de pedagog, reprezentând domeniul cel mai important de
muncă în cadrul catedrei, s-a derulat pe mai multe paliere, în primul rând
activitatea la catedră, prin cursurile şi seminariile desfăşurate. Profesorul a
colaborat cu toţi colegii tineri în desfăşurarea seminariilor, îndeosebi cu asistentul Liviu MĂRUIA, cu care a avut o strânsă relaţie de prietenie, ilustrată
de participarea în comun pe şantierele arheologice de practică studenţească,
precum şi de publicarea în comun a unor lucrări ştiinţifice.
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Profesorul Adrian BEJAN a fost direct implicat în elaborarea programelor de studii, care au fost reorganizate, începând cu anul 2004–'05, pe trei
cicluri:
–studii universitare de licenţă (ciclul I), cu o durată de 3 ani, prevăzute cu 180
de credite;
–studii postuniversitare (ciclul II), cu o durată de 2 ani, totalizând 120 de credite, destinate specializării restrânse a celor mai buni dintre studenţii ciclului I;
–studii doctorale (ciclul 3), cu o durată de 3 ani, finalizate cu obţinerea titlului de doctor în ştiinţă.
În calitate de profesor A. Bejan a ținut cursuri în cadrul programelor de
studii post-universitare şi de masterat ale secţiei Istorie și a coordonat
asemenea programe:
■ 1997–2009 - Titular de cursuri la programul postuniversitar devenit apoi
masterat Romanitatea orientală. Istoria provinciilor sud-est europene;
■ 2000–2003 - Studii Postuniversitare: Spaţiul românesc în contextul european al mileniului I d.Hr. (sec. IV-X) - Director de studii şi titular de cursuri;
■ 2008–2012 - Masterat: Arheologie interdisciplinară - Director de studii şi
titular de cursuri.
Principalele cursuri predate între anii 1990-2012 la ciclul de licenţă şi
la masterat: Introducere în Istoria veche a Românilor; Introducere în arheologie; Preistorie generală; Curs special Istoria Daciei preromane; Cultura materială şi spirituală dacică; Continuitatea daco-romană; Istoria Bizanţului (după
decesul lect. dr. N. Săcară); Etnogeneză românească etc.
Profesorul A. Bejan a coordonat practica de specialitate (arheologie)
a studenţilor Secției de Istorie între 1997–2012, fiind conducător al şantierelor
şcoală de la Teremia Mare, Hodoni-Pustă, Sînnicolaul Mare-Selişte şi UnipDealu Cetăţuia, singur sau împreună cu alţi arheologi.
În același timp s-a implicat activ în activitatea ştiinţifică studenţească
prin îndrumarea de lucrări ştiinţifice în cadrul Cercului ştiinţific studenţesc de
Istorie veche şi arheologie (iniţial condus de prof. dr. Doina BENEA, cel mai
vechi cerc ştiinţific studenţesc din secţie). Din anul 1995, a coordonat Cercul
de Istorie Veche a României transformat în 2006 în Cercul de Arheologie
(coordonatori prof. univ. dr. Adrian BEJAN, lector univ. dr. Dorel MICLE şi
lect. dr. Liviu MĂRUIA). Din 1995 până în 2012, profesorul Bejan a îndrumat
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anual un mare număr de lucrări de licenţă şi disertaţii pentru masterat şi postuniversitare.
Studenţii Secţiei de Istorie s-au implicat activ în constituirea Asociaţiei
Studenţilor la Istorie şi Arheologie din România (ASAIR), punând bazele filialei
Timiş a acestei organizaţii naţionale. În anul 2007 s-a constituit Asociaţia Studenţilor la Istorie din Timişoara “ARHEOPRO”.
Cercetarea ştiinţifică studenţească s-a desfăşurat pe şantierele şcoală ale
catedrei, la arhive și în bibliotecă. Organizarea sesiunilor ştiinţifice studenţeşti
cu participarea studenţilor din alte centre universitare, participarea studenţilor
timişoreni la sesiuni ştiinţifice în alte centre universitare, publicarea lucrărilor
studenţeşti în volume ştiinţifice destinate lor (ARHE vol. I şi II), elaborarea
lucrărilor de licenţă, perfecţionarea prin masterat şi doctorat, toate au contribuit
la formarea în cadrul secţiei de Istorie a Universității de Vest a unor specialişti
de prestigiu, care şi-au câştigat în timp recunoaşterea pe plan naţional şi chiar
internaţional, în cadrul instituţiilor de profil unde îşi desfăşoară activitatea.
Se poate deci afirma că Secţia de istorie a Universităţii de Vest din
Timişoara, prin colectivul său de cadre didactice și avându-l ca şef de catedră
pe Prof. univ. dr. Adrian BEJAN, şi-a îndeplinit misiunea ce îi revenea atât sub
aspect instructiv-educaţional cât şi în privința cercetării ştiinţifice, constituind
un factor solid de promovare a învăţământului superior naţional şi european.
Timișoara
8.11.2016

Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA
Universitatea de Vest din Timișoara
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BUCRANIUL – SIMBOL ŞI SEMN (PARTEA A II-A)1
Cornelia-Magda Lazarovici*, Gheorghe-Corneliu Lazarovici**
* Institutul de arheologie, Iaşi; magdamantu@yahoo.com
** Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu; ghlazarovici@yahoo.com
Abstract. In this part of this study we analyzed further this theme with references to other
objects of worship (small tables-altars and lamps with bucrania), objects with cultic meanings
(horn, cornucopia, lamps with bucrania). Another vast topic is related with the idols with horns,
mask with horns a.s.o. Adornments and pendants with horns reflect the power of the beneficial
bull or the fear towards the wild bull invoking protection. We have not omitted bull or bucrania
bonds with astronomic symbols, such as Sun, Moon, stars, and constellations. Lids of the pots,
as well as pots with a face are generally related with cult objects, but lids also have a practical
role, protecting the content.
In several archaeological situations have been discovered deposition of trophies (heads,
horns) or bucrania is rendered on the facade of cult constructions (house models or sanctuaries).
Some cult objects or insignia (scepters, double ax), seals, labrets in the shape of bucrania
or tablets include bucrania as sign and symbol, having most often common meanings. Between
insignia, the throne is related mainly with Neolithic divinities, their signs and symbols being
related with fertility and fecundity. In Neolithic and Copper Age tools have few meanings in
relation with the horn cult or bucrania. From those preserved until our days some belong to cultic
inventory and other has the handle shaped as bucrania. Other large subject is related with the
pots, pots' protomas with shapes and meanings related with bucrania. Another analyze is in
relation with bucrania and animals of the rupestral art which proceeds the dawn of Neolithic
art, transmitted by myths and legends. Other themes related with objects or cult situations refer
to bucrania, horn and the column, snake, snake with horn or bucrania in sanctuaries.
Keywords: Bucrania, symbol, sign, temple, sanctuary, Prehistory.

5. Altăraşele şi lămpile cu bucranii
Acestea sunt o categorie de piese cu rol funcţional şi anume acela de a
menţine focul şi lumina, dar şi cu sensuri cultice, de menţinere a focului sacru. Ele
sunt o parte a altarelor casnice. Simbolurile de pe ele ne sugerează divinităţi menite
a li se aduce jertfe prin foc şi lumină sau de a proteja focul, iar prezenţa lor în
altarele casnice extinde protecţia asupra casei şi familiei.
1

Partea I-a a apărut în volumul Arheovest, III/1, 2015, p. 47-83. Lucrarea continuă cu numerotarea imaginilor. O variantă în engleză (Bucrania - Symbol and sign) a apărut în volumul
Between Earth and Heaven. Symbols and Signs. In memory of Henrieta Todorova, Ethnoreligion
Series, II, Muzeul Bucovinei, Suceava, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2016, p. 125-277.
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a

b

c
Fig. 51. Altare-lămpi cu bucranii: a. Hotărani, cultura Vădastra II2;
b. Turdaș (foto Lazarovici Gh.); c. Potporani3.
Unele din ele sunt pictate cu roşu, poartă focul în spate (Fig. 51a cerbul de la
Hotărani sau Fig. 53.2, 4) asociind Cerbul ca simbol al puterii, forţei şi focul, simbol al
vieţii, iubirii ş.a.5. Unele altare sunt pictate sau inciziile sunt încrustate cu alb (care
prin oxidare devine galben, dar are același sens: Fig. 51a, 52b) sau roşu (Fig. 52c)
ambele culori fiind simbol al luminii (la răsărit sau apus), al purităţii, trecerii (de la
zi la noapte sau de la noapte la zi), al iniţierii şi altele6. La multe din aceste altare, anumite părţi sunt rupte, pentru a fi scoase din uz (Fig. 51÷53). Deoarece părţile respective
erau foarte groase nu se puteau rupe uşor, deci este vorba de o rupere intenţionată.
Este posibil ca această rupere/spargere să fie legată de practici de magie, sesizată la
unele inventare funerare sau a efigiilor sacre7.
4

2

Nichita, 2012, cat. 165.
Draşovean, 2001, p. 46, cat. 98.
4
Vădastra II, Hotărani, Nichita, 2012, cat. 165.
5
Chevalier, Gheerbrant, 1995, s.v.
6
Chevalier, Gheerbrant, 1995, s.v.; Gimbutas, 1991, p. 21.
7
Exemple: Paul, 1992, p. 103; Monah, 1997, p. 202-203, la Luca Vrublevetskaia; Lazarovici
C.-M., Lazarovici Gh., 2006, p. 96; inventarul de la Lady of Tărtăria; Lazarovici Gh. et alii,
2001, p. 103; Merlini, 2011, p. 106, 109, 135, 136 147, pl. VIIB.23-26; Popa, 2009, p. 773.
3
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Partea ruptă uneori sugerează cui este adresată relaţia magică. Evenimentele
care determină aceste spargeri sau ruperi ritualice8 pot avea multiple cauze, dar multe
rămân necunoscute. De exemplu: la decesul unei persoane unele lucruri sunt sparte
ritual, ca la moartea preotesei (cazul Lady of Tărtăria9), unele sunt îngropate cu defunctul, iar cu restul părţilor nu se ştie ce s-a întâmplat.
Forma coarnelor este diferită, uneori este redată realist (Fig. 51a), fiind prezentate chiar şi ridurile de pe coarne (Fig. 53b). Coarnele sunt ascuţite (Fig. 51.c),
unele sunt mari (Fig. 52), altele doar sugerate (Fig. 51b, 52a÷b, d).
Un studiu despre altăraşe animaliere folosite ca lămpi a prezentat J. Makkay10.
J. Nandriş ne-a sugerat folosirea lor ca lămpi11, iar mai recent şi alţi autori consideră
că au avut această utilizare12.

a

b

d
c
Fig. 52. a. Vinča-BB, -7 m13; b. Balcani14; c÷d. Gornea, Vinča A (foto
Lazarovici Gh.).
8

Sunt rupte anumite părţi legate de o dorinţă neîmplinită sau invocarea unei dorinţe sau nevoi:
cazul cu Zeiţa cu coşiţe roşii de la Donja Branjevina: Karmanski, 1989, fig. 5, coperta 1, 4;
1989-1993. Prin bunăvoinţa lui Serghei Karmanski, Gh. Lazarovici a cercetat groapa cu depunerea ritualică. Picioarele erau rupte de la coapse şi puse sub umeri, iar faţa statuietei era în
sus, spre cer. Picioarele sugerau poziţia de orantă. Statuieta se afla în zona centrală a nivelului
cu locuinţe cu pari, SC IIA-IIB, după noi: vezi reconstituirea noastră: Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2006, p. 88, fig. II.28.
9
Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 103.
10
Makkay, 1959, unele cu bucranii: fig. 5, pl. XXIII.5-6, XXV.6.
11
La Institute of Archaeology din London a realizat asemenea lămpi pentru seminariile de etnoarheologie.
12
Băcueţ, Bejenariu, 2010.
13
Vasić, clişeu 721 (apud Nenad Tasić).
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Există multe asemenea piese care au pe margine câte unul sau mai multe bucranii (Fig. 51.2), de regulă de taur (Fig. 50a, 51.1, 52.a, c, 53.2), berbec (Fig. 52.c, 53.1,3,
54.315), ţap (Fig. 53.1 Rudna Glava, Iaša Tepe16), cerb (Fig. 51a) sau animal neexplicit
(Fig. 52a, b, d, 54.1÷2, 5÷7, 9, 56.6÷7). Berbecul înlocuieşte adesea taurul în reprezentările din Neoliticul târziu. O situaţie mai deosebită este la piesa de la Turdaş (Fig.
51.1), la care după ruperea capului, apar mai multe ştirbituri pe marginea cupei (alveolei pentru lichid), marcând loviri repetate.
De cele mai multe ori decorul este meandric, iar în câteva situaţii apar semne
care sunt de pus în legătură cu cultul luminii (triunghiul, rombul, “V” şi altele -Fig.
54.1117). Decorul de pe altare dăinuie din Vinča A (Fig. 50a) până în Vinča C (Fig.
48÷50, 52), se transmite civilizaţiilor derivate (Turdaş, Fig. 47) sau învecinate, cum
este cazul în cultura Tisa, care dezvoltă acest motiv în stil textil, cum adesea s-au exprimat specialişti.

1

3a

2
3b
4
18
Fig. 53. Altare-lămpi animaliere: 1. Rudna Glava ; 2. cultura ceramicii liniare19;
3a. cultura Tisa, muzeul din Szeged20; 3b. Jaša Tepe21;
4. Veluška22, Macedonia, Neolitic timpuriu.

14

Schier, Draşovean, 2005, p. 68, cat. 18.
Altare cu cap de berbec sau decor de coarne: Hansen, 2007, vol. 2, Taf. 264.6, 8; Taf. 265.
16
Müller-Karpe, 1968, Taf. 155.D10; Todorova, 2003, p. 322, fig. 15.E.
17
Ca simbol şi pentru faptul că sunt pe altare: Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, p. 215217, fig. 10, 53-54, 56.
18
Jovanović, 1977.
19
Fol et alii, 1989, Taf. 16.1.
20
Horváth, 2000.
21
Todorova, Vaisov 1993, p. 133, fig. 133a,
22
Jasa Tepe, Müller-Karpe, 1968, Taf. 155.D10.
15
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Tot legat de lumină sunt nişte altăraşe-lămpi din zona Pelagoniei, Macedonia,
a căror deschidere ce lasă să se vadă lumina sunt sub forma unor coarne opuse (Stence,
Fig. 54.1023).
Există şi vase zoomorfe terminate cu capete de animale sau bucranii, unele folosite tot ca lămpi (mai jos Fig. 104÷105) sau poate pentru păstratul lichidelor ce urmau
să fie arse. Desigur locul acestor obiecte era în zona altarului casnic, la îndemână, dar
şi loc sacru.

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

Fig. 54. 1. Balta Sărată (foto Lazarovici Gh.); 2÷3. 24; 4. Kotocpart Vata25;
5÷6. Zalaszentbalasz, cultura Lengyel26; 7. Gornea, Vinča A; 8. Vinkovci,
Starčevo-Criş27; 9. Balcani, loc necunoscut; 10. Stence, Neolitic timpuriu,
Macedonia; 11. Semne şi simboluri de la Fig. 51÷56.
23

Zdravkovski, 2004, kat. 16; 2006, p. 107, fig. 9.
Stanković 1992, pl. III.12-13, grupul 2.
25
Kutzián, 1944, pl. XXXV.2, cultura Kőrős.
26
*** Hungarian Archaeology IV. Neolithic, Zalaszentbalasz, cultura Lengyel, fig. 24.
27
PraJugoZem, 1979, II.
24
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Mai observăm pe altare existenţa unor semne şi simboluri (Fig. 54.11). De
semnificaţia unor simboluri ne-am ocupat urmărindu-le din Neoliticul tipuriu până
în Epoca Cuprului/Eneolitic 2 (ochiul, Soarele-Luna, sânii, lupul, şarpele, meandre,
triunghiuri ş.a.)28. Semnele se leagă de lumină, foc, căldură, sexualitate ş.a.

a

b

c

d

e

f

g
h
Fig. 55. Bucranii pe: altăraşe-lămpi (a, c÷e29, g30, h31); lampă-cărucior (b);
jucării, lămpi-sănii (b, d); f. Gradešnica, altar cu figură umană şi bucranii.
Pe unul din altarele din cultura Starčevo-Criş apare un corn pe colţul altarului,
două tăieturi care sugerează o mască cu corn (Fig. 54.8)32. Unele reprezentări ale taurului cu coarne ne aduce aminte de centaur33, sugerând taurul (Fig. 55a÷b) sau vitele
28

Maxim, 1999, p. 204-209, tipuri şi simboluri; Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 271-274;
Lazarovici Gh., 2004; 2009a, tab. 6b, 9; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014; 2015;
Lazarovici C.-M., 2006.
29
Enticlopedija Tripilskoi, 2004.
30
Alsónék-Bátaszék (Banffy et alii, 2010, p. 49, fig. 15).
31
Gimbutas, 1984, p. 67.
32
Stanković, 1992, grupa 2, pl. III.13.
33
Zdravkovski, 2004, kat. 158.
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domestice (Fig. 55a, c÷d = care aduce/duce lumina). Pe altarul casetă de la Gradešnica o
figură umană centrală este încadrată de cinci bucranii stilizate, dar este greu de precizat tipul de animal (Fig. 55.f).
În Macedonia pe numeroase altare apare bucraniul sub forma unor triunghiuri
(Fig. 56.1÷3).
Trebuie precizat că unele piese din cultura Cucuteni–Trypillia aparent ca jucării pe roate au caseta lor în care uleiul şi feştila focului, forma coarnelor şi capului sugerează animalul care le transportă (taur, Fig. 55.b, e sau căprior, Fig. 56.4).

1

2

4

3

5

6
7
Fig. 56. Altare-lămpi cu coarne: 1÷3. Madžari34; 3. Vinča35; 4. Cultura
Trypillia36; 5. Gornea-Cǎuniţa; 6. Vinča B137; 7. Vinča B138.

6. Vetre cu coarne şi în formă de bucraniu
Am văzut mai sus la stelă, sanctuare ş.a. asocierea bucraniului cu vatra şi coloana, de această problemă ne-am ocupat cu alte prilejuri, ca şi alţi autori39. Aceste asocieri
34

Zdravkovski, 2004.
Stankivić 1993.
36
Enticlopedija Tripilskoi, 2004, II, p. 192.
37
Stanković 1992, pl. V, Gr. 3, -7 m.
38
Stanković 1992, Tab. II, cat. 5, -7,5 m.
39
Dumitrescu, 1971; Idem, 1986; *** Sanctuaries and Cult, 1981; Leuven, 1981; Mareş,
1993; Ursulescu, 2002; Lazarovici C.-M., 2004; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2006, p.
35
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sunt o caracteristică a multor sanctuare (Fig. 4÷8), la piesele monumentale şi la machete
(Fig. 10÷16, 30, 31, 40)40.
Vatra este considerată simbol al vieţii în comun, al casei. În jurul ei se adună
familia. Vatra dă lumină şi căldură. Etnologii consideră că vatra este şi simbol “... al
unirii bărbatului cu femeia, al dragostei, al îngemănării focului cu ceea ce conţine ...
în calitate de centru solar reuneşte fiinţele prin lumina şi căldura sa ... este locul unde
se pregăteşte hrana, el este centru al vieţii ...care dăinuie şi se perpetuează ... a devenit un sanctuar41 asupra căruia este chemată protecţia lui Dumnezeu, unde se celebrează cultul şi unde sunt păstrate statuetele şi imagini sacre”42. Această definiţie ne
permite să înţelegem asocierile dintre vatră şi bucraniu, vatră şi corn. Aceste idei s-au
născut încă în Neolitic şi în Epoca Cuprului, după cum vedem în variantele şi aspectele de mai jos. Prin vatră se aduc jertfe divinităţilor cereşti. În acest caz taurul, partener
al Marii Mame, cum au văzut mai sus la Parţa, este simbol al fecundităţii şi fertilităţii.
Observăm mai jos că în numeroase cazuri vatra este spartă, este ruptă (Fig. 56.c, e÷g,
i), cum se întâlneşte la vetrele portative şi alte obiecte din complexele de cult43.
Ca să se ajungă la asemenea definiţii, mii de generaţii i-au asociat vetrei forme
care au dat naştere la noi atribute, pe care le regăsim în sintezele etnologilor. Asocierea
cu bucraniul, cu cornul în spatele cărora este taurul, mai ales taurul cosmic, taurul
celest se leagă de fecunditate şi fertilitate. Dragoslav Srejović considera vatra ca forţă
vitală, avea forme umane44, uneori o redă pe Mamă cu copilul, alteori sub ea, de fapt
în vatra casei sunt îngropate persoane sau copii, au sculpturi, în Locuinţa 23 de la
Lepenski Vir este scena de vânătoare cu bucraniul45.
În Anatolia, tradiţiile rămase de la Çatal Höyük le întâlnim şi în alte staţiuni, din
aceeaşi vreme, dar şi mai târzii, unde aducerea de jertfe pe vetre este asociată cu stele
sau coloane (Fig. 56a÷b) sau cu bucranii. Imaginile noastre sunt dintr-un studiu de sinteză al lui J. Mellaart despre Anatolia şi Orientul Mijlociu, care are numeroase exemple
de vetre cu bucranii de la Kusura (Fig. 57a÷b), Mersin (Fig. 57.c÷d, f÷g), Tabara el
Akred (Fig. 57.e), Tarsus (Fig. 57.h), Alishar (Fig. 57.i), Tel Brak (Fig. 57. j), Nuzi
(Fig. 57.l÷n), Beycesultan (Fig. 57.o), Mochlos (Fig. 57.p) şi Roussolakkos (Fig.
57.r)46.
301-336, 534-541; 2007, p. 130-138, 228-238; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2003; 2008;
2008a; 2009; 2010; Mateş, 2010; Kovács, 2014.
40
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2015a.
41
La Ghirbom vatra ţine loc de sanctuar: Aldea, 1974, p. 40-47, fig. 1-4; Paul, 1992, p. 107108; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2003, p. 478, fig. 121; Lazarovici C.-M., Lazarovici
Gh., 2007, p. 57-58, fig. Va.30; Mateş, 2010; la fel la Truşeşti: Petrescu-Dîmboviţa et alii,
1999, p. 85-88, 65.
42
Chevalier, Gheerbrant, 1994, s.v. cămin, vatră.
43
Ruginoasa, Locuinţa 3: Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2012, p. 125, 135, 212-214,
285, fig. 171-174; Parţa, Sanctuar 2 încăperea de est: Lazarovici C.-M, Lazarovici Gh., 2006,
p. 96, 306-309, 360; Merlini, 2011, p. 106, 125, 135, 146 ş.a.
44
Srejović, 1969, Pl. 3, 6, 11, 16-18, 20, 23, 29 32, 35, 36; fig. 9-10 ş.a.
45
Srejović, 1969, fig. 75-76.
46
Mellaart, 1967.
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Fig. 57. a÷i. Bucranii şi vetre cu coarne din Anatolia și Orientul Apropiat47:
a. Kusura, vatră, încăperea VI1, LB48; e. Tabara el Akred49; i. Alishar,
Epoca Bronzului.
Situaţiile se repetă într-o mare variatate de forme, unele comune (Fig. 56h÷j),
altele unice (Fig. 57.f). Unele imagini le regăsim în civilizaţiile danubiene pe altare
sau protome.
Pe marginea protomelor în formă de coarne uneori apare o figură stilizată, considerată cel mai adesea umană (cele din Fig. 57.e de la Tabara el Akred); dacă privim
gura largă, observăm că imaginea se apropie mai mult de redarea unei măşti umane
sau de taur. La alte coarne, de la altare, vetre sau altele apar ochii largi inelari, cum
este cazul la Kusura (Fig. 57j), din Epoca Bronzului50, dar şi în alte situaţii (Fig. 57.n).
Cele mai vechi sunt din Epoca Cuprului la noi, acolo Bronzul timpuriu începând după
47

Mellaart, 1967.
Diamant, Rutter, 1969, p. 153, Fig. 5.
49
Diamant, Rutter 1969, Fig. 12b.
50
Mellaart, 1967, p. 153, fig. 7: Bronzul timpuriu de acolo corespunde Epocii Cuprului la
noi.
48
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Fig. 57. i÷p. Vetre cu coarne și bucranii; j. Tell Brak, perioada Templului alb,
r. Roussolakkos.
4000 BC (la Mersin XVIII)51.
Mai remarcăm alte tipuri de vetre în care coarnele privite din profil exprimă
neîndoielnic forma bucraniului (Fig. 57. i÷p). Observăm pe aceste vetre dorinţa expresă
de a simboliza trăsăturile bucraniului prin toate elementele: coarne, ochi, faţă, poziţie.
Dar nu poate fi trecut cu vederea rostul practic acela de “căţei de vatră” folosit la fript,
forma lor derivând din V, Y, corn.
Credem că acestea nu sunt simple elemente de convergenţă, ci dorinţa expresă
de a sublinia prezenţa divinităţii, a taurului uranic păzitor al focului şi vetrei, dincolo
de rolul cultic. Acolo este vorba de o modă legată de funcţionalitatea vetrei, fiind folosite la fript cum am mai arătat sau pentru jertfe în temple (cazul din Templul alb de la
Tell Brak şi Beycesultan; vezi şi stelele şi coloanele din partea I a studiului nostru).

7. Ritualuri cu bucranii
Dorim să precizăm şi existenţa unor ritualuri legate de bucraniu şi de semnele
care îl definesc. Ne referim la o serie de imagini din Creta, unde ştim nivelul cultic înalt
pe care l-a jucat cultul taurului, simbol regal, cum de altfel apare şi la regatele din
Sumer, unde păstorul Dumuzi, acolitul zeiţei Innana52 sau legendarul erou Ghilgameş
se luptă cu Taurul Ceresc53. Ne referim totodată şi la imagini de pe sigilii (Fig. 58),
unde apare bucraniul (marcajul nostru cu roşu), asociat cu pomul/arborele vieţii şi turnarea lichidului sacru (Fig. 58 marcajul nostru cu albastru). Intr-un caz, pe bucraniul
din mijlocul căruia se ridică o coloană apare pe umărul stâng un bucraniu (ca cele din
Fig. 29). Am văzut mai sus la coloană / arborele sacru relaţia cu bucraniul, imaginile
de mai jos se adaugă acelora.
Poate întâmplător, în Neolitic, în cultura Tisa, pe un idol cu tron apare în mâna
stângă un bucraniu (vezi mai jos bucraniile şi tronul). Ştim că partea stângă, partea
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Vezi datările în studiul lui Mellaart, 1967 şi Müller-Karpe, 1968 tabelele 1-2 ş.a.
Krammer, 1962, p.220 ff.
53
Krammer, 1962, p. 13-137, fig. 30.
52
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a

b
c
d
Fig. 58. Ritualuri de turnare a lichidului sacru pe altare bucraniu (a÷c);
d. bucraniul și coloana.

e
Fig. 58e. Simboluri și semne din Danube Script.
inimii se leagă de femeie, (dragoste, iubire, păcat): acel bucraniu sugerează tot fecunditatea, fertilitatea.
Aceleaşi idei le sugerează şi prezenţa unor simboluri / semne legate de lună din
Danube Script - DS / Simbolistica Dunăreană - SD (Fig. 58b)54. Pentru a nu lungi textul cu multe trimiteri şi date C14 pentru fiecare grup de obiecte, am ilustrat cele mai
recente date C14 (fig. 59)55. Pentru alte staţiuni care nu deţin date C14, sunt însă datele
de stratigrafie comparată prezentate de către H. Müller-Karpe în 196856.

54

După numeroasele dezbateri în cadrul Simpozioanelor de etno-religie nu se poate face o separare între cele două noţiuni, simbol şi semn, deoarece ele se combină pe obiecte, obiecte de
cult, pe tăbliţe şi alte artefacte, în funcţie de necesităţi, nevoi şi dorinţa mesajului de transmis.
Un singur semn pe un vas devine simbol. Mai multe semne redau o idee, un cuvânt, o noţiune,
o expresie, o direcţie ş.a. Toate depind însă de context.
55
Proiect CANeV; Symposium CANeV; Reingruber, Thissen, 2005 (aici Fig. 59); Duru WEB
CANeV; Özdoğan M., 2003.
56
Müller-Karpe, 1968, tabelele 1-2 cu codurile de la catalog.
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Fig. 59. Proiectul CANEV57.

57

Reingruber, Thissen, 2005.
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8. Cornul abundenţei, coarnele de consecraţie
Cornul reprezintă emblema divinităţilor Ceres, Fluviile, Abundenţa, Statornicia,
Fortuna58. Regăsim forţa, invulnerabilitatea, fulgerul, puterea în credinţă şi scutul lui
Dumnezeu la evrei şi creştini59; semn regal la sumerieni60; la celţi, divinitate invincibilă
(cu excepţia tălpilor)61. Există însă şi nuanţe, cornul de taur este şi simbol feminin62.
Cornul abundenţei, după tradiţii (mituri, legende), este legat de Zeus, care în
joacă a rupt cornul caprei Amalthea care îl alăpta; el i-a promis că se va umple cu toate
fructele pe care şi le va dori. După altă legendă, ar fi cornul fluviului Acheloos, care
se metamorfozează în diferite forme, printre care cea de taur.
În lupta cu Heracles / Hercule îi rupe un corn, iar pentru a-l redobândi primeşte
cornul caprei Amalthea (fosta capră din care s-a alăptat Zeus). Mai bine zis mitologia
sau legendele greco-romane, simbolizează belşugul gratuit al darurilor divine care vin
din Apă sau din Cer. Mai târziu au primit numele de rhyton, fiind vase de turnat sau
băut în formă de corn.
Din Paleolitic cornul abundenţei este asociat cu Marea Mamă. Aceasta are toate
atributele fertilităţii feminine. În mâna dreaptă are cornul, iar cu stânga protejează pântecul-graviditatea (Fig. 60a)63.

Fig. 60a. Lausel, femeia cu
cornul în mâna dreaptă63.

Fig. 60b. Rhythoni, Căscioarele: picioarele
asigură păstrarea recipientului cu lichid
sacru şi pe o masă sau masă de cult.

În civilizaţia Vechii Europe taurul, bucraniul, cornul sunt simboluri ale divinităţii morţii şi regenerării64. Cornul a fost folosit ca instrument de suflat în Grota Ida
la Phaestos (sunatul din corn)65.
58

Chevalier, Geeherbrand, 1969; 1973, s.v.
Chevalier, Geeherbrand, 1969; 1973, p. 368, s.v. , psalmi 18.3-4.
60
Chevalier, Geeherbrand, 1969; 1973, s.v. corn, apud Menghin Elit: Innana şi Dumuzii apar
pe tron cu coarne.
61
Chevalier, Geeherbrand, 1969; 1973, p. 368, s.v., apud Ogac, 10.
62
Chevalier, Geeherbrand, 1969; 1973, s.v. corn, apud Menghin.
63
http://ancientart.tumblr.com/post/68606474519/woman-holding-a-bison-horn-from-lausselfrance; Chirica V. et alii, 2015, fig. 25.
64
Gimbutas, 1999, p. 142.
65
Picard, 1948, p. 60-61.
59
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Tema relaţiei dintre femeie şi taur reprezentată la Lausel (Fig. 60a) este dezvoltată în sanctuarele din Neoliticul Dezvoltat de la Parţa, unde partenerul Marii Mame
este taurul tot ca divinitate66 (Fig. 6.a). In Neoliticul Târziu, pe altarul de la Truşeşti
(Fig. 31a), taurul apare ca divinitate alături de Marea Mamă cu cupă pe cap pentru
depus ofrande. Cornul este o emblemă, un semn de distincţie la regalitatea din perioada
protoistorică din Sumer şi altele din aceeaşi vreme, dar şi mai târziu, la celţi etc.67.
Coarnele de consecraţie sunt un element cu rol cultic, iar după unele opinii au
şi rol funcţional, acela de căţei de vatră. Desigur, aceştia trebuie să fie suficient de înalţi
ca să depăşeasă vatra şi să aibă o înălţime minimă pentru lucrurile puse pe frigărui la
prăjit. Dar în ambele cazuri ele sunt legate de vatră, foc, lumină, unele din atributele
taurului ceresc. Mai interesantă este imitarea cornului din lut cum sunt cele de la Poduri
(Precucuteni III, Fig. 61a)68, Truşeşti-Ţuguieta (Cucuteni A3, Fig. 61b)69, Kodjadjermen
(Fig. 61c)70 şi de la Gumelniţa (Fig. 61d).
Forma lor este variată, unele au orificii pentru a fi atârnate, iar în această situaţie poziţia lor depinde de unde sunt puse sforile (Fig. 61). Când sfoara este în ambele
găuri şi este atârnat, cu lichid/ lichidul sacru sau gol, poziţia este similară celor cu mâner
(Fig. 61.c÷d). Uneori acestea sunt definite ca rhython, deşi cele de la Donja Branjevina
şi de pe coasta Dalmaţiei au altă formă şi stau pe picioare71, ambele fiind vase de cult
şi erau folosite pentru libaţii; desigur acestea se adresau divinităţii taur, în cazul nostru. Cornul este asociat cu alte diferite simboluri (Fig. 61e: trifoi, arborele vieţii ş.a.).
Observăm că acestea sunt frecvente în Epoca Cuprului.

9. Coarnele de consecraţie
Coarnele de consecraţie reprezintă o problemă adesea dezbătută în literatura
arheologică72.
La Lepenski Vir pe una din sculpturi este redată prin incizie o faţă în formă
de bucraniu (Fig. 62b)73, deşi majoritatea sculpturilor sunt legate de simboluri de peşte,
dar sunt şi unele abstracte ce o redau pe Marea Mamă. Este firesc să apară şi partenerul
ei, Taurul, care după cum se ştie domină arta rupestră franco-cantabrică. Curbura redă
ochii, nasul este între ochi, forma este de bucraniu.
Amuleta de la Tărtăria a fost confundată sau s-a folosit impropriu numele de
“ancoră”74. În acest caz nu a fost luat în seamă orificiul, care arăta că piesa era purtată
la gât. Dimensiunile sforii erau ca la tăbliţele pe care Lady of Tărtăria le purta uneori.
Deci, era o piesă de distincţie. Forma ei era a unor coarne de taur. Marco MERLINI a
66

Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 271, 276, 278, 279, 282, 292.
Golan, 2003, p. 119, 125, fig. 120.1-2; 125.
68
Precucuteni III, ***Cucuteni 1997, cat. 128, pl. 10b.
69
*** Cucuteni 1997, Cucuteni A3, cat. 129; *** Neolithische Kunst 2008, cat. 126.
70
Bőkőnyi, 1988, p. 137, Abb. 80, kat. 19, S. 209.
71
Apar din Neoliticul timpuriu la Donja Branjevina (Biagi, Spataro, 2001); Biagi, 2003, vezi
şi bibliografia pentru Balcani.
72
Torcică, 2012.
73
Babović, 2006, p. 109, pl. color, p. 203, fig. 401.
74
Pentru problemă vezi: Makkay, 1968; Lazarovici Gh., 1979, pl. XXII/C5-8, D2-3, E9.
67
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analizat problema şi a oferit mai multe analogii pentru coarnele de consecraţie75.

a

b

c

d

e
Fig. 61. Cornul abundenţei: a. Poduri – Dealu Ghindaru; b. Truşeşti –
Ţuguieta (a÷b76); c. Kodjadjermen; d. Muzeul din Olteniţa (c÷d,
foto Lazarovici Gh.); e. coduri de simboluri şi semne.

a
b
Fig. 62. Cornul abundenţei: a. vase în formă de corn, cu rol de turnat
lichide (askos)77; b. coarne de consecraţie, Lepenski Vir – Sanctuar
XLIV78.
75

Merlini, 2011, p.150, fig. VIIB.27-30, vezi analogiile şi comentariile.
Cucuteni, 1997.
77
Voinea, 2005.
78
prelucrare după Babović, 2006, p. 109, 203, fig. 401.
76
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Fig. 63. Coarnele de consecrație: a÷b. pandantiv, Tărtăria (a. reconstituirea
noastră; b. după M. Merlini); c. Zorlenţu Mare-Codru (foto Lazarovici Gh.);
d. Gumelniţa-Măgura, cultura Gumelniţa79; e. Gălâbnik, pintadera cu
bucraniu; f. Turdaş; g. Neolitic târziu80; h. Uivar; e. coduri DS.
Coarnele de consecraţie apar ca incizii pe vase (vezi mai jos la vase), dar există
şi o serie de piese, ca de pildă o pintaderă, pe care sunt redate mai multe coarne, unele
fiind marcate cu puncte, reprezentând foarte probabil un totem familiar şi marcând
79
80

Merlini, 2011.
Korkuti, 2003, p. 284, tab. IV.8.
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gradul de înrudire prin numărul de puncte.
De la Zorlenţu Mare din nivel Vinča B2-C provine o piesă cu suport terminată
cu coarne de consecraţie (Fig. 63c), suportul permiţând aşezarea ei pe o măsuţă de cult,
în cadrul unui altar casnic. Deci, avem două categorii de coarne, purtate ca pandantive
sau aşezate pe măsuţe sau în locuri sacre din locuinţă.
Am constatat la Parţa că fiecare bloc de locuinţe avea câte un totem familiar81.
Un extins studiu despre bucraniile din cultura Gumelniţa a realizat Ion TORCICĂ pornind de la două situri ale culturii Gumelniţa: Vităneşti-Măgurice şi Surduleşti82. Autorul a prezentat numeroase analogii pentru descoperirile sale, din care am folosit unele
situaţii pentru studiul nostru (Fig. 63i÷j).

i

j

h
Fig. 63. Bucranii din cultura Gumelniţa: a.83; b.84; coduri din DS.
Unele din acestea aveau orificii, puteau fi atârnate (Fig. 63a.4, 63b.6÷7, 10), dar
erau mai subţiri decât cele de la Tărtăria. Capetele lor se termină în genul diferitelor
variante de coarne de taur. Este posibil ca unele piese să fi avut şi funcţionalităţi practice. Nu este exclus ca unele să reprezinte păsări, cum avem o situaţie de la Zorlenţu
Mare85.
O tipologie nu este greu de făcut, dar mai greu este să înţelegem semnificaţiile
pe care forma lor o prezintă, iar cum este cazul mai sus la semnul 106d şi poziţia este
semnificativă.
81

Casa Cerbului, Casa Bucraniului, Casa Altarului şi altele: Lazarovici Gh. et alii, 2001, p.
146-148, fig. 110-111; săpături 2005–2006, on-line
http://www.prehistory.it/sitoromeno/parta/parta2006/parta
82
Torcică, 2012.
83
Torcică, 2012, p. 65, pl. I, selective
84
Torcică, 2012, p. 65, pl. II, selective.
85
Lazarovici Gh., 1979, fig. 8, tip Va.
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Descoperirile de la Varna arată cel mai bine importanţa pe care o jucau coarnele
de consecraţie86. Este vorba, foarte probabil, de aplici de pe o robă regală sau preoţească.
De altfel, întreaga imagistică a pieselor de acolo are un caracter regal (Herrschaft).
Nu este cazul să insistăm dacă este vorba de morminte regale, cenotaf, depuneri
cultice sau altele, dar inventarul acoperă pe bună dreptate termenul de Herrschaft =
domni87.

Fig. 64. Aplice în formă de bucraniu de la Varna; coduri DS.

a

b

Fig. 65. a. Frescă de la Knossos; b. vasul de la Zagros.
Cele două poziţii ale coarnelor (Fig. 64, vezi şi codurile) permit a fi văzute şi
de jos, de pe pământ, dar şi din cer (divinitatea taurul ceresc), ca în alte situaţii88.

86

Ivanov, 1988, Abb. 34.
*** Macht, Herrschaft 1988.
88
Am afirmat acestea cu prilejul analizei vasului candelă de la Zorlenţu Mare: Lazarovici Gh.,
Lazarovici C.-M., 2014, p. 216, fig. 52a-c.
87
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Din Neoliticul târziu, dar mai ales în Epoca Cuprului, tronul este tot mai frecvent folosit, mai ales pentru divinităţi sau preotesele lor, ceea ce înseamnă că şi în
comunităţile mari se impune o elită civilă sau religioasă. Ea s-a născut pe durata Neoliticului dezvoltat odată cu apariţia marilor sisteme de fortificaţii, care necesită un
asemenea sistem de organizare.
Privind retrospectiv, cele mai interesante coarne de consecraţie, realizate din plăcuţe de aur, provin din celebrele descoperiri de la Varna89. În afară de modelele de tauri
descoperite în morminte şi tezaure (Fig. 64b) sunt o serie de podoabe tot de aur în formă de bucraniu. Acestea au fost fixate prin două orificii care sugerează şi ochii. Formele
sunt asemănătoare, doar dimensiunile variază puţin. După forma lor par coarne de berbec, element dominant în Neoliticul târziu în aria culturii Vinča (vezi mai sus Fig. 53.3).
Importanţa bucraniului ca simbol al puterii o putem observa în palatele din civilizaţia minoică şi mai târziu în cea miceniană (Fig. 65), unde bucraniul apare pe vase
sau fresce asociat cu coloana sau securea dublă, ambele simboluri ale puterii. Simbolurile se leagă de tema bucraniu – coloană, cel mai adesea duble (ambele variante ale
taurului: pământen şi ceresc).
Aceste scene ne permit să ne întoarcem în timpurile preistorice ca argumente
pentru bucraniile monumentale din sanctuare şi mai apoi ca piese pe altarele casnice.

10. Idolii cu coarne, idolii cu mască
Cel mai timpuriu idol de tip bucraniu, neperforat provine de la Trestiana I, din
cultura Starčevo-Criş90. Cultura Vinča prin idolii şi altarele sale a dezvoltat cultul bucraniului, în special berbecul. În cultura Vinča, mai ales la nivel Vinča C (Fig. 66), apar
numeroase altare cu capete de berbec care sunt preluate de cultura Vădastra91 , dar şi
de alte civilizaţii din zonă.
Despre acest tip de piese am scris adesea92. Capul, de fapt masca, are forma a
două coarne (Fig. 66÷67)93, alteori capul-masca are coarne sau părul în formă de coarne (Fig. 67e÷f).
Cei mai mulţi dintre idolii cu coarne sunt bărbaţi, au marcat phalus-ul sau nu
au sâni, atât la cei antropomorfi (Fig. 66d÷e, 67), cât şi la cei perforaţi (de tip Zorlenţ
după noi94) (Fig. 68c). O piesă mai deosebită provine de la Kosovska Mitrovica - Fafos I
(Fig. 66a), care are pe ambele braţe câte o brăţară. La Vinča (Fig. 67c÷e) sunt unele
cu masca similarǎ celor de la Zorlenţu Mare (Fig. 66c).
De fapt, la aceeaşi vreme berbecul este mai frecvent întâlnit pe altăraşele de cult
decât taurul, foarte probabil e vorba şi de raţiuni economice, o răcire sau uscare a vremii, iar transhumanţa câmpie-munte devine necesară.
Coarnele de berbec sunt frecvente în Neoliticul târziu pe altare, idoli, în
regiunea dunăreană, dar şi pe coastele Adriaticii în cultura Hvar (de la Hrvatska,
89

Torcică, 2012, p. 68, pl. IV.3, Varna.
Popuşoi, 2005, 245, fig. 48.1.
91
Nichita, 2012, cat. 20a, apud Nica et alii, 1995.
92
Lazarovici Gh., 1979, p. 89, fig. 710, tipul f.; 2014.
93
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, fig. 23; privind Masca, tipologie, p. 198-199.
94
Lazarovici Gh., 1979, p. 95; 2014.
90

61
https://biblioteca-digitala.ro

b
c
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d
Fig. 66. Cap cu coarne sau coafură gen coarne: a÷c. cultura Vinča: a. Kosovska
Mitrovica; b. Pavlovac; c. Zorlenţu Mare; d. Trestiana, Starčevo-Criş (foto
Lazarovici Gh.)

d
e
b-c
a
95
Fig. 67. Idoli cu masca cu coarne: a. Hotărani, cultura Vǎdastra ; b. Pavlovac–
Čukar; c÷e. Vinča-Bjelo Brdo96 (foto şi prelucrǎri Lazarovici Gh.)
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98
Fig. 68. Idoli bucranii perforaț: a. Liubcova ; b. Turdaş ; c. Gomolava99; d.
Turdaş (prelucrare Lazarovici Gh.)100; e. Zorlenţu Mare; f. DrăgăşaniCerboaica101; g. Karphi orantă cu coroană și bucraniu102; c, e - foto Lazarovici Gh.
95

Nichita, 2012.
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, fig. 23.3-4; Nenad Tasić, documentaţia Vasić.
97
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, p. 193, 194, Fig. 10; Luca, 1990.
98
Typ Va: Lazarovici Gh., 1979, p. 95; 2014, Fig. 42b.
99
Brukner, 1966, p. 154, Fig. XIV/1, sunt și alte piese care se încadrează în categoria idolilor
perforați: Jovanović Š., 1977, Fig. 16/20.
100
Vlassa, 1966 și bibliografia; Hansen, 2007, vol. 2, Taf. 283.2_4.
101
Nichita, 2012; Nica et alii, 1995, Fig. 11.1.
96
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Croaţia, vezi mai jos la protome). Alteori coroana idolilor are în faţă bucraniul (Fig.
68.5, bucraniul colorat de noi).
Mai observăm la cei perforaţi că mulţi dintre ei sunt tot bărbăteşti (Fig. 68)103,
deşi unii mai târzii (Fig. 70), tot bărbăteşti nu sunt perforaţi. Un idol tip bucraniu dublu
(în formă de “H”) are şi ca protomă un bucraniu (Fig. 68.4).
La Liubcova (Fig. 68a) idolul împreună cu alte piese aparţineau inventarului
sau altarului casnic al unei preotese104. Trebuie să subliniem unele elemente de decor
legate de bucraniu şi coloană la idolul de la Sahr’a r Hagolan (Fig. 69b), deşi în acest
caz nu este vorba de securea dublă105 sau pomul vieţii, cum apare în cele mai multe
situaţii (Fig. 58).

a

b
Fig. 69: a. amuletă, Bicske-Galagonyás; b. idol cu bucraniu pe spate, Sahr’a r
B105 Hagolan106.

a

b

c

107

Fig. 70. Bucranii: a. Tepe Gawra ; b. Drăgăneşti Olt (Gumelniţa - Sălcuţa108);
c. Mezőkövesd (LBK)109.
102

Torcică, 2012, p. 69, pl VI.3-4.
Este vorba de tipurile IIIB1 şi V, vezi şi analogiile lor: Lazarovici Gh., 1979, p. 95, fig. 8.
104
Luca, 1990; 1998 ş.a.
105
Picard, 1948, p. 48, 64, 67 ş.a.; Gimbutas, 1984, p. 75, 78, fig. 30 ş.a.
106
Pentru Bicske, Makay, 1978; codul B105 decor în formă de bucraniu pe spate: Hansen, 2007,
vol. 2, Taf. 30.1.
107
Diamant, Rutter, 1969, p. 168, fig. 24, Tepe Gawra nivel VI.
108
Drăgăneşti Olt-Cerboaica, Nichita, 2012; Nica et alii, 1995, fig. 11.1a.
109
Hansen, 2007, vol. 2, Taf. 229.8; Kalicz, Kóss, 2014, p. 96, fig. 8.7, 13.9, în nivel Aflöld
– Szatmar.
103
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Mai deosebite şi rare ca apariţii sunt câteva piese la care capul de bucraniu este
asociat pe amuletele de tip Bicske (Fig. 69a), situaţie similară la Zorlenţu Mare (Fig.
68.3), deşi este distanţă mare între cele două aşezări, peste 350 km, apar piese similare.
Pe de o parte este vorba de o migraţie din zona vinčiană, dar asta dovedeşte că în spatele formelor sunt nişte mituri, legende, oamenii se cunosc, au relaţii, păstrează tradiţii,

a

b

c

e1

d

e2

Fig. 71. Bucranii şi reprezentări de bucranii: a. Bajić110; b. Agia Soufli Magul;
c. Rachmani111; d. Turdaş; e. Çatal Höyük; e1, e2 - varianta noastrǎ; f. coduri DS.
căci după migraţie ar fi trebuit să apară alte forme. Desigur sunt şi unele interpretări
locale, cum sunt cei de la Bicske-Galagőnyas (Fig. 71b÷c)112. Pe un fund de vas de
110

Hansen, 2007, vol. 2, Taf. 527.1, 527.1,b.
Hansen 2007, vol. 2 taf. 101.5b, 18.
112
Makkay, 1996, p. 127, fig. 77, vezi şi alte piese de tipul perforat şi un corn de animal.
111
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la Turdaş apare dansatoarea, dar care îngemănează bucraniul (om 96, om 97) cu phalusul sau bucraniul cu coloana (om 98).
Descompusă, imaginea simbolului (Fig. 71d) cuprinde o adevărată criptogramă
din mai multe variante de coduri: dansul (om 2m, om 11), phalusul (om 97, om 98),
bucraniul cu coloana (om 98, B106). La Çatal Höyük în unul din temple (Fig. 71e113,
vezi şi varianta noastră cu craniu în nişă (Fig. 71e2) decorul de pe bot este din succesiuni de M şi W, zig-zag-uri, tringhiuri alternative (Fig. 71e).
Deşi nu este intenţia noastră de a analiza aici şi acum toate semnificaţiile, în
Fig. 71d am încercat analiza unor criptograme şi interpretarea lor în raport de semnele
din Danube Script: regăsim aici simboluri ale taurului legate de fecunditate prin codurile DS 183a, 183c, 193c, 183d, B134 şi chiar în fig. 71c piesa din profil aduce a phalus,
iar cea din plan a bucraniu-vulvă. Am văzut mai sus asocierea Taurului cu Marea Mamă
ca partener, acolit, ca elemente aflate la originea vieţii.

11. Bucraniul şi lichidul sacru
Pe sigiliile cretane bucraniul apare adesea pe altar, iar unele personaje aduc
libaţii, toarnă (Fig. 56b) sau beau (Fig. 72a) din lichidul sacru, fiind asociate cu pomul
vieţii. Este vorba de timpurile protoistorice, din a căror vreme şi de mai târziu se cunosc
o serie de legende legate de aceste probleme.

a

b

c

d

Fig. 72. a÷c. Imagini de pe sigilii cretane114; d. divinitate din Lagaş cu coarne şi
vase de libaţii în mâini115.
Tema este legată desigur şi de apa vie, cunoscută din basmele mitologiei noastre sau din mitologia mai veche, cum este o stelă din Lagaş, unde divinitatea are coarne
şi din ale cărei mâini cu două vase de libaţie izvorăşte Tigrul şi Eufratul (Fig. 72d).
Pe acele sigilii apar pe lângă preoteasa care recoltează lichidul sacru (Fig. 72a) sau
toarnă (Fig. 72b) şi personaje cu corp uman şi coarne de cerb care primesc lichidul
113

Mellaart, 1964, p. 67, fig. 21, zidul, NV, sanctuarul VII, 21 restaurare.
Golan, 2003, p. 130, fig. 122.3.
115
Kovács, 2014; Idem, 2014a etc.
114
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sacru (Fig. 72c) în vase de libaţii (rhyton, Fig. 72a÷b, amfora, Fig. 72b sau askos, Fig.
72c, cupa şi altele din sanctuare116). În toate aceste cazuri bucraniul este asociat cu
pomul vieţii şi lichidul sacru (apa vie, laptele, vinul, undelemnul, sperma ş.a.)117. În imagini din mitologia neolitică preoteasa ţine în mână vase de tip askos, ca la Liubcova118
(vezi şi mai sus temele legate de lumină, cornul abundenţei ş.a.).

12. Masca şi coarnele
Unele aspectele le-am analizat mai sus la idoli (Fig. 66÷67 ş.a.). O piesă deosebită prin monumetalitatea ei, situată în vecinătatea unui perete puternic ars al unei
construcţii, este masca de la Uivar119. Masca a fost ruptă pe jumătate. După reconstituirea noastră prin simetrie, apare ca mască cu coarne, probabil de taur. Masca este
unică în sud-estul Europei, cum apreciau pe bună dreptate descoperitorii. După publicarea materialelor din complexe se poate aprecia dacă este vorba de un sanctuar casnic sau comunitar. De altfel ca şi în multe alte cazuri, ruperea este un act făcut de cei
din comunitate sau de către duşmani pentru distrugerea efigiilor sacre120.

a
b
Fig. 73. Uivar, cultura cultura Vinča C: a. masca monumentală;
b. reconstituire Lazarovici Gh.121.

116

Kovács, 2014; 2014a şi bibl.
În general: Sandars, 1985, p. 246-247, fig. 159; Kachti, Rutkowski, 1972, 199; Lazarovici
Gh. et alii, 2001, I.1, p. 279-280, 289, fig. 263; Lazarovici C.-M., 2004, fig. 42; Kamilari,
Rutkowski, 1972, p. 213; Karageorghis, 1977, p. 43; Lazarovici Gh. et alii, 2001, I.1, p. 272,
278, 280, 285, 289-281, 290-291, 299, 306, 313-314, 331.
118
Liubcova, Luca, Dragomir, 1985; 1987, fig. 31/42, 4/1; Luca, 2002, p. 15-28, fig. 1, foto 1-2;
Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 281, fig. 258.
119
Schier, 2005; Schier, Draşovean, 2005; Draşovean, 2005.
120
Paul, 1992, p. 103; Monah, 1997, p. 202-203; Lazarovici Gh. et alii, 2011, p. 125, 135, 285;
Merlini, 2011, p. 106, 109, 125, 36, 147 etc.; Lazarovici C-.M, Lazarovici Gh., 2006, p. 96,
203; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2015, fig. 50-51; etc.
121
Schier, Draşovean, 2005.
117
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13. Podoabe şi pandantive cu bucranii
Foarte probabil că sunt mai multe asemenea piese, dar noi cunoaştem doar
câteva cazuri. Unele sunt pandantive de prins pe îmbrăcăminte (Fig. 74a), altele au
forma unei măşti (Fig. 74b).
Cea mai interesantă piesă este de la Bilcze Złote-Peştera Werteba, din Ukraina,
o peşteră cu rol cultic, practic un sanctuar (Fig. 74a÷b)122. Piesa este o aplică de os, în
formă de bucraniu, foarte probabil montată pe vestimentaţia unei preotese123, pe care
este incizată o siluetă feminină în poziţie de orantă pe fruntea taurului.
Pe o mască zoomorfă de la Căscioarele (Fig. 74c), ce reprezintă un bucraniu,
pe frunte şi creştet a fost modelată o femeie.
Mai târziu cunoaştem două mituri din religiile prehelenice: una în care Zeus o
răpeşte pe Europa transformându-se într-un taur alb şi o duce în Creta – este vorba acolo
de o înfăţişare a Taurului ceresc ca Zeu; şi o alta în care Zeus îl roagă pe Heifaistos,
fierarul divin124, să îl lovească în cap cu barda, prilej cu care se naşte zeiţa Athena,
zeiţa frumuseţii şi înţelepciunii, războiului ş.a.

a
b
c
Fig. 74. a. Masca de la Căscioarele; b÷c. Bilcze Złote, Peştera Werteba
(prelucrări Lazarovici Gh.).
Desigur este vorba de variante, de elemente ale unor mituri străvechi care în
civilizaţia elenistică îmbracă forme artistice superioare. Simboluri cum este cel de la
Căscioarele au stat la baza mitului dintre Zeus şi Europa sau naşterea zeiţei Atena. Privind imaginea, parcă vedem zeiţa ieşind din capul zeului taur, instalată între coarne
cu forţa taurului / zeu să înfrunte lumea pământeană.

14. Bucraniu, stele, constelaţii
Bucraniul este asociat cu multe simboluri sau semne pe frunte sau între coarne.
Mai sunt unele decoruri cu semnificaţii simbolice cum sunt meandrele, “V”,
care au pentru fiecare civilizaţie semnificaţiile lor şi care adesea ne scapă. Unele simboluri (pentru codurile de simboluri avem o bază de date şi informaţii; provenienţa lor

122

Gimbutas, 1989, p. 247, fig, 7.39; Monah, 2012, fig. 188.11; etc.
Peştera Verteba este un sanctuar în natură.
124
Eliade, 1981, p. 55-56; Luigi Luca Cavalli-Sforza et alii, 2004.
123
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o prezentăm în anexa coduri125) joacă rolul unor atribute suplimentare ale bucraniului.
De exemplu: Soarele (Fig. 75.1÷3, 7) indică lumina, căldura, ziua, bărbatul,
fertilitatea; Luna (Fig. 75.2), stelele (Fig. 75.4÷5) sugerează noaptea, lumina rece, femeia, fecunditatea.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Fig. 75. Sud-estul Europei126.

12

Soarele este redat sub diferite forme: o diafragmă care se concentrează în centrul frunţii ca un punct energetic (Fig. 75.1 sud-estul Europei127; naşterea şi ocrotirea
lui, Fig. 75.2128; triunghiul, simbol sexual masculin sau feminin în funcţie de poziţie,
Fig. 75.6÷7, 12), X (Fig. 55.10÷11) sau crucea Sf. Andrei, simbol al corpului uman
ceresc (unirea părţii drepte cu stânga), securea dublă, simbolul regalităţii, al forţei, al
puterii (Fig. 52.10÷11).
125

Pentru semne şi simboluri vezi codurile Lazarovici din Baza de date Scriere, cu referiri la
Lazarovici Gh., 2003, Idem, 2009a; unde sunt peste 2700 de înregistrări; dar şi Merlini, 2009
şi cu bibliografia mai veche; la fel pentru Haarmann, 1995; Idem, 2008; Idem, 2008b, ş.a. şi
Winn, 1973; Idem, 1981; Idem, 2004a; Idem, 2004b.
126
Golan 2003, p. 132, fig. 124.7.
127
Golan, 2003, p. 132, fig. 124.7d.
128
Golan, 2003.
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15. Banca cu coarne
Avem în documentaţia noastră un singur exemplu (Fig. 76). Redarea unei bănci
în miniatură, ca şi în cazul tronurilor cu coarne (vezi mai jos) îşi găseşte loc în sanctuare sau machete de sanctuare, pe care stau de regulă sfătuitorii, înţelepţii, sfatul bătrânelor / bătrânilor (divan la Silvia MARINESCU-BÎLCU129). În acest caz sunt sugerate
patru locuri, care pot fi şi divinităţile anotimpurilor sau punctelor cardinale şi altele.
Asocierea cu coarnele are menirea de a le întări autoritatea, ca şi în cazul tronului.

16. Capace de vase cu bucranii
În cultura Vinča sunt multe capace de vase, dar foarte puţine au “coarne”, iar
cele mai multe nu redau imaginea taurului, decât în câteva situaţii (Fig. 77, Vinča B1,
-7 m130). De la Turdaş sunt două capace de vas şi ambele redau un cap de taur cu
coarne131.

Fig. 76. Târpești, bancă cu coarne cu
patru locuri de şezut.

Fig. 77. Capac cu coarne, Vinča
–BB, prelucrare Lazarovici Gh

Ambele imagini sunt foarte expresive. Începând din Vinča C, dar mai apoi în
Epoca Cuprului, cum sunt cele de la Căscioarele132, locul taurului este luat de berbec
pe altăraşe sau capace de vase, deşi forma lor diferă de cele vinčiene.
Un alt tip de capace, spre deosebire de cele de sus (Fig. 77÷78) folosite pentru
acoperirea amforelor sunt cele plate, care stau pe buza vaselor (Fig. 79).
Unele capacele gumelniţene au butonul în interiorul curbei, altele la exterior
(Fig. 79)133. În toate situaţiile de mai sus menirea bucraniului era de a proteja conţinutul
vaselor respective, fie că erau lichide (Fig. 77÷78a÷b), fie anumite produse (cazul din
Fig. 79a, cu două orificii, ceea ce permitea capacului să stea perfect pe vas, ambele
fiind atârnate: în acest caz credem că recipientul era folosit pentru păstrarea unor seminţe), fie vase de bucătărie, pentru a accelera fiertul sau a feri conţinutul de cenuşă sau
alte resturi în timpul fierberii. Butonul de forma unui bucraniu permitea ridicarea uşoară
129

Marinescu-Bîlcu, 1981, Fig. 113.15; divan = cuvântul are şi sensul de loc de sfat.
Vinča - Bjelo Brdo, -7 m, clişeu 713, apud Nenad Tasić.
131
Roska, 1941, pl. 102.
132
Andreescu, 2002, pl. 371.2.
133
Fig. 79d, de la muzeul din Drobeta-Turnu Severin provine din colecţia Istrati.
130
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a

b

d

c

e

f
g
Fig. 78. Bucranii și capace de vase cu coarne de taur sau berbec; a÷c. Tudaş;
d. Căscioarele, cultura Gumelniţa, faza A2134; e. Epoca Bronzului;
f÷g. Epoca Cuprului (prelucrări Lazarovici Gh.).
134

Andreescu 2002.
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a

b

c
d
Fig. 79. Capace: a. Turdaş (foto Lazarovici Gh.); b. Gomolava, Vinča C;
c÷d. Gumelniţa; d. 135.
a capacului – dacă ne gândim la folosirea lor la pregătitul hranei.
De cele mai multe ori uităm de funcţionalitatea obiectelor, analizăm mai mult
tipul, ceea ce ţine de o istorie culturală, în timp ce analiza funcţionalităţii ţine de analiza procesuală136.
Capacele adânci pe amfore presupun o fixare de durată, pe când cele plate sunt
de durată scurtă.

17. Depuneri de bucranii, trofee, coarne, case, morminte
Depunerile de cranii, bucranii, trofee de animale mari (taur, bizon, bos primigenius, cerb), în morminte, în gropi rituale, în vecinătatea caselor sau în fundaţia lor, are
menirea pe de o parte a nu lăsa craniul la îndemâna carnivorelor. Craniul, bucraniul
după cu am văzut mai sus, în mai toate cazurile are un rol protector. In toate aceste
cazuri este vorba de cultul craniului137.
Trofeele. Păstrarea trofeelor este un act de mândrie, de putere şi forţă, de recunoaştere a calităţilor vânătorului în lupta lui cu animalul. Sunt numeroase situaţii când
aceste trofee sunt depuse în fundaţia stâlpului din centrul casei (vezi Fig. 81b) sau în
centrul aşezării (Fig. 80), ca la Zorlenţu Mare, în cel mai vechi orizont de locuire, nivelul 7, cu rolul de a proteja această staţiune şi sanctuarul din vecinătate, fundat în nivel
Vinča B138.

135

Nichita, 2012.
Pentru raportul dintre tip şi funcţionalitate vezi studiul nostru bazat pe ideile lui Tugby, 1967;
Idem, 1971; Lazarovici Gh., 1993.
137
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2006, p. 56.
138
Starea de păstrare era precară, resturile nu au putut fi ridicate. Distanţa între vârful coarnelor
era de peste 1,15 m. Săpătura a fost condusă de Marius MOGA şi Octavian RĂUŢ, iar Gh.
Lazarovici a şpăcluit trofeul.
136
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Fig. 80. Zorlenţu Mare, nivel 7, Vinča A3/B1-B1, trofeu de bizon (peste -1,15
m), groapă de fundare.
La Parţa în primul nivel de locuire (Parţa 7a), în marginea unui bordei, dar în
interiorul lui, a fost depus într-o mică groapă cu cenuşă un bucraniu de taur fără coarne139. Spre deosebire de alte complexe bordeiul are trei etape de refaceri şi mai multe
nivele de locuire marcate de vetre şi arsuri. Din aceste motive considerăm că personajul care locuia în bordeiul respectiv, aflat în zona centrală a aşezării, avea un rol deosebit (social şi religios) în comunitate. Cenuşa depusă alături de bucraniu indică, foarte
probabil resturile unui banchet legat de sacrificarea taurului sau sacrificiu de fundare140.
Tot la Parţa, în nivelurile 6, sunt două situaţii când coarne sau frunţi de taur au
fost: una la baza vetrei din jurul soclului statuii monumentale din Sanctuarul 2 (Fig.
81b141); alta la baza unui stâlp central de la Casa Cerbului (Fig. 81.c)142. După cum
se poate observa în toate situaţiile de mai sus, depunerile de bucranii ca ofrande sau
trofee se leagă de complexe cultice. O situaţie tot cultică, tot de la Parţa o avem din
faza III-a a culturii Banatului: în groapa 121 (Fig. 81d143) au fost depuse ca ofrandă
un corn de bou, unul de cerb, fragmente de oase, mai multe vase, unele întregibile grafic, altele doar părţi de vase; toate au fost depuse cu fundul în sus sau cu partea interioară în jos. Dacă ne gândim la un ritual foarte des întâlnit când are loc ruperea, spargerea sau întoarcerea unor vase, râşniţe cu faţa în jos (de cele mai multe ori legate de
numerologia sacră 6+1, 3+4 sau 7144), vedem limpede caracterul sacru al gropii.
139

Lazarovici Gh. et alii, 2001, I.2, p. 86, fig. 59-60.
Dumitrescu, 1970, p. 7, 22; Monah, 1997, p. 34, n. 46.
141
Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 228-229.
142
http://www.prehistory.it/ftp/parta_archaeological_excavations02.htm
143
Lazarovici Gh. et alii, 2001, I.1, p. 86, fig. 59-60.
144
Vlassa, 1970, p. 169-174; Luca, 2001, p. 88-89 154, fig. 6; Lazarovici Gh., Petrescu,
2000; 2002; 2003; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2006, p. 168-174, fig. IIIa.54-58;
Lazarovici C.-M., 2009, p. 224-225; Lazarovici Gh., 2009b, fig. 12b.
140
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b

c
d
Fig. 81. Depuneri de bucranii, Parţa - cultura Banatului faza II: a. L26, nivel 7a;
b. Sanctuarul 2, nivel 6, sub podeaua/vatra altarului monumental;
c. casa Cerbului, nivel 6, la stâlpul central;
d. groapă rituală, nivel 5, cultura Banatului faza III.
La Zau de Câmpie-Grădiniţă în podeaua unei case (L8, Fig. 82b) a fost depus
un trofeu de taur (Fig. 82b). Acesta se afla sub podeaua locuinţei formată din pământ
galben amestecat cu negru, bătut. Ulterior, în podea, a fost îngropată o fetiţă, care avea
mărgele la gât. În toate locuinţele de suprafaţă din suprafaţa cercetată de noi au fost
găsite morminte de copii de vârste diferite, de la 1 la 4–5 ani (Fig. 82a).

a

b
Fig. 82. Zau de Câmpie, Locuinţa 8.
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Depunerea de cranii de taur în podeaua locuinţelor este un procedeu cunoscut
din PPN, la Hallan Çemi Cladirea A145, în Neoliticul timpuriu la Cârcea146 şi mai apoi
în Neoliticul târziu la Gălăţui-Movila Berzei 1 (construcţie considerată sanctuar147),
în Epoca Cuprului în culturile: Foeni-Petreşti, la Lumea Nouă148, Petreşti, la Ocna
Sibiului-Faţa Vacii149, în Tiszapolgár la Tureni 150, în cultura Cucuteni-Trypillia la
Luka Vrubleveckaja (Fig. 83)151 şi altele.

Fig. 83. Luka Vrubleveckaja, cultura Cucuteni-Trypillia151.

Fig. 84. Egipt152.
În unele situaţii depunerile de bucranii sunt asociate cu alte obiecte (cu râşniţe), în care sunt depuse tot trofeul sau doar coarnele ce se leagă de tema principală a
rolului taurului, bucraniului, cornului, de protecţia divină şi de fecunditate şi fertilitate, dar şi de furtuni, trăznet, cum am văzut mai sus pentru corn.

145

Rosenberg, Redding, 2002, p. 46; Mateş, 2010.
Nica, 1976, p. 442.
147
Neagu, 1999, p. 22; 2000, p. 29-30; 2003, p. 92; Neagu et alii, 2001, p. 85-86.
148
Gligor, 2009, vol. 1, p. 204-206; 2009, vol. 2, pl. CCX.5.
149
Paul, 1992, p. 115.
150
Lazarovici Gh., 2009b, p. 252-253.
151
*** Enticlopedija Tripilskoi, 2004.1, 2004.2, s.v. Bibikov, Luka Vrubleveckaja.
152
Golan, 2003 (colorat de noi).
146
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18. Bucraniu şi invocarea
Pe o imagine din Egipt patru
maimuţe invocă naşterea sau răsăritul soarelui cu bucraniu (Fig. 84 cu
colorarea noastră)154.
Relaţia soare-bucraniu este
relaţia Pământ - fertilitate şi fecunditate, simbolurile taurului, temă care,
după cum am mai prezentat, este frecventă în mitologia egipteană, cum am
văzut mai sus în Fig. 75.

Fig. 85. Templu, Dagestan Richa,
sec. 12153.

19. Morminte şi temple cu bucranii
În arta monumentală, protejarea “casei morţilor” (deşi protejarea morţilor este
doar parţial tema noastră), a sufletelor lor de către bucraniu, este sugerată prin prezenţa
bucraniilor pe coloane, deasupra unor intrări în temple sau străjuind întrările pe lateral sau deasupra (Fig. 85÷86)155.
Până târziu în vremurile istorice, în Daghestan un mormânt monumental are
la colţuri coarne de bucraniu (Fig. 85).
În vremurile noastre (prin anii 1955-1960), în satul Milcoveni (Banat), sacrificarea taurului comunal era o adevărată sărbătoare, lumea din întregul sat a venit gătită
de sărbătoare, în costume naţionale. Pe fruntea taurului au fost depuse două benzi tricolore în diagonală (crucea Sf. Andrei)156. Semnificaţia benzilor tricolore avea un rost
practic, deasupra încrucişării benzilor loveau cei cu baroase pentru a ameţi taurul.

a

b
Fig. 86. Morminte/Hypogee cu simboluri din bucranii: a. 157;
b÷c. Sardinia 4000 BC158.
153

Golan, 2003, p. 130, fig. 122.8.
Golan, 2003, p. 130, fig. 122.2, Egipt.
155
Gimbutas, 1999, p. 36-37, 63 şi bibliografia.
156
Observaţii Gh. Lazarovici din satul natal.
157
Gimbutas, 1989, p. 285, fig. 447.
154
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20. Sceptre în formă de bucraniu
Din definiţie sceptru este: toiag, baston (împodobit), baston de comandă, purtat de comandanţi, suverani, ca simbol al autorităţii. Figurativ simbolizează demnitate,
putere, mărire, autoritate de suveran; domnie, conducere; din fr. sceptre, lat. sceptrum159.
După cum vedem, atât la propriu, cât şi la figurat este un efigiu de putere.
După profilul prin găurile sceptrelor (Fig. 87), observăm că unele puteau fi
montate pe un băţ sau o tijă de lemn (Fig. 87.1÷4) sau una de os, la acestea orificiul
fiind mai subţire (Fig. 87.5). Din Neolitic avem foarte puţine imagini sau reprezentări
cum puteau fi folosite sau cum arătau aceste sceptre. De la Thore un personaj, care
poartă coarne, are în mâna stângă un sceptru (Fig. 88.1), iar pe cap douǎ coarne. Cele
mai interesante modele de sceptre ale unor personaje din Neoliticul târziu - Epoca
Cuprului le avem de la Crkvine Stubline (Fig. 88.3), din Vinča C160, unde grupuri de
figurine toate masculine, cu masca în chip de pasăre, poartă ca sceptre diferite modele,
buzdugan sferic, topoare miniaturale după marile tipuri de topoare din Epoca Cuprului.

Fig. 87. Sceptre, profile: 1÷4. Drǎguşeni161; 5. Parţa.

a
b
162
Fig. 88. Sceptre: a. ; b. Tărtăria163; c. Crkvine Stubline164.
158

Gimbutas, 1989, fig. 417.
DEX on line.
160
Crnobrnja, 2011; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, p. 203, fig. 22a-c.
161
Marinescu-Bîlcu, Bolomey, 2000.
162
Wirth, 1931, B16.
163
Merlini, 2011.
159
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Este posibil ca şi idolul din inventarul lui Lady of Tărtăria să fi avut un asemenea însemn cu topor de piatră sau alt obiect montat pe coadă în zona umǎrului (Fig.
88.2).
Cele mai vechi sceptre, posibil să fie şi din Paleolitic, dar informaţiile noastre nu vizează şi acele domenii. Avem însă date referitoare la PPN, la Hallam Çemi
(Fig. 89.1165) sunt câteva sceptre cu capete de animale făcute din piatră (Fig. 89.1,
30c166).
Sceptrele sunt confecţionate din pietre, uneori semi-preţioase, marmoră, os, dar
cele mai numeroase sunt din lut. Acestea au nevoie de coadă. Uneori acestea erau montate pe toiag, cum ni se pare cel de la Gornea, ce are asemenea perforaţii de fixare167.

1
2
3
Fig. 89. 1. Hallam Çemi, PPNA; 2. sceptru din cupru cu 6 bucranii, Nahal
Mishmar168, 4500–3500 BC; 3. Parţa169.
Există numeroase figuri de marmoră, piatră sau lut care au fost montate pe asemenea sceptre, încă din Neoliticul dezvoltat, Vinča A la Gornea şi Liubcova, mai apoi
la Turdaş170, într-o vreme când apar şi primele figurine bărbăteşti în zonele noastre.
Din lut provine un sceptru din cultura Banatului de la Parţa publicat de Fl. Draşovean,
care a analizat şi posibilităţile de fixare cu diferite analogii pornind de la unele modele
similare celei de la Nahal Mishmar (Fig. 89.2)171, din Epoca Cuprului.
Din aceeaşi vreme, din cultura Cucuteni, sunt cele mai multe sceptre de lut,
iar majoritatea lor aveau o perforaţie centrală pentru a putea fi fixate pe o coadă, formând toiag sau sceptru.
Unele sunt de o mare expresivitate, cu detalii anatomice (Fig. 90.1, 4) sau schematizate (Fig. 90.2÷3, 5), la toate erau redate coarnele, ochii şi urechile taurului. Cele

164

Crnobrnja, 2011.
*** Die ältesten Monumente, 2007, p. 280, kat. 44, PPN A, Hallam Çemi.
166
Özkaya, Coşkun, 2008, fig. 9.
167
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, p. 206, 209, fig. 40a.
168
*** Die ältesten Monumente, 2007.
169
Draşovean, 1996.
170
Vlassa, 1966a (=1976), p. 100-106; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, p. 206, 209.
171
Draşovean, 1996, p. 66.
165
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mai numeroase piese de acest fel provin de la la Truşeşti (Fig. 90.1÷4)172 şi Drăguşeni.
Pentru sceptrele de la Drăguşeni, Silvia Marinescu-Bîlcu a prezentat şi unele analogii
din diferite perioade privind forma şi aspectele pe care le îmbracă în Epoca Cuprului173.

2÷3

1

4
5
Fig. 90. Sceptre din lut, cultura Cucuteni: 1÷4. Truşeşti-Ţuguieta;
5. din corn de cerb, cultura Gumelniţa, Ciolăneştii din Deal174.

1
2
3
4
Fig. 91. Bucranii sceptre: cultura Vinča: 1. Gornea; 2. Liubcova (foto
Lazarovici Gh.); 3. Vinča-Bjelo Brdo175; 4. Ruginoasa, din săpăturile
H. Dumitrescu (foto Lazarovici Gh.).
La acestea amintim şi sceptrul de la Ruginoasa din săpăturile Hortensiei
Dumitrescu (Fig. 91.4), ca şi un altul din aşezarea de la Mănăstioara-Cetăţuia
(Cucuteni A2-A3; săpături M. Florescu, V. Bobi); ambele credem că redau capete de
ovicaprin, deşi maniera de redare a capului diferă.
172

Dumitroaia et alii, 2005, cat. 176, 178; Lazarovici C.-M. et alii, 2009, chap. 1, fig. 13b,
cat. 122-123.
173
Marinescu-Bîlcu, Bolomey, 2000, fig. 172.
174
Frînculeasa, Mirea, 2007.
175
Nenad Tasić.
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Sceptrele sunt mai rare în arealul Gumelniţa, printre cele identificate până acum
menţionăm unul schematic din corn de cerb de la Ciolăneştii din Deal (Fig. 90.5) şi
alte două, unul de formă geometrică, iar altul cu caractere antropomorfe, redând chipul
unui bărbat176. A. Frînculeasa nu exclude ca unele reprezentări zoomorfe, cu coarnele
rupte, considerate acum parte a unor vase să fi jucat şi rol de sceptre 177. Sceptrul din
corn de cerb de la Ciolăneştii din Deal este mai stilizat, fiind redat botul, iar coarnele
doar sugerate.
Bucranii mai greu de identificat, care reprezintă cai sălbatici, onagru sau altele, folosite tot ca sceptre provin din cultura Vinča, cum este cel de la Gornea (Fig. 91.1,
Vinča A)178, Vinča - Bjelo Brdo (Fig. 91.3) sau Liubcova (Fig. 91.2). Taurul simbolizează forţa, onagru rapiditatea, sugerând atribute masculine, dar cel mai adesea acestea sunt asociate cu Marea Mamă în Neolitic şi Epoca Cuprului.

21. Securea dublă şi bucraniul
Securea dublă sau labrys este considerat simbolul forţei în luptă. Adesea
securea apare singură pe coloană, simbolizând legătura dintre forţa pământeană şi
cea cerească.
În mitologia cretano-minoică securea este asociată cu bucraniul (Fig. 92).
Labrys stă cu coada înfiptă în bucraniu sub forma unui altar (Fig. 92.1, 5). În unele
scene minoice (Fig. 92.5) altarul format din bucraniu şi secure apare alături de zeiţe
ale fertilităţii care invocă forţa, puterea divină a taurului şi securii. Din Neoliticul balcanic ne este cunoscutǎ o secure dublǎ (Fig. 92.2), tip de piesǎ care apare foarte rar.

3

1

2
Fig. 92. Bucraniu și securea dublă: 2. piesă din Balcanii de Nord179;
1, 3÷5. civilizația cretano-minoică (4 cod din DS).
176

4

5

Ilie, 2012.
Frînculeasa, 2012, p. 64.
178
Vlassa, 1966a (=1976), p. 100-106; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, p. 206, 209,
fig. 40a.
179
Hayden, 2003, p. 274, Fig. 7.31.
177
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22. Sigiliile şi bucraniul

Pe un sigiliu din Neoliticul timpuriu de la Gălâbnic180 apare stilizat un bucraniu.
Dacă descompunem imaginea observăm asocierea unei serii de bucranii, pornind de
la cele mai de jos (Fig. 93.1a÷1b). Numărul de puncte sugerează o anume ierarhie,
care ne scapă.
Ar putea să fie vorba de un totem familiar pe care şi-l aplicau pe haine sau corp
cu prilejul unor festivităţi. Desigur, el face legătura cu strămoşul mitic al familiei, taurul.
Nu putem să nu observăm că imaginea de sus (Fig. 93.a4) imaginează o stilizare a păsării, pasăre care sugerează legătura între cer şi pământ. Pe de altǎ parte punctele şi aranjarea lor o regǎsim în constelaţia Taurus (Fig. 92b). Pe un alt sigiliu în formă de talpă
(Fig. 93c) apar trei semne similare ce pot reprezenta bucraniul sau stilizarea Cassiopei,
la care ne-am referit cu alt prilej181.

a

b

c
Fig. 93. Bucraniul pe sigilii: a÷b. Gălâbnic, Neolitic timpuriu (Bulgaria);
b. asocierea punctelor cu constelaţia Taurus; c. sigiliu micenian.
Pe un sigiliu din civilizaţia Miceniană II182 apare o divinitate care protejează
sau este însoţită de două animale înaripate (Fig. 94). Ea are pe cap bucraniul şi securea
dublă, ambele simboluri ale puterii. Este posibil să fie o reprezentare a ceea ce mai
târziu apare în mitologie ca zeiţa Atena.

180

Todorova, Vaisov, 1993, p. 104, fig. 91.2.
Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 277, fig. 253.11.
182
Gimbutas, 1989, p. 273, fig. 426, Micenian II, sec. XV BC.
181
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Fig. 94. Sigiliu, Micenian II.
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TIPOLOGIA VETRELOR DIN SANCTUARELE NEOLITICE
ÎN SUD-ESTUL EUROPEI
Adela Kovács*
* Muzeul Județean Botoșani, Botoșani; adelina_ab@yahoo.com
Abstract. The hearth is one of the most important elements of the sanctuaries, but also within
the housing. The concept of cultic hearth is difficult to define because it must contain certain
elements to highlight that a specific fireplace was used only in certain activities or that it was
not used only for cooking. The hearth is an element of great importance to all communities,
regardless of space and time. Some Neolithic buildings have religious objects around the hearth,
but they are not shrines or communitarian places. For the analysis of the hearths from sanctuaries
we used an existing typology, adding some new types that have not been seen to date in houses,
respectively A15 – A20 and type B8. We coded the hearths from sanctuaries according to the
typology in an Access database, then we inquired for correlations between various elements
found in community buildings. We note the presence of hearths with interesting shapes, that
are not found in dwellings: the cross-shaped or the horseshoe-shaped hearths. The article also
refers to certain hearths with cultic arrangements, that could have acted as a shrine. The statistical analysis of the hearths from ordinary buildings or sanctuaries can reveal a number of issues
related to how the Neolithic and Eneolithic people design their living or worship space. Pursuing
some arrangement patterns could reveal patterns of behavior related to customs, beliefs or fashion.
Keywords: Temple, Sanctuary, South-east Europe, Hearth.

Vatra reprezintă unul dintre cele mai importante elemente din cadrul sanctuarelor dar şi din cadrul locuinţelor. Vatra este definită cu mai multe sensuri. Sensul primar se referă la funcţia de bază: “Un fel de platformă înălţată, amenajată în tinda
caselor, pe care se face focul pentru a pregăti mâncarea; parte plană din interiorul
cuptorului (de pâine) sau al sobei, care susţine cuptorul sau soba în afară şi pe care
se poate şedea sau dormi”1. Noţiunea “vatră” cuprinde în limba română, pe lângă sensul propriu de loc de preparare a hranei, şi alte accepţiuni: locuinţă, aşezământ stabil,
cămin, casă; loc de baştină, de origine. Expresia vatra satului este folosită în două
sensuri: ca perimetru al satului sau ca zonă centrală a comunităţii rurale. Întâia vatră
reprezintă prima casă în care a ars focul familiei. Toate aceste înţelesuri sunt cuprinse
şi a azi în expresia globală de “vatră părintească”, “vatră străbună”2. De altfel, se pare
că iniţial în spatele termenului de locuinţă trebuie să se fi aflat “vatra” şi nu pereţii sau
1
2

Nodex, 2002.
Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2007, p. 124.
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spaţiul închis3, fapt evident dacă luăm în considerare şi al doilea dintre sensurile de
definire ale dicţionarului: “Locul principal, central al unei aşezări, al unei instalaţii
etc.; locul pe care s-a clădit ceva, pe care se construieşte sau unde se aşează ceva”4.

Fig. 1. Bruniquel, Franţa. Amenajare din stalagmite şi stalagtite în
peşteră din perioada Mousteriană5.
Conceptul de vatră cultică este dificil de definit, deoarece trebuie să cuprindă
anumite elemente care să scoată în evidenţă faptul că o anumită vatră era folosită doar
în anumite activităţi sau că nu era folosită doar pentru gătit. Vatra este un element de
mare importanţă pentru toate comunităţile indiferent de spaţiu şi de timp. Unele clădiri
neolitice prezintă în jurul vetrei obiecte de cult, fără a fi sanctuare sau locuri comunitare.
În majoritatea sanctuarelor găsim elemente cultice în zona vetrelor, probabil din cauză
că era cel mai protejat loc din toată clădirea. Refacerea repetată a vetrei prin straturi
succesive de lipitură demonstrează faptul că aceasta nu a fost amplasată accidental, ci
că locul i-a fost căutat şi păstrat vreme îndelungată, fiind un “centru al familiei”6.
Vatra este unul dintre elementele interioare ale clădirilor cu o largă persistenţă
în timp şi spaţiu. Primele vetre descoperite se află în peşteri şi datează din perioada
Paleoliticului Superior. Una dintre cele mai timpurii vetre a fost descoperită la TarnetGaronne, în peştera Bruniquel, din sud-vestul Franţei7. În peşteră fuseseră amenajate
două structuri din stalagmite şi stalagtite cu o vatră în interior (Fig. 1). Vatra a fost
3

Bánffy, 1990-1991, p. 202.
Nodex, 2002.
5
www.nationalgeographic.com (accesat 25.05.2016).
6
Ursulescu et alii, 2002, p. 36.
7
Rouzaud et alii, 1996, p. 30.
4
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analizată, rezultând 47600 de ani vechime, a fost încadrată în Mousterian8. În aria orientală pentru perioada neoliticului aceramic au fost descoperite vetre în sanctuar, delimitate deseori de pietre. Un exemplu elocvent provine de la ’Ain Ghazal9, unde vatra
centrală a sanctuarului pătrat a fost pictată cu roşu şi mărginită de şapte lespezi mari10.
De altfel, vatra a fost păstrată pe loc şi refăcută în toate cele patru faze de dezvoltare
şi renovare a clădirii11. În general în perioada neoliticului aceramic din aria orientală
este folosită vatra circulară în sanctuar, precum la Qermez Dere12, dar şi în alte situri
orientale şi levantine13. În zona orientală poate fi pomenită şi vatra de la Beer-Sheba.
Aceasta a fost încastrată în podeaua lutuită şi consta dintr-un aranjament deosebit, format din pietre mici în formă pătrată (Fig. 2). Descoperitorii au denumit această formă
“pătrat magic” deoarece fiecare piatră purta pe una dintre suprafeţe un desen de culoare roşie. După analiza amenajării vetrei respective s-a emis şi ipoteza că era o vatră
folosită de un preot sau un magician pentru “ghicit” în perioada Epocii Cuprului14.
Pentru perioada mezolitică remarcăm faptul că vatra este unul dintre principalele elemente de cult. Forma specială a vetrelor din zona Clisurii Dunării a determinat
şi o analiză specifică a siturilor, precum Lepenski Vir şi Padina. Staţiunile din acest
areal prezintă un tip special de vatră antropomorfă care domină încăperea, fiind amplasată central (Fig. 3). În preajma acesteia au fost descoperite statuile celebre ichtiomorfe15. În toate aceste structuri vatra are poziţia centrală, fiind loc cultic dar cu caracteristici funerare în mai multe cazuri, fiind depuneri de defuncţi cu inventar sub plăcile din
piatră16. Defuncţii depuşi în locuinţe, de cele mai multe ori în jurul vetrei, se află în
sanctuare cu mâinile atingând fie vatra, fie lespedea din piatră17. Semnificaţia redării
vetrei antropomorf este probabil legată de fecunditate sau de căldura emanată de foc18.
Cercetătorii Gheorghe şi Cornelia Magda LAZAROVICI consideră că Lepenski
Vir ar putea fi în un loc de învăţare a principalelor meşteşuguri legate de prinderea, prepararea şi păstrarea produselor de peşte. De asemenea, consideră că numărul mare de
sanctuare şi altare, prezente în fiecare nivel, depunerile rituale ne determină să ne
gândim la o staţiune cu rol de cult, sacru, de iniţiere, pentru toate comunităţile mezolitice din zona Clisurii, poate de pe ambele maluri, dacă ne gândim la descoperirea
unor piese de tip Lepenski Vir la Cuina Turcului19. Una dintre clădirile de dimensiuni
mari cercetate în zona centrală a sitului de la Lepenski Vir este clădirea L 54 (Fig. 4).
8

Clottes, Lewis-Williams, 2007, p. 10.
Rollefson, Kafafi, 1997.
10
Rollefson, 2002, p. 177.
11
Rollefson, 2002, p. 175.
12
Nashef 1990, p. 286; Hayden, 2003, p. 208; Watkins, 2000; Özdoğan M., 2007, p. 60.
13
Mellaart, 1975, p. 171.
14
Larue, 1997, p. 88.
15
Srejović, 1969, p. 165 şi urm.; Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006, p. 30, p. 38.
16
Bánffy, 1990-1991, p. 36.
17
Hayden, 2003, p. 158.
18
Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 59.
19
Păunescu, 1970; Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 42, p. 50; Petrescu, 2000, p.
39-44.
9
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Inventarul deosebit descoperit aici furnizează argumentele pentru încadrarea acesteia
în categoria sanctuarelor20.

Fig. 2. Vatra cultică de la
Beer-Sheba21.

Fig. 3. Sanctuar cu vatră
în peşteră22.

Fig. 4. Lepenski Vir. Sanctuarul 54:
aranjamentul interior23.

Fig. 5. Lepenski Vir. Sanctuarul
54: coloana cu decor meandric24.

În această structură, a fost descoperit, alături de alte elemente, un vas ceramic
decorat cu două spirale (conform opiniei Mariei GIMBUTAS spirala este un semn al
energiei asociat cu funcţia regenerativă a pântecului25 amplasate pe cele două laturi
opuse26. Vasul a apărut în acelaşi context cu mormântul unui mormânt de nou-născut,
20

Srejović, 1971, p. 8-9.
Larue, 1997
22
Kalicz, 1970, p. 29.
23
Budja, 2006, p. 191, fig. 5.
24
Srejović, Babović, 1983, p. 8.
25
Gimbutas, 1989, p. 80.
26
Garasanin, Radovanovič, 2001.
21
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dar şi cu vatra care cuprindea o înhumare secundară a unei mandibule de femeie matură (în interiorul vetrei). Două sculpturi pictate din piatră erau amplasate în faţa vetrei,
iar dincolo de sculpturile din piatră se aflau amplasate două morminte de copii27. Ambele sculpturi din piatră, de formă ovală, prezintă un decor meandric, probabil o reprezentare a apei, a elementului originar al vieţii28. Privind de aproape bolovanul mare
sculptat, aflat în directă legătură cu vatra (Fig. 5), ar putea fi o reprezentare la scară
mai mică a coloanei, aceasta fiind un element care face legătura dintre cer şi pământ29.

Fig. 6. Achileion. Spaţiu de cult în
aer liber din faza IIIb30.

Fig. 7 Achileion. Complexul de cult
din faza IIIb31.

Practicile funerare care implică folosire vetrei nu sunt foarte extinse. Menţionăm aici şi alte câteva exemple de practici funerare care implicau folosirea vetrei,
alături de cunoscutele cazuri de la Lepenski Vir. O situaţie interesantă este cea de la
Cârcea, unde scheletul de copil a fost depus pe vatra, în plus prezenta şi urme de ardere32. O descoperire de acest tip este documentată la Tărtăria-Gura Luncii, în caseta
C/1943, la adâncimea 0,40 m. Aici a fost găsit un schelet copil, probabil depus pe
vatră33. Totuşi Gh. Lazarovici nu crede că scheletul se afla pe vatră, ci pe podeaua
locuinţei, fiind posibil ca în acest caz să fi existat o podea suspendată34.
Aria balcanică este una deosebit de importantă în ceea ce priveşte construcţiile
de cult. În neoliticul timpuriu regăsim aici clădiri care constituie adăposturi pentru vetre.
Un cunoscut exemplu provine de la Sesklo. Clădirea 37 este amplasată periferic în
aşezare şi are trei căi de acces. Tot spaţiul interior este ocupat de o vatră mare, astfel
încât clădirea dă impresia că ar fi de fapt un spaţiu protector al vetrei35. Demetrios R.

27

Budja, 2006, p. 191.
Gimbutas, 1989, p. 79.
29
Eliade, 2008, p. 381.
30
Gimbutas et alii, 1989, p. 48, fig. 4.20.
31
Gimbutas et alii, 1989, p. 49, fig. 4.23/2.
32
Lazarovici, Maxim, 1995, p. 190
33
Gligor, 2007, p. 215; Suciu, 2009, p. 150.
34
inf. amabile Gh. Lazarovici.
35
Nanoglou, 2001, p. 308.
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THEOCHARIS remarcă asemănarea clădirii 37 cu macheta de la Cranon36.
La Achilleion curtea sanctuarului era dotată cu o serie de elemente care duc spre
prepararea şi servirea hranei în mod comunitar (Fig. 6). Aici se afla un cuptor (pentru
pâine?), o masă-altar din piatră, probabil pentru etalarea statuetelor, o platformă din
lut înclinată (pentru depunere de ofrande), iar în faţa acesteia se afla vatra delimitată
cu pietre (Fig. 7) (tipul A20)37.
În situl de la Parţa, cantitatea mare de cenuşă din Templul 1 şi din Templul 2
sau în bothros-uri, cu locuri de ardere şi depunerea cenuşii în loc special amenajat,
demonstrează faptul că aici erau arse cereale, şi diverse alte produse, ca ofrande.
Remarcăm larga răspândire în ambele sanctuare a vetrelor portabile38. Unul dintre altarele din Templul 1, respectiv altarul C, era destinat arderii şi ritualurile care se leagă
de practica oferirii prin incinerare (fumigatio). Pentru activitatea specifică desfăşurată aici, vatra a fost încastrată într-o ramă din lut (tipul B8). Urmele de cenuşă şi cărbune din groapa aflată alături vetrei a condus la concluzia că groapa era destinată depozitării cenuşii rezultate ca urmare a arderii spicelor de cereale sau a paielor39. De asemenea, în Templul 2 se desfăşurau activităţi legate de arderea cerealelor în mai multe
locuri din interiorul clădirii40.
O situaţie asemănătoare, cu vatră de mari dimensiuni amplasată în apropierea
altarului monumental şi a coloanei, găsim la Kormadin, în Sanctuarul 2. Aici vatra şi
cuptorul sunt aşezate în faţa altarului41. În situl de la Vinča vatra domină spaţiul interior
al sanctuarului, iar de la ea, în prelungire sunt amplasate până la ieşire şapte coloane42.
Un sanctuar legat de cultul cuptorului şi al vetrei poate fi cel descoperit la
Mărgineni-Cetăţuia. Pe cuptor se afla fixat un cap antropomorf cu soclu circular, faţa
triunghiulară, nas proeminent (Fig. 8). Creştetul capului era alveolat, în forma unei
cupe43.
Remarcăm prezenţa unor vetre cu forme interesante, pe care nu le găsim în
locuinţe, precum vatra cruciformă sau în formă de potcoavă. De asemenea, uneori vetrele atrag atenţia prin decorul lor, fiind pictate. Un singur caz de vatră ovoidală descoperită
până în prezent, apare în sanctuarul de la Buznea, în directă legătură cu inventarul deosebit al acestuia (Fig. 9)44. Inventarul cuprinde două vase cu decor ornitomorf, o vatră
altar şi un complex cultic compus dintr-un vas de mari dimensiuni înconjurat de alte
vase mai mici şi o grupare de patru statuete antropomorfe45.
Amenajările de vetre în aer liber în apropierea sanctuarelor nu sunt întâlnite
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Fig. 8. Mărgineni. Reconstituirea sanctuarului în Muzeul de Istorie,
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău şi
imagine de aproape cu fizionomia statuii46.

Fig. 9 Buznea. Planul sanctuarului. 1. complexul de cult; 2. vatra;
3. vas cu tub; 4. vase pictate; 5. fragmente ceramice47.
deseori. La Parţa, alături de sanctuar, remarcăm prezenţa unei “vetre de veghe”, situată la aproximativ 3–4 m spre vest faţă de Sanctuarul 248. Vatra, de formă circulară, se
afla într-un spaţiu liber în forma unei piaţete în zona centrală a aşezării. Scopul acestei
vetre exterioare era probabil acela de a supraveghea şi păzi aria sacră a aşezării, dar şi
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pentru menţinerea focului de veghe49. Vatră în aer liber, în curtea sanctuarului a fost
cercetată şi la Achilleion, în Grecia50, dar şi pe teritoriul României, la Poduri-Dealu
Ghindaru, alături de Locuinţa 151.

Fig. 10. Ştefăneşti-Stânca
Doamnei. Planul locuinţei 3 şi
vatra cruciformă - desen52.

Fig. 11. Ştefăneşti-Stânca Doamnei. Vatra
cruciformă - reconstituire cu părţi originale
în Muzeul Judeţean Botoşani53.

Vetrele cruciforme sunt unele care cu siguranţă atrag atenţia, având în vedere
faptul că ele nu apar foarte des. Acestea în cadrul culturii Cucuteni apar abia în faza
B, două dintre ele fiind descoperite până în prezent la Poduri-Dealu Ghindaru, jud.
Bacău, în Locuinţa 1454 precum şi în Locuinţa 2, caseta C. Vatra cruciformă din L. 14
avea unul dintre braţe smulse şi deplasate câteva zeci de centimetri de resturile in situ
ale acesteia. Vatra era realizată din mai multe fragmente care ulterior au fost îmbinate.
În interiorul vetrei a fost găsită o cupă cu picior ce fusese spartă şi înglobată în lutul
moale. În vecinătatea vetrei se afla un creuzet pentru topit cuprul. Între vasele grupate
din interiorul clădirii, se menţionează şi un vas cu torţi pastilate55.
Forma vetrelor este cea de cruce greacă, cu braţele egale şi cu o alveolare în
partea centrală. Cea descoperită în Locuinţa 2 de la Poduri avea o alveolare circulară
în zona de mijloc şi este posibil să aibă un rol funcţional, acela de susţinere a unei cupe
cu fundul globular56. Un alt exemplu de vatră cruciformă a fost descoperit la ŞtefăneştiStânca Doamnei57. Vatra cruciformă se afla în Locuinţa 3 (Fig. 10, 11). Dimensiunile
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Fig. 12. Cucuteni. Vatra cruciformă şi amenajări de cult58.
ei sunt de cca. 1,20 × 1,35 m şi era înălţată faţă de podea cu 7–8 cm59. În asociere cu
vatra menţionăm un topor din cupru, şi două vase. Acelaşi tip a fost găsit şi la CucuteniCetăţuia, în nivel Cucuteni B (Fig. 12)60. După construirea altarului cruciform s-a mai
lutuit de două ori peste lipitura platformei. Pe latura de vest era urma unui “montant”,
însă după părerea noastră este o posibilă coloană care fusese inserată alături. Peste platformă se menţionează două ridicături de formă ovală şi un fragment de ramă din lut
cu lipituri pe pat de piatră61. Aceste ultime elemente au fost considerate ca provenind
probabil de la cuptoare, însă având în vedere analogiile din alte spaţii de cult, îndrăznim
să considerăm aceste amenajări mese altar, care se aflau la nivelul podelei sau foarte
puţin înălţate deasupra acesteia.
O altă aşezare unde au fost descoperite vetre de acest tip special este cel de la
Vladimirovka, faza a VII-a. Clădirea avea două încăperi, fiecare dotată cu câte o vatră
cruciformă şi cu câte un cuptor. Vetrele au fost realizate din lut şi situate direct pe podea,
dar întotdeauna uşor ridicate deasupra ei. Uneori s-a observat faptul că suprafaţa lor
era decorată cu cercuri concentrice62. Decor se observă şi pe Vatra 5/elevation 5 de la
Nevelivka, Ucraina (Fig. 13). Cazul de la Nebelivka este unul spectaculos prin numeroasele platforme cruciforme fixate în structura de mari dimensiuni cercetată în sit.
Platformele pentru altare au fost realizate din pastă argiloasă fină, fără incluziuni, dintr-o sursă aflată în afara sitului63.
Un singur exemplu de vatră cruciformă este menţionat în spaţiul exterior arealului cucutenian, la Herpály-Berettyóújfalu, în Ungaria (Fig. 14). Vatra cruciformă
a fost descrisă ca “treflată” (angular clover leaf). În mijloc se afla o alveolare, în forma
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Fig. 13. Nebelivka. Vatra cruciformă
5 / elevation 5, în cursul
restaurării şi reconstituirea decorului64.
unui fund de cupă65, realizată în aceeaşi manieră precum cea observată la Poduri, în
Locuinţa 2. Datorită refacerilor succesive aceasta îşi schimbă forma şi în ultimul nivel
de refacere apare în formă ovală66.

Fig. 14. Herpály-Berettyóújfalu.
Vatră criciformă din Locuinţa 967.

Fig. 15. Herpály-Berettyóújfalu.
Vatră criciformă miniaturală68.

Atât forma neobişnuită cât şi faptul că acest tip de vatră este mai des întâlnit
în machetele de clădiri69, determină introducerea vetrei în cadrul elementelor de cult70,
cu o puternică încărcătură simbolică.
Machete de sanctuare în care au fost observate acest tip special de vatră sunt
descoperite în aria ucrainiană, la Popudnja, două exemplare, Čerkassov Sad (Fig. 17)71,
64
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Suskova72 şi un exemplar din colecţia Platar73.

Fig. 17. Macheta de la Čerkassov
Sad74.
Fig. 16. Vatra cruciformă din Loc. 275.
De menţionat că o vatră miniaturală, fără clădire, a fost descoperită şi la
Herpály-Berettyóújfalu (HU), din păcate fără a se preciza locul de descoperire (Fig.
15)76. Uneori în aceste machete se observă şi activităţi casnice, precum râşnitul77.
Vatra în formă de “8” singură sau asociată cuptorului este un indiciu pentru
o amenajare cultică. Aceasta apare în camera C din “Casa Cerbului” de la Parţa, jud.
Timiş78, nefiind totuşi un caz izolat. Acest tip de vatră a fost documentat în mai multe
circumstanţe din aceeaşi aşezare79 în P136B80 precum şi la Moldova Veche, în cadrul
neoliticului târziu81.
În cazul vetrei antropomorfe (tip A15), aceasta domină de cele mai multe ori
încăperea şi este întâlnită numai în clădirile de tip trapezoidal, specific pentru Lepenski
Vir82, Padina83, iar mai târziu în aria balcanică la Rakitovo84.
Un alt tip interesant este vatra în forma literei “U”. Aceasta a fost identificată la
Truşeşti, în Sanctuarul L6085 şi în Sanctuarul L24 în faţa statuii duble monumentale86.
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Fig. 18 Vatra tipul A.
Uneori vetrele sunt pictate. Scopul depunerii unor straturi de pictură cu roşu
este greu de desluşit în zilele noastre, fiind probabil o asociere între vatră, ca sursă de
lumină şi căldură, cu sângele şi viaţa. Primele exemple de vetre pictate au fost descoperite la ’Ain Ghazal în asociere cu pietre poziţionate vertical, probabil coloane87. La
Çatal Höyük sunt menţionate două vetre pictate. Primul caz este din cercetările vechi,
în sanctuarul A.II.188, iar din cercetările noi se menţionează în clădirea 44 (Building
44) o vatră cu diametrul de 50 cm cu suprafaţa pictată cu roşu. Alt caz de pictare al
vetrei întâlnim în cazul clădirii L9 de la Borduşani. Al cincilea nivel de refaceri a vetrei
fusese pictat cu roşu89.
În aşezarea de la Voroshylovka, în clădirea 8, Sergej A. GUSEV menţionează
urme de pictură roşie pe o platformă din lut, de cca. 1 m2, amplasată direct pe podea,
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o posibilă vatră, pe care o consideră altar90. Este de asemenea posibil, având în vedere
numeroasele lame şi unelte din silex, ca acest altar să fi fost folosit pentru tăierea ritualică şi sacrificiile de sânge91. Un alt exemplu de vetre decorate cu pictură se regăsesc
la Kolomischina, faza II. Vatra era de formă circulară, în prima încăpere, iar în a doua
alături de vatra pictată cu roşu se aflau nouă vase, dintre care unul avea în interior oase
de animale92. Un caz interesant îl constituie vatra din Locuinţa 8 de la Scânteia. Forma
vetrei era circulară şi încadrată de un chenar cu marginea decorată cu caneluri. Pe suprafaţa interioară erau amprente de crengi subţiri93.

Fig. 19. Vatra tipul B.
Pentru analiza vetrelor am folosit tipologia propusă de prof. Gh. Lazarovici
(Fig. 18, 19). Am introdus vetrele din sanctuare, conform tipologiei, în baza de date,
realizată în Microsoft Access, făcând ulterior corelaţii între diverse elemente descoperite în clădirile comunitare. Am introdus, atunci când informaţia a fost disponibilă,
dimensiunile vetrelor din clădirile speciale. Din nefericire prea puţinele date concrete
cu privire la acest element ne împiedică să facem aprecieri legate de media dimensională a acestora. Din punctul de vedere al formei este preferată vatra circulară, urmată
de cea rectangulară (Fig. 20).
Din punctul de vedere al poziţionării, am introdus în baza de date diferenţiat
locul de amplasare, în funcţie de forma generală a clădirii (dreptunghiular – D şi DD,
trapezoidal – T, pătrat – P şi circular – C), iar în cazul clădirilor dreptunghiulare am
făcut diferenţă pe criteriul de amplasare a intrării: pe latura scurtă – clădirea D şi DD
pentru intrarea pe latura lungă (Fig. 21).
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Fig. 20. Grafic cu forma geometrică a vetrelor din sanctuare.

Fig. 21. Poziţionarea obiectelor în clădirile dreptunghiulare (D, DD),
circulare (C), trapezoidale (T) şi pătrate (P).
În cazul clădirilor de tip dreptunghiular cu intrare pe latura scurtă, corespunzător
tipului de clădiri A5, vatra este amplasată în majoritatea cazurilor în spatele clădirii,
respectiv în poziţia D18, loc oarecum ferit faţă de intrare. Ca frecvenţă se situează
imediat alături, dar mai rar, locurile de lângă intrare, respectiv D13, D20 şi D17. Cel
mai rar sunt preferate colţurile şi locul cel mai îndepărtat faţă de intrare (Fig. 22).
Structurile pătrate în general apar mai puţin folosite pentru amenajarea locurilor de cult. Sunt rare cazurile în care apar clădiri perfect pătrate, majoritatea fiind de
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Fig. 22. Locurile de amplasare ale
vetrelor în structurile
dreptunghiulare de tip A5.

Fig. 23. Locul de poziţionare a vetrei
în clădirile pătrate de tip P.

diverse tipuri dreptunghiulare. Pentru eşantionul pe care l-am avut la dispoziţie, am
identificat trei locuri preferate de amplasare a vetrei. Cel mai folosit loc este cel din
partea mediană a clădirii, în faţa uşii, necesară fiind poate şi evacuarea fumului. În
egal de rară măsură sunt folosite colţurile clădirii din partea opusă intrării, în timp ce
cele de pe aceeaşi latură cu uşa nu sunt folosite deloc (Fig. 23).

Fig. 24. Frecvenţa tipurilor de vetre.
Am dorit să vedem care este corelaţia dintre tipurile de clădiri şi tipurile de
vetre folosite. Cea mai mare varietate de tipuri de vetre apar în cazul clădirii A2, respectiv clădire patrulateră, cu laturile aproximativ egale, aproape păstrate, cu intrarea
prin acoperiş, tip specific pentru situl de la Çatal Höyük94. În clădirile cu pridvor sau
cu anexă, respectiv tipurile B3 sau E1 au fost folosite vetrele de tip A17, circulară, închisă şi cu gardină supraînălţată (Fig. 24). Tipul de vatră A13 vedem că este folosit în
aproape toate tipurile de clădiri. Cel mai rar apar tipurile B1 şi B2, care sunt folosite
dar nu sunt generalizate. Din punctul de vedere al frecvenţei vetrelor în sanctuare, am
94
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urmărit care este tipul cel mai intens folosit. În general se observă că un anumit tip de
vatră este preferat într-o anumită zonă sau într-o anumită aşezare.
Remarcăm faptul că tipul A10, respectiv cel dreptunghiular cu gardină este
utilizat intens, dar nu la fel de frecvent ca tipul A 13 circular. Tipul circular este deseori întâlnit, cu gură de deschidere, fie cu gardină (tip A6), fie fără (tip A5). Tipul A15
este folosit doar în siturile din Clisura Dunării, la Lepenski Vir şi Padina, fiind o categorie specifică. Desigur că şi în cadrul vetrelor de tip antropomorf, realizate din piatră,
cum este cel din Clisură se pot distinge o serie de tipuri şi subtipuri. O tipologie a
vetrelor de acest gen a fost realizată de colegul dr. Ioan Cojocaru95. Din graficele statistice (Fig. 24) observăm o mare varietate de tipuri de vetre folosite în cadrul clădirilor cultice.

Fig. 25 Corelaţia dintre tipurile de vetre şi tipurile de clădiri.
În ceea ce priveşte urmele unor ritualuri de fundare sau abandonare, au fost
publicate până în prezent câteva studii care ating şi problematica vetrelor96, există
câteva situaţii cunoscute în literatura de specialitate. Menţionăm doar câteva exemple:
la Malnaş, în cazul vetrei 8, din vecinătatea L2, avea depozitate oase arse, precum şi
bucăţi din vase sub vatră, în structura acesteia; doi idoli antropomorfi feminini erau
în imediata apropiere a vetrei97, dar şi în alte staţiuni din complexul Ariuşd-CucuteniTripolie. Spre exemplu, în L28 de la Hăbăşeşti vatra prezenta dedesubt o groapă (groapa nr. 58) iar vatra avea rolul unui “adevărat capac”98. Situaţia nu este singurală, acasta
fiind deserori observată în situl de la Târgu Frumos-Baza Pătule99. Alături de vatra din
L16 de la Păuleni-Ciuc-Dâmbul Cetăţii se afla un altăraş cu cupă şi măsuţă, folosit după
toate probabilităţile la anumite practici rituale100.
La Luka Vrublevetskaya, în L5 era depus un craniu de taur lângă vatră. În situl
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de la Jura, în L3, alături de vatră era un vas cu artefacte de silex101. De asemenea, un
caz demn de remarcat este cel de la Vesely Kut, unde, în structura pereţilor unui cuptor, se aflau 7 conuri din lut102.
Cele mai numeroase urme de la ritualuri de fundare a vetrelor în sanctuar este
în cazul clădirii L2 de la Poduri. Trei dintre vetrele de aici, toate descoperite la parter,
aveau ritual de fundare. Vatra 2, de formă rectangulară, avea trei niveluri de refacere.
Pe vatră şi în imediata apropiere erau vase întregi şi întregibile, de diferite forme şi
dimensiuni. Pe o poliţă din lut, aflată imediat alături de vatră a fost găsit un frecător
din gresie şi resturile calcinate de la un câine. Pentru prima fază de utilizare a vetrei,
structura cuprindea pietre plate şi fragmente ceramice de la un vas păstrat parţial, decorat cu motive geometrice pictate cu brun pe fond gălbui-roşiatic103. Vatra 3, de formă
pătrată, se afla pe latura de nord-est a celei de-a doua încăperi, deranjată şi cu un singur nivel de construcţie şi mai multe refaceri succesive. Sub vatră a fost găsită o amforă
spartă, cu jumătatea inferioară sub gardină, iar partea superioară în afara vetrei, pe
podeaua parterului. În interiorul vasului a fost descoperit ocru-roşu104. Vatra 6, de formă pătrată, se afla în încăperea a treia, pe capătul sud-vestic. Avea miezul din lut, pentru care a fost amenjat patul din pietre plate şi fragmente ceramice din vase neîntregibile. În miezul vetrei a fost descoperită o statuetă zoomorfă, care redă stilizat o bovină.
Piesa a fost descoperită fragmentată, lipsind din vechime vârfurile coarnelor, cozii şi
picioarelor. Capul acestei piese nu este individualizat, care coarnele îndreptate în lateral, corpul alungit, coada proeminentă, picioarele unite două căte două. Pe suprafața
corpului, grupate, sunt 38 de împunsături circulare, dispuse asimetric. Iniţial, corpul
a fost pictat cu roşu105.
Ca un posibil ritual de abandonare a unei anumite clădiri, se menţionează distrugerea vetrei, astfel clădirea fiind “ucisă”106.
***
Dacă prispa şi pridvorul casei reprezintă spaţiul de tranziţie dintre exterior şi
interior, dintre comunitate şi familie, dintre profan şi sacru, vatra se presupune a fi locul
central al locuinţei, spaţiul mitic al familiei107. Analiza vetrelor din clădirile obişnuite
sau din sanctuare poate dezvălui o serie de aspecte legate de modalitatea în care comunităţile preistorice îşi concep spaţiul de locuit sau de cult. Urmărirea unor anumite tipare
de aranjament ar putea dezvălui tipare comportamentale care ţin de cele mai multe ori
de credinţă sau de modalitatea în care îşi vizualizează propria casă a zeilor.
Chiar dacă observăm o vare varietate constructivă în ceea ce priveşte vetrele
şi instalaţiile pentru foc, acestea nu sunt foarte variate formal în cadrul aceleiaşi culturi, fiind anumite tipare comportamentale care determină o anumită comunitate, la un
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anume moment să îşi construiască vetrele într-o manieră asemănătoare, care uneori
poate fi pusă şi pe seama unei obişnuinţe sau a unei mode care îşi face simţită prezenţa
local. În ceea ce priveşte vetrele cruciforme, ele sunt de fapt element distinctiv asupra
unui loc de cult consacrat. Avem în vedere atât localizarea aceastora, obiectele asociate, cât şi faptul că de cele mai multe ori vetrele cruciforme sun asociate cu aşezări
de mari dimensiuni, în care comportamentul religios este unul deja clar definit108.
Remarcăm două maniere de realizare a vetrelor cruciforme: plate (simple) şi
cu alveolare centrală. Chiar dacă majoritatea machetelor prezintă vetrele alveolate,
cele mai numeroase descoperiri la scară reală din clădiri, sunt realizate în manieră
plată, cu excepţia celei din Locuinţa 2 de la Poduri şi cea din Clădirea 9 de la HerpályBerettyóújfalu. Cu toate acestea, vatra miniaturală de la Herpály este de tip plat, deseori întâlnit în spaţiul cucutenian în mai multe situaţii. Desigur că miniaturile reprezintă
la scară redusă vetrele reale, deci în mod natural, este posibil ca tipul de vetre plate să
se regăsească în spaţiul maghiar în viitor.
În ceea ce priveşte depunerile de sub nivelul vetrei, acestea se explică prin
sacralizarea lor, consacrarea acestora fiind legată de consacrarea întregului spaţiu pe
care acestea îl încălzesc109. Prin prepararea unei anumite cantităţi de hrană pe vetrele
consacrate, inclusiv hrana consumată devine sacră, astfel încât se poate vorbi şi despre
un festin care are dimensiuni mult mai ample la nivel simbolic, decât putem în zilele
noastre să dovedim prin urme materiale. Semnificaţia generală a vetrei este legată de
sexualitatea focului dar şi de fecunditate110. De asemenea, vatra reprezintă unul dintre
modurile de manifestare ale Marii Mame care prin căldura emanată de pântecele ei
(camera de ardere) emană viaţă şi o întreţine111. Ideea poate fi dusă mai departe prin
analogia dintre lemnele care sunt introduse în vatră ca sugerare a unui act sexual112.
Anumite funcţii simbolice ale vetrei au fost păstrate în numeroasele expresii
româneşti, dintre care unele sunt încă în uz. Lipsa cenuşii din vatră este semn de sărăcie (a-i lua/a-i vinde şi cenuşa din vatră: a-i lua totul; a nu-i lăsa nimic), iar a prinde
vatra semnifică bunăstarea materială (a se prinde cu mâinile de vatră: a ajunge la o
stare materială foarte bună; a deveni bogat). Menţionăm şi alte expresii, precum: a
cădea musafir în vatră: a fi musafir nepoftit şi nedorit; a cloci pe vatră (sau a se muta
de pe vatră pe cuptor): a-şi petrece vremea fără nici un rost; a trândăvi; a lenevi; a
îmbătrâni pe vatră: a rămâne fată bătrână; a nu se mărita. Ieşite din uz sunt expresiile
a lăsa (un ostaş) la vatră: a elibera (un ostaş) după terminarea stagiului militar, a fi
demobilizat şi a rămâne cu sluta în vatră: a rămâne cu fata nemăritată113.
Vatra este una dintre cele mai importante dotări ale clădirilor şi a adăposturilor
din toate timpurile şi din toate spaţiile. Tocmai din cauză că este elementul de păstrare
şi folosire a focului a avut conotaţii legate de zei htonieni. Vatra reprezintă centrul de
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venerare şi de manifestare a pietăţii zilnice. Astfel, focul este sacru şi joacă rolul unui
altar114. În acelaşi timp, poate deveni chiar altar în sine, în funcţie de elementele aflate
în apropierea acesteia sau în funcţie de modul de realizare. În perioada următoare cuptorul va fi un element cultic deosebit de important, cuprinzând numeroase alte sensuri
simbolice, în directă legătură cu metalurgia şi cu stăpânirea focului ca făuritor de arme
şi unelte115.
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UN SEMIBORDEI ATRIBUIT FAZEI A3 A CULTURII VINČA
DESCOPERIT LA
TĂRTĂRIA (COM. SĂLIȘTEA, JUD. ALBA)
Octavian-Cristian Rogozea*
* Universitatea de Vest, Timișoara; rogozeaoctavian@yahoo.com
Abstract. On the occasion of archaeological research dedicated to the rehabilitation of the railway line on Braşov–Simeria route, a small part of the Neolithic site of Tărtătria-Gura Luncii
was investigated. In the area that was to be affected, seven archaeological features attributed
to the Middle Neolithic Age were discovered and investigated and a more interesting pit-house
assigned to Phase A3 of the Vinča culture.
Keywords: Vinča, pithouse, pottery, statistics, anthropomorphic plastic, lithic tools.

În lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2014, datorită unor lucrări de infrastructură, mai exact reabiltarea liniei de cale ferată Braşov–Simeria, au fost executate
şi o serie de cercetări arheologice preventive în diverse puncte cu potenţial arheologic,
care urmau a fi afectate de lucrările menţionate. Printre aceste puncte arheologice se
număra şi zona cuprinsă între situl de la Balomirul de Câmp-Gura Văii Cioarei1 şi
Tărtăria-Gura-Luncii.

1. Istoricul cercetării, încadrarea culturală şi cronologică

Siturile neolitice de la Balomirul de Câmp-Gura Văii Cioarei2 şi TărtăriaGura-Luncii au reprezentat şi reprezintă unele dintre punctele principale ale
cercetării neoliticului din Transilvania, fiind binecunoscute în bibliografia de
specialitate. O studiere a culturilor Starčevo-Criş3 şi Vinča din acest areal ne relevă
în mod cert rolul şi importanţa acestora în înţelegerea fenomenelor care au loc la
sfârşitul neoliticului timpuriu şi începutul neoliticului dezvoltat.
Pentru a evita o confuzie între situl neolitic cercetat de noi în 2014 şi situl
1

Vlassa, 1967, p. 403-423.
Localitatea este menţionată, de obicei, simplu, sub denumirea de Balomir. În realitate, denumirea completă şi corectă a localităţii este Balomiru de Câmp. Această precizare este necesară
pentru evitarea unor posibile confuzii cu localitatea Balomir, com. Sântămăria-Orlea, jud.
Hunedoara (vezi şi Moga, Ciugudean, 1995, p. 51; Popa, 2011, p. 15, nota 2).
3
Pentru descoperirile atribuite culturii Starčevo-Criş şi datările avansate vezi: Lazarovici, 1981,
p. 182; Draşovean, 1981, p. 34, fig. 1; Lazarovici, 1991, p. 96; Kalicz, 1992, p. 11; Luca, 1999,
p. 8; Popa, 2000, p. 11.
2
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neolitic de la Balomirul de Câmp-Gura Văii Cioarei, cauzată de distanţa relativ
mică dintre cele două puncte, vom insista asupra amplasării sitului cercetat de
Nicolae VLASSA, dar şi asupra istoricului cercetării şi a datării materilelor din acest
punct.
Situl de la Balomirul de Câmp-Gura Văii Cioarei a fost descoperit în anul
1964 de către Nicolae Vlassa şi membrii Cercului de Arheologie de la Facultatea de
Istorie din Cluj4. Pe baza materialului recoltat autorul descoperirii datează aşezarea
la nivel Starčevo-Criş IVB-Vinča A5.
O nouă cercetare de suprafaţă de această dată, a mai fost relizată şi de
Gheorghe LAZAROVICI6. Acesta datează materialul de la Balomirul de CâmpGura Văii Cioarei la un orizont Starčevo-Criş IVB-Vinča A7 sau A2-A38. Pentru o
datare în faza A2-A3 a culturii Vinča a materialelor de aici optează şi Zoia MAXIM9.
Periegheze au mai fost intreprinse şi de Sabin Adrian LUCA, care atribuie
materialele de aici unei faze târzii a culturii Starčevo-Criş şi unei faze timpurii a
culturii Vinča10. Acelaşi cercetător menţionează descoperirea cu ocazia acestei
periegheze şi a unor materiale care pot fi atribuite culturii Coţofeni11. Tot pentru o
încadrare într-o fază timpurie a materialelor din acest sit optează şi Florin
DRAŞOVEAN12.
O altă cercetare de suprafaţă a fost făcută de către Cristian Ioan POPA, care
atribuie materialele neolitice de la Balomirul de Câmp-Gura Văii Cioarei, pe baza
unor analogii cu descoperirile de la Timişoara-Freidorf IV, orizontului Starčevo-Criş
IV-Vinča A313. C. I Popa aminteşte, pe lângă materiale care pot fi atribuite epocii
bronzului, epocii La Tène şi epocii romane, şi descoperirea unor materiale specifice
culturii Coţofeni, confirmând astfel descoperirile lui S. A. Luca14.
Tot la categoria cercetărilor de suprafaţă trebuie să menţionăm şi perieghiezele
realizate de Cosmin I. SUCIU, care întocmeşte şi un succint istoric al cercetărilor care
au avut ca subiect acest sit15.
În bibliografia de specialitate reperele la care este raportat situl, amplasarea
şi suprafaţa acestuia variază de la un cercetător la altul. N. Vlassa plasează aşezarea

4

Lazarovici, 1991, p. 96.
Vlassa, 1967, p. 406; Idem, 1976, p. 114-115.
6
Lazarovici, 1991, p. 96.
7
Lazarovici, 1979a, p. 24-25; Idem, 1981, p. 182; Lazarovici, Kalmar, 1991, p. 93.
8
Lazarovici, 1979, p. 123.
9
Maxim, 1999, p. 64, p. 141.
10
Luca, 1999, p. 9; Idem, 2000, p. 59; Idem, 2008, p. 27; Luca et alii, 2000, p. 38; Luca et alii,
2000a, p. 3; Luca, 2006, p. 17; Idem, 2006a, p. 346.
11
Luca et alii, 2000, p. 38; Luca et alii, 2000a, p. 3; Luca, 2006, p. 18; Idem, 2006a, p. 346.
12
Draşovean, 1996, p. 93; Idem, 1996a, p. 269; Draşovean, Mariş, 1998, p. 97.
13
Popa, 2000, p. 28-30; Idem, 2011, p. 46-47, 70.
14
Popa, 2000, p. 24; Idem, 2011, p. 59-60.
15
Suciu, 2009, p. 65-66.
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la cca. 500 m vest de situl Tărtăria-Gura Luncii16. Gh. Lazarovici plasează şi el aşezarea la cca 500 m vest de Tărtăria-Gura Luncii, pe terasa mijlocie a Mureşului, la
stânga pârâului Cioara. Acesta estimează lungimea aşezării la 600–700 m17. C. I. Popa,
într-un studiu din anul 2010, plaseză însă situl pe prima terasă din stânga Mureşului.
La fel ca şi Gh. Lazarovici, acesta menţionează că pe partea stângă situl este flancat
de cursul Văii Cioarei pe o lungime de 50 de m, însă menţionează că material arheologic există doar pe buza terasei pe o lungime de cca. 70 m18.
S. A. Luca, în lucrările sale şi ale colaboratorilor domniei sale din anii 2000
şi 2001, plasează situl la o distanţă ceva mai mare de 500 de metri şi înspre sud-vest,
raportat la situl Tărtăria-Gura Luncii. Şi în aceste lucrări se precizează că situl se află pe
malul stâng al pârâului Cioara, în apropierea vărsării acestuia în Mureş, cursul pârâului aflându-se la cca. 50 m nord de una dintre extremităţile sitului19.
Într-o lucrare ceva mai recentă, C. I. Suciu plasează situl pe prima terasă a râului Mureş20 şi tot la 500 m vest de situl dat ca reper de cercetătorii menţionaţi anterior21.
În realitate, zona cercetată de N. Vlassa se află în punctul cu coordonatele geografice: 45°56′37.17″ N, 23°23′32.57″ E22. Dacă ţinem cont de mijloacele tehnice disponibile în momentul intrării în circuitul ştiinţific a sitului constatăm că în ciuda lipsei
unei aparaturi moderne, ampalasamentul sitului faţă de unele repere este surpinzător
de exactă, existând doar mici inadvertenţe faţă de situaţia reală.
Situl cercetat este amplasat în zona de contact a luncii inundabile din albia
majoră a râului Mureș, care are altitudinea de 210 m, cu terenul puţin mai înalt ce urcă
ușor pe botul de terasă învecinat la est, către cota altitudinală de 225 m. Faţă de cursul
activ al Mureșului situl se află la aproximativ 250 m sud, la confluența acestui râu cu
Pârâul Cioara (Fig. I/1). Din punct de vedere geografic situl se află la 465 m nord de
autostrada A1, 5,79 km est de biserica ortodoxă din Şibot, 8,17 km sud-vest de biserica reformată din Vinţu de Jos şi 230 m SVV de halta Tărtăria, în punctul cu coordonatele geografice: 45°56′51.87″ N, 23°24′29.66″ E şi coordonatele Stereo 70: latitudine X: 495457.52782; longitudine Y: 376736.85188 (Fig. I/2; Fig. II/1).
Sectorul, care urma să fie afectat de lucrările la calea ferată şi care în mod firesc
avea nevoie de descărcare de sarcină arheologică, a avut o lungime de aprox. 200 m
și o lățime de cca. 15–20 m. În aceast perimetru au fost descoperite şi cercetate șase
complexe arheologice, cinci gropi menajere şi un bordei.
În studiul de faţă am ales să ne aplecăm asupra semibordeiului (complexul
5/2014) datorită varietăţii şi complexităţii inventarului arheologic descoperit în interiorul acestuia.
16

Vlassa, 1967, p. 404; Idem, 1976, p. 114.
Lazarovici, 1991, p. 95-96.
18
Popa, 2010, p. 18.
19
Luca et alii, 2000, p. 38; Luca et alii, 2000a, p. 3; Luca, 2001, p. 106.
20
Suciu, 2010, p. 77-78, tab. 1.
21
Suciu, 2009, p. 65.
22
Informaţie amabilă Gh. Lazarovici.
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Complexul a fost descoperit în urma decopertării mecanizate a suprafeței care
urma să fie supusă cercetării arheologice preventive, sub nivelul vegetal și stratul de
nisip și balast, la cca. 50 cm de la nivelul actual de călcare. Imediat sub aceste două
straturi a apărut o aglomerare destul de omogenă de chirpici cu bucăți de dimensiuni
medii şi materiale arheologice (Fig. II/2). Din nefericire, datorită cromaticii şi texturii similare a solului, nu a putut fi delimitat clar complexul, motiv pentru care s-a trecut
la desfacerea acestuia în funcție de aglomerarea de chirpici şi material. Treptat s-au
putut observa limitele acestuia şi faptul era tăiat de o altă groapă menajeră, complexul
7. Din păcate, semibordeiul a fost cercetat doar parţial (cca. 70%), restul fiind în zona
neafectată de lucrările de construcţie şi deci nesupusă investigației arheologice preventive.
Presupunem, cu rezervele de rigoare determinate de investigarea doar parţială
a suprafeţei, că acest complex a avut o formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite
(Fig. III/1). Bordeie vinciene timpurii cu forme similare sunt cunoscute la CaransebeşBalta Sărată-Poligon23, Timişoara-Freidorf IV-Str. A. Bacalbaşa24. Din punct de vedere al planului acest semibordei, poate fi încadrat în tipul F4 din tipologia întocmită
de către Cornelia-Magda LAZAROVICI şi Gheorghe LAZAROVICI. Cel mai probabil profilul aparţine tipului P2 sau poate P3 din aceiaşi tipologie25. Lungimea semibordeiului este de 4 m, lăţimea de 3,50 m şi adâncime de 1,04 m. Bordeie sau semibordeie cu dimensiuni similare sunt des întâlnite, analogii în privinţa dimensiunilor fiind
întâlnite la Gornea26. Orientarea bordeiului de la Tărtăria-Gura Luncii-Gura Văii
Cioarei este NV–SE. O orientare asemănătoare a bordeielor este întâlnită tot în aşezarea de la Gornea27.
Urme ale stâlpilor care susţineau acoperişul nu au fost identificate, chiar dacă
fundul şi zonele aflate în imediata apropiere a marginii semibordeiului au fost rase şi
cercetate cu atenţie. O posibilă explicaţie pentru această situaţie ar putea fi împlântarea stâlpilor în pământul excavat şi depozitat pe marginile bordeiului28.
După abandonare, semibordeiul a fost transformat în groapă menajeră în care
au fost aruncate pe lângă diverse fragmente ceramice şi utilaj litic şi chirpici provenit
probabil de la o locuinţă de suprafaţă. În acest mod poate fi justificată prezenţa în bordei a numeroaselor fragmente de chirpici din partea superioară a acestuia (complexul 7).

2. Utilajul litic
2.1. Utilajul litic şlefuit
Din această grupă fac parte un percutor sau lustruitor, un mic topor şi nouă fragmente de gresie de diverse dimensiuni. Percutorul/lustruitorul, confecţionat din riolit,
este oval în secţiune şi are următoarele dimensiuni: lungime 8 cm; lăţime de 4,5 cm;
23

Lazarovici, Draşovean, 1991, p. 27.
Draşovean, 1989, p. 34-35, fig. 2; Idem, 1991, p. 42.
25
Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 144, fig. IIIa.27.
26
Lazarovici, 1979, p. 81, Fig. I/C-D; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 145.
27
Lazarovici, 1976, p. 51.
28
Lazarovici, 1976, p. 51.
24
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grosime 2,5 cm (Fig. V/1). Toporul, cea de a doua piesă inclusă în această categorie,
este trapezoidal în secţiune şi a fost confecţionat din corneeană. Acesta are următoare
dimensiuni: lungime 5,7 cm, lăţime 2,8 cm, grosime 2 cm (Fig. V/2). Fragmentele de
gresie nu credem că au făcut parte dintr-o râşniţă deoarece sunt foarte friabile. Presupunem că acestea au fost utilizate datorită capacităţilor abrazive.
2.2. Utilajul litic cioplit
Uneltele litice cioplite din acest complex pot fi încadrate în următoarele tipuri: lame retuşate, aşchii şi un cuţit. Din punct de vedere pertografic marea majoritate
a pieselor au fost confecţionate din silex, calcedonie, dar şi din opal sau obsidian rubanat. Două lame sunt realizate din silex, ambele fiind lustruite. În cazul acestora presupunem, datorită luciului, că au fost utilzate ca dinţi de seceră (Fig. IV/3–4). Numai
două lame sunt lucrate din calecedonie (Fig. IV/ 5–6). Din totalul pieselor cioplite
patru au fost debitate din obsidian: trei lame, dintre care una cu bulbul explodat (Fig.
IV/7–8; Fig. IV/9) şi o aşchie (Fig. IV/10).
Inventarul litic cioplit din acest complex este completat de un pumnal din opal,
de culoare galbenă (Fig. V/1). Utilizarea intensă a uneltei este probată de lustrul specific de pe părţile active. Pe ambele suprafeţe ale acestei unelte se mai păstrează unele
zone cu o substanţă neagră, posibil un bitum sau un alt adeziv folosit la înmănuşare
(Fig. V/2).

3. Plastica
În categoria plasticii includem şapte piese, dintre care şase pot fi atribuite cu
certitudine unor reprezentări antropomorfe şi un interesant fragment fusiform a cărui
funcţionalitate ne scapă momentan.
1. Parte dintr-o statuetă fragmentată din vechime, ovală în secţiune, cu baza uşor lăţită.
Piesa a fost modelată dintr-o pastă semifină degresată cu nisip fin. Suprafaţa piesei este
neagră şi netezită. Zona superioară a piesei lipseşte, dar presupunem că partea păstrată
este soclul unei reprezentări posibil antropomorfe de dimensiuni ceva mai mari. Soclul,
aşa cum se păstrează acum, este puţin înclinat în spate. Lungimea bazei: 68,15 mm;
lăţimea bazei: 44,91 mm; înălţime actuală: 63,73 mm; lăţimea trunchiului: 37,27 mm;
lungimea trunchiului: 53,51 mm (Fig. V/3).
2. Statuetă antropomorfă, tronconică, cu baza circulară mai lată pentru a putea sta în
picioare. Partea superioară a capului este concavă. Fundul statuetei a fost modelat prin
tragere din pasta piesei spre deosebire de nas şi sânii conici, care au fost aplicaţi ulterior. Ochii sunt redaţi prin două incizii oblice. În ansamblu, statueta a fost modelată
grosolan dintr-o pastă degresată cu nisip. Suprafaţa netezită foarte neglijent are o
culoare brun neagră. Capul piesei este oval în secţiune. Diametrul bazei: 2,9 cm; înălţime: 7,5 cm; lungimea capului: 2,5 cm; lăţimea: 1,5 cm (Fig. V/4)29.
3. Fragment dintr-o piesă ruptă din vechime, modelată destul de neglijent dintr-o pastă
degresată cu nisip fin, circular în secţiune. Suprafaţa, de culoare portocalie, a fost netezită sumar. Capătul păstrat al piesei este concav. Cel mai probabil această concavitate
29

Lazarovici, 1979, p. 98, tipul 1a.
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a fost realizată prin presarea lutului moale cu degetul. Presiunea aplicată acestui capăt
a făcut ca marginile acesteia să crape în momentul de faţă fiind vizibile 12 fisuri. Lungime: 4,5 cm; diametru maxim: 1,86 cm; diametrul în zona gâtuirii: 1,46 cm (Fig. V/5).
4. Partea inferioară şi mediană a unei statuete cilindrice, modelată dintr-o pastă degresată cu nisip fin. Suprafaţa de culoare portocalie a fost acoperită cu un slip sau pigment
roşu păstrat doar pe alocuri în prezent. Baza acesteia este ceva mai lată pentru a permite
aşezare piesei în picioare (vertical). Mâinile sunt redate prin două proeminenţe semisferice amplasate simetric de o parte şi de alta a piesei. Fundul este şi el redat. Pe faţa
piesei mai sunt vizibile două incizii puţin adânci. Diametru 2,5 cm; înălţime actuală
6,1 cm (Fig. V/6).
5. Statuetă antropomorfă modelată dintr-o argilă degresată cu nisip fin. Suprafaţa acesteia are o culoare portocalie, este netezită şi se pare că a fost acoperită cu un slip roşu,
care se mai păstrează doar în zona feţei, a sânilor şi a mâinilor. Statueta are redate şi
unele detalii anatomice cum ar fi sânii, de formă semisferică, posteriorul cu două fese
şi două mici protuberanţe care reprezintă mâinile. Ochii, nasul, gura sau alte detalii
ale feţei nu sunt redate. Lipsa acestor detalii, care ar individualiza statueta, i-a îndemnat
pe unii cercetători să considere că piesele de acest tip poartă mască30. Forma feţelor
este un alt detaliu folosit pentru a argumenta existenţa măştilor31. Faptul că aceste piese chiar reprezintă indivizi mascaţi este confirmat de descoperirea la Liubcova a unei
statuete care ţine în mâna o mască acoperită cu un pigment roşu, realist realizată, cu
ochii puțin oblici, redaţi printr-o incizie adâncă. Gura este redată tot printr-o incizie32.
Reprezentarea unor indivizi mascaţi în cultura Vinča pare să nu fie limitată doar la
statuete. Feţe triunghiulare sunt redate plastic pe diferite protome de vas cum este cea
din bordeiul cinci, nivelul IIa 2, de la Miercurea Sibiului33 sau cea descoperită în stratul de cultură la Caransebeş-Balta Sărată-Câmpul lui Poşta34.
Un element în plus, care contribuie la înţelegerea acestui tip de statuetă, este
şi descoperirea unei măşti în mărime naturală în tell-ul neolitic de la Uivar35. Dimensiunile piesei: înălţime: 7,5 cm; diametru: 2,6 cm; diametrul sânilor 5,3 mm; diametrul
braţelor 5,3 mm (Fig. VI/1)36.
6. Fragment dintr-o statuetă antropomorfă, modelat dintr-o pastă degresată cu nisip fin.
Suprafaţa de culoare portocalie a fost netezită. Din nefericire, piesa nu mai păstrează
nici zona capului şi nici baza. Nu sunt redate mâinile sau sânii. Singurul element redat
este fundul. Diametru: 2,5 cm; lungime actuală: 7,1 cm (Fig. VI/2).
7. Fragment oval în secţiune, modelat dintr-o pastă degresată cu nisip fin. Suprafaţa de
30

Hansen, 2004, p. 29.
Hökmann, 1968, p. 142-143.
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Luca, Dragomir, 1987, p. 37; Idem, 1989, p. 231.
33
Suciu, 2009, p. 209, fig. 2/283.
34
Negrei, 2015.
35
Schier, Drașovean, 2005; Schier, 2006, p. 328-329, 338, fig. 7; Idem, 2008, p. 61, fig. 8; Idem,
2010, p. 88-89, abb. 7; Hansen, 2005, p. 27.
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culoare brun-deschis este netezită neglijent. Pe o parte a piesei a fost realizată prin tragere din lutul moale o proeminenţă. Pe aceasta a fost executat un şir format din şase
impresiuni cu unghia, dintre care cinci adânci şi una mai puţin adâncă, aflată la capătul
şirului. Pe lângă aceste impresiuni, pe acesta a mai fost realizată şi o mică alveolă conică cu diametrul maxim de 0,5 cm şi adâncă de 0,4 cm. Alveola a fost practicată înainte de ardere în pasta moale cu o unealtă cu vârf conic. Rolul acesteia este incert, dar
dacă fragmentul făcea parte dintr-o statuetă antropomorfă este posibil să ne aflăm în
faţa unui nou exemplu de practici de magie neagră la fel ca în cazul statuetelor de la
Balta Sărată37 sau Sânandrei38. O altă variantă, nu la fel de spectaculoasă ca prima, ar
fi ca mica alveolă să fi apărut datorită inserării în corpul statuetei a unui element din
materie organică, cum ar fi un băţ sau o pană. Lungime: 4,1 cm; lăţime: 3,2 cm (Fig.
VI/3).

4. Altar
De la o piesă de acest tip provine un singur picior decorat cu incizii frânte, puţin
adânci. Sub aspectul facturii acesta poate fi atribuit speciei semifine. Degresantul folosit pentru degresarea pastei a fost nisipul fin. Suprafeţele, netezite, au o culoare portocalie. Piese cu un decor similar sunt cunoscute şi în alte aşezări ce aparţin fazei A3
a culturii Vinča cum ar fi Gornea-Căuniţa de Sus39 sau Caransebeş- Balta Sărată nivelul I40 (Fig. XI/4).

5. Ceramica
Pe baza caracteristicilor morfologice au putut fi definite trei categorii sau specii de ceramică: grosieră sau uzuală, semifină şi fină.
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Fig. 1. Raportul dintre ceramica grosieră, semifină și fină.
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5.1. Ceramica grosieră (497 fragmente)
Marea majoritate a ceramicii grosiere din acest complex este arsă într-o atmosferă oxidantă, mai exact 80,7% din totalul fragmentelor ce au fost atribuite acestei
categorii, restul de 19,3% au fost arse într-o atmosferă reducătoare.
Culorile acestei specii reflectă, aşa cum este şi firesc, atmosfera de ardere.
Culoarea cea mai des întâlnită în cazul suprafeţei exterioare a fragmentelor grosiere
este portocaliul, 62% dintre fragmente având această culoare. Fragmentele care au o
culoare cărămizie au o pondere de 4,38%. Acestora le urmează fragmentele cu suprafaţa exterioară brună sau cu nuanţe de brun (9,3%). Fragmentele ale căror suprafeţe
exterioare reflectă ardere reducătoare au o pondere considerabil mai mică: negru 12,9%,
negrul cenuşiu 3,3%, negru cu flec galben 3,5%, cenuşiul cu nuanţele acestuia (cenuşiu, cenuşiu albicios, cenuşiu gălbui) 4,11%. Tot portocaliul este culoarea specifică
şi în cazul suprafeţei interioare a fragmentelor grosiere. Aceasta reprezintă 44%. Ca
ocurenţă din totalul fragmentelor care indică o aredere oxidantă urmează brunul cu
nuanţele sale (6,3%). Cărămiziul apare şi el la 4,3 % din suprafeţele interioare. Culoarea negru apare la 36% dintre suprafeţele interioare ale ceramicii grosiere. Alte culori
care apar pe interiorul fragmentelor din specia amintită mai sus sunt: negru cu flec
galben (2%); negru cenuşiu (2,4%), cenuşiul cu diversele sale nuanţe (5%).
Ca degresant au fost preferate pietricelele, care au o pondere de 84%. Acest
tip de degresant este urmat de nisipul cu bobul mediu şi nisipul cu bobul mare, ambele cu 5,83%. Alte tipuri de degresant apar mai rar: cioburi şi pietricele 2,61%; cioburi
pisate 1%; nisip şi mică 0,4%; nisip, cioburi şi pleavă 0,2%.
Suprafeţele fragmentelor grosiere nu sunt tratate în general cu foarte mare atenţie. Suprafaţa interioară a fragmentelor este netezită de cele mai multe ori. Acest tip
de tratament apare la 95,2% dintre fragmente. Barbotină este şi ea întâlnită, dar are o
pondere foarte mică, doar 3%. Fragmentele ceramice grosiere cu suprafaţa exterioară
lustruită sunt aproape inexistente reprezentând 0,8%. Şi în cazul suprafeţei interioare
a acestor fragmente netezirea este tehnica preferată, mai precis 97%. Restul de 3% dintre fragmente au suprafaţa interioară lustruită.
Fragmentele grosiere pe a căror suprafaţă nu a fost aplicat un decor au o pondere 92%, decorate fiind doar 8%. Decorul cel mai des întâlnit pe suprafaţa ceramicii
grosiere este cel compus dintr-o barbotină organizată în şiruri verticale paralele. Acest
tip de decor reprezintă 68% din totalul fragmentelor decorate. Ca pondere îi urmează
tipul de decor format din barbotină organizată în şiruri oblice care reprezintă 9,2%.
Impresiunile cu unghia dispuse perpendicular pe buza vasului şi în jurul unui buton,
alveolele dispuse într-un şir orizontal sub buză şi inciziile frânte, organizate în unghiuri
paralele cu vârful orientat în jos reprezintă fiecare 3,7%. Alveolele pe partea superioară a buzei, impresiunile cu unghia oblice pe buză, brâul cu alveole dispus sub buză,
caneluri oblice, scurte, înclinate puternic, de la stânga la dreapta, benzile realizate din
incizii frânte, paralele, orientate cu vârful în jos, umplute cu împunsături şi decorul
compus din diverse incizii drepte şi frânte reprezintă fiecare 1,8%.
În ceea ce priveşte toartele şi butonii cel mai comun tip este butonul semisferic.
Acest tip reprezintă 26% din totalul fragmentelor grosiere pe care a fost aplicat o toartă, un buton sau care păstrează amprenta acestora. Toartele-buton lunguieţe cu o sin-
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gură adâncitură perpendiculară pe lungimea torţii, în centru, dispuse orizontal pe peretele vasului reprezintă 17,6%. Toartele-buton lunguieţe cu capetele ascuţite dispuse
orizontal pe peretele vasului reprezintă 11,7%. Toartă-buton lunguiaţă, dispusă orizontal, sub buza vasului, brâul cu alveole şi toarta-buton ovală umplută cu alveole
reprezintă fiecare 1,85%.
Diametrele gurilor de vas sunt cuprinse între 8 cm şi 29 cm. Ponderea cea mai
însemnată o au vasele cu diametrul buzei de 10 cm (14%), 12 cm (16%), 17 cm (8%)
şi 18 cm (6,6%). Restul diametrelor au ponderi ceva mai reduse: 11 cm (4%), 13 cm
(4%), 15 cm (4%), 23 cm (4%), 25 cm (4%), 14 cm (2,6%), 8 cm (2,6%),20 cm (2,6%),
22 cm (2,6%), 24 cm (2,6%), 7 cm (1,3%), 19 cm (1,3%), 21 cm (1,3%), 26 cm (1,3%),
29 cm (1,3%).
Pereţii vaselor grosiere au grosimi cuprinse între 0,4 cm şi 2,3 cm. Caracteristice sunt grosimile cuprinse între 0,7 cm şi 1,7 cm (1 cm -15%, 1,1 cm -11,5%, 0,9 cm
-11,2%, 1,2 cm -11,2%, 1,4 cm -10,1%, 1,3 cm -8%, 0,7 cm -4,9%, 1,5 cm -4,6%, 1,6
cm şi 1,7 cm -3%). Fragmentele cu grosimi cuprinse între 0,4 şi 0,6 cm reprezintă în
total doar 1%. O pondere mică o au şi fragmentele cu grosimi cuprinse între 1,8 cm
şi 2,3 cm. Acestea au în total o pondere de doar 5,7%.
Fundurile vaselor grosiere au diametre cuprinse între 5 cm şi 24 cm. Cel mai
des sunt întâlnite vasele cu diametrul fundului de 10 cm, care reprezintă 16,1% din
totalul fundurilor al căror diametru a putut fi determinat. Mai sunt de menţionat fundurile de vas cu diametrul de 13 cm (13%), 0,7 cm (9,6%), 11 cm (13%), 14 cm (13%),
15 cm (13%), 12 cm (6,4%), 21 cm (6,4%). Fundurile cu diametrul de 5 cm, 6 cm,
17 cm, 20 cm, 24 cm reprezintă şi ele 1,3%.
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Fig. 2. Raportul dintre formele de vas pentru ceramica grosieră.
În cadrul acestei categorii ceramice predomină, din punctul de vedere al formelor de vas, strachina globulară,care reprezintă 53,4% (AIV -Fig. XI/4) din totalul vaselor a căror formă a putut fi determinată. Acestei forme îi urmează ca ocurenţă strachina
tronconică cu gură largă şi pereţii curbi, mai adâncă. Acest tip de vas are o pondere
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de 27,9% (AIII). Strachina globulară apare şi ea în cadrul formelor vaselor grosiere.
Aceasta are o pondere de 9% (AV). Alte forme care apar sunt: strachina tronconică,
mijlocie, gură largă și pereţi curbi scunzi (AIIa) cu o pondere de 2,32%, oala globulară fără gât (CIa) cu o pondere de 2,32%, oala bitronconică cu partea superioară invazată sau dreaptă (CIVb) cu o pondere de 2,32% şi amfora cu gât cilindric, înalt şi corp
globular (E2) cu o pondere 2,32%.
5.2. Ceramica semifină (130 fragmente).
Ceramica semifină este arsă în proporţie de 67% într-o atmosferă oxidantă, restul de 33% dintre fragmente fiind arse într-o atmosferă reducătoare. Sub aspect cromatic, suprafaţa exterioara a fragmentelor semifine este de cele mai multe ori portocalie (40%). Alte culori rezultate în urma unei arderi reducătoare sunt diversele nuanţe
de brun (9%) şi cărămiziu (5%). Fragmentele cu suprafaţa exterioară de culoare neagră reprezintă 36% din totalul fragmentelor ceramice. Loviturile de foc sau flecurile
sunt vizibile la 10% dintre fragmentele semifine. Aceste fragmente sunt, în general,
de culoare neagră cu flec galben sau portocaliu. Suprafeţele interioare ale fragmentelor
sunt în proporţie de 50% de culoare neagră sau nuanţe apropiate. Fragmentele cu suprafaţa interioară cenuşie reprezintă 6,9% din total. Fragmentele cu suprafaţa interioară
portocalie reprezintă 35% din total, cele cu suprafaţa brună 5%, iar cele cu suprafaţa
cărămizie 3%.
Pentru degresarea pastei cel mai frecvent a fost folosit nisipul fin. Acest degresant a fost întâlnit în cazul a 88% dintre fragmente. Alte tipuri de degresant utilizat
sunt pietricelele, întâlnit la 9% dintre fragmentele semifine, nisipul cu bobul mare şi
nisipul cu cioburi. Fiecare reprezintă 1,5% din totalul fragmentelor semifine.
Suprafaţa interioară a acestor fragmente este în general netezită dar sunt întâlnite şi fragmente lustruite. Fragmentele cu suprafaţa interioară lustruită reprezintă 77%,
restul de 33% au suprafaţa interioară netezită. În cazul suprafeţei exterioare tot fragmentele netezite au o pondere mai mare, mai exact 80%. Restul de 20% au suprafeţele exterioare lustruite.
Decorul este foarte rar întâlnit la această factură. Acesta apare doar pe 7,7%
din totalul fragmentelor, marea majoritate nefiind decorate (92,3%). Decorul format
din elemente plastice (tortiţe sau butoni) este cel mai frecvent. Din totalul fragmentelor decorate butonii semisferici reprezintă 40%. Tortiţele-buton lunguieţe, cu capetele
ascuţite dispuse orizontal pe peretele vasului, reprezintă 20%. Alte tipuri de elemente
plastice întâlnite sunt tortiţele-buton lunguieţe, orizontale, dispuse chiar pe buza vasului şi torţile cu capul circular, concav, cu profilul asemănător unui “Tˮ. Fiecare tip
reprezintă 10%. Şi decorurile compuse din incizii sunt întâlnite, însă doar foarte rar.
Motive compuse din benzi, realizate din incizii frânte, paralele, orientate cu vârful în
jos, umplute cu împunsături, apar pe 10% din totalul fragmentelor decorate.
Sub aspect morfologic gurile vaselor semifine au diametre cuprinse între 10
şi 26 cm. Din punctul de vedere procentual situaţia se prezintă astfel: vasele cu diametrul gurii de 17 cm au ponderea cea mai mare (21,4%) fiind urmate de vasele cu diametrele gurii de 12 cm, respectiv 15 cm. Acestea reprezintă individual 14,2%. Vasele
cu diametrele gurii de 9 cm, 10 cm, 14, cm, 18 cm, 21 cm, 24 cm, 26 cm au fiecare o
pondere de 7,1%. Dimensiunile fundurilor de vas sunt cuprinse între 4 cm şi 13 cm.
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În cazul acestei facturi fragmentele ceramice au grosimi cuprinse între 0,4 cm şi 1,6 cm.
Ponderea cea mai mare, mai precis 27%, o au pereţii cu grosimea de 0,8 cm. Şi fragmentele cu grosimi de 0,6 cm, 0,7 cm şi 1 cm sunt destul numeroase. Acestea reprezintă fiecare 19%. Fragmentele cu o grosime de 0,9 cm urmează ca ocurenţă atingând
15% din totalul fragmentelor semifine. Fragmentele cu grosimea de 0,4 cm şi 0,5 cm
au o pondere de 5% respectiv 7,1%. Ceva mai rare sunt fragmentele cu grosimea de 1,1
şi 1,2 cm. Acestea reprezintă fiecare 2,3%. Ponderi foarte scăzute au fragmentele cu
o grosime de 1,3 cm şi 1,6 cm, numai 1,5%. Fragmentele cu grosimea de 1,4 cm şi 1,5
cm nu sunt foarte comune, doar 0,8% au această dimensiune.
Statistic, formele cel mai des întâlnite sunt străchinile globulare AIV (26%)
şi străchinile tronconice cu gură largă, pereţii curbi, mai adânci AIII (26%). Strachinile profilate bitronconice cu partea superioară cilindrică sau uşor profilată BVIIa au
şi ele o pondere de 13%. Alte forme de vase întâlnite în cazul ceramicii semifine sunt:
străchini tronconice, mijlocii, gură largă și pereţi curbi scunzi (AIIa); străchini tronconice, mijlocii cu gură largă şi pereţi scunzi (AIIb); străchini semisferice sau profilate cu ţeavă de scurgere (AVIIa); străchini-castron cu umăr profilat şi partea superioară scurtă (BVIIa); străchini-castron cu umăr profilat, cu partea superioară înaltă
(BVIIIb). Fiecare tip reprezintă 7%.
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Fig. 3. Raportul dintre formele de vas pentru ceramica semifinal.
5.3. Ceramica fină (385 fragmente).
Fragmentele ceramice realizate dintr-o pastă fină sunt arse de cele mai multe
ori într-o atmosferă oxidantă, mai precis 68%. Fragmentele arse într-o atmosferă reducătoare sunt mai puţin numeroase. Doar 32% din totalul fragmentelor fine sunt arse în
acest tip de atmosferă oxidantă. Aşa cum este firesc, culorile ceramicii fine reflectă
atmosfera de ardere. Suprafaţa exterioară a acestora este in proporţie de 51% neagră,
6 % cenuşie sau diverse nuanţe de cenuşiu, 12% negru cu flec galben sau portocaliu,
22% portocalie, 6% cărămiziu şi 2,8% brună sau nuanţe de brun. Tot culoarea neagră
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este preponderentă şi în cazul suprafeţelor interioare. Aceasta are o pondere de 59%,
urmată de cenuşiu cu 6,4%, negru cu flec galben sau portocaliu tot cu 6,4%.
Fragmentele cu suprafaţa interioară portocalie au o pondere de 22% fiind urmate de cele cu suprafaţa interioară cărămizie (2,2%). Fragmentele cu nuanţe de brun la
interior sunt o excepţie. Acestea au un procentaj neînsemnat, doar 3,6%.
Degresantul observat în pasta ceramicii semifine a fost doar nisipul fin. Suprafeţele fragmentelor atribuite acestei facturi au fost tratate cu o atenţie deosebită, astfel
încât putem specula că lustrul în sine a fost folosit ca tehnică de decor. Suprafeţele exterioare sunt lustruite în proporţie de 93% în timp ce suprafeţele interioare sunt lustruite
în proporţie de 91,2%. Lipsa lustrului de suprafaţa interioară poate fi pus de cele mai
multe ori pe seama stării de conservare a fragmentului ceramic. Suprafeţele exterioare
sunt netezite în proporţie de 7%, cele interioare în proporţie de 8,8%.
În cazul ceramicii fine buzele de vas au diametre cuprinse între 6 cm şi 22 cm.
Se individualizează datorită procentajului vasele cu diametrul gurii de 10 cm. Acestea reprezintă 13,2% din totalul buzelor al căror diametru a putut fi determinat. Şi vasele cu diametrul gurii de 14 cm au o ocurenţă mare, acestea reprezintă 9,6%.Vasele cu
diametrul gurii de 13 cm ating şi ele 8,6%. O pondere apropiată valorii de mai sus o
au şi vasele cu diametrul gurii de 9 cm, 12 cm, 15 cm şi 20 cm. Acestea au individual
o pondere de 7,7%. Ca ocurenţă urmează vasele cu diametrul gurii de: 11 cm (5,7%);
7 cm (6,4%); 16 cm (4,8%); 6 cm (3%); 8 cm (3%); 18 cm (3%); 19 cm (3%); 17 cm
(1%); 21 cm (1%); 22 cm (1%). Din totalul buzelor de vas nu s-a putut determina diametru pentru 5,7%.
Fundurile vaselor au diametre cuprinse între 3 cm şi 11 cm. Cele mai des întâlnite sunt vasele cu diametrul fundului de 8 cm. Acestea reprezintă 25%. Vasele cu diametrul fundului de 9 cm au fiecare o pondere de 19,5%. Valori de 17% au vasele cu
diametrul fundului de 6 şi 7 cm. Ponderi mici au vasele cu diametrele de 5 cm (5,5%),
10 cm (5,5%), 3 cm (2,8%), 4 cm (2,8%) şi 11 cm (2,8%). Fragmentele de picioare de
cupă reprezintă 6,8% din totalul fragmentelor fine. În puţinele cazuri în care diametrul
acestora a putut fi determinat s-a constatat că acestea au diametre cuprinse între 8 şi
10 cm.
Pereţii vaselor fine au grosimi cuprinse între 0,3 cm şi 1 cm. Cele mai numeroase sunt fragmentele cu grosimea de 0,4 cm (24%). Ponderi însemnate mai au şi fragmentele cu grosimea de 0,5 cm (19,5%), 0,6 cm (15,5%), 0,7 cm (14,4%) 0,8 cm (13%)
şi 0,9 cm (6,7%). Fragmentele cu grosimi mai mici de 0,4 cm apar rar. Doar 2% din
totalul fragmentelor fine au această grosime. Situaţia este similară şi în cazul fragmentelor cu grosimi de 1 cm sau mai mari. Fragmentele cu grosimea de 1 cm au o pondere
de 2,6% în timp ce fragmentele cu grosimi de 1,1 cm şi 1,2 cm au o pondere de 1,5%
respectiv 0,5%.
Decorul este întâlnit pe 15% dintre fragmentele fine. O mare parte din totalul
fragmentelor decorate o reprezintă decorurile realizate prin modelare plastică. Această
modalitate de decorare are o pondere de 53,55%. Din punctul de vedere al subtipurilor
de butoni sau tortiţe cel mai des sunt întâlniţi butonii semisferici. Din totalul fragmentelor cu decor plastic butonii semisferici reprezintă 61%. Şi toartele-buton lunguieţe
cu capetele ascuţite dispuse orizontal pe peretele vasului sunt destul de frecvente (19%
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din totalul decorurilor plastice). Alte tipuri de butoni sau toarte întâlnite sunt: toartăbuton lunguiaţă dispuse vertical, toartă circular (3,22%), dispusă orizontal pe buza vasului (3,22%) şi toarta semicirculară, perforată, dispusă orizontal pe zona cu diametrul
maxim al vasului (9,6%).
Rar ca modalitate de decorare apar şi alveolele dispuse într-un şir orizontal sub
buză. Fragmentele decorate în acest fel reprezintă doar 1,7% din totalul fragmentelor
decorate. Şi ornamentele realizate din diverse combinaţii de pliseuri sunt întâlnite (22%
din totalul fragmentelor decorate). Din nefericire, starea fragmentară a materialului
ne-a împiedicat să stabilim exact motivul pe care acestea îl compuneau. În rarele cazuri când s-a putut totuşi determina modalitatea de dispunere şi orientarea am constatat
că pliseurile sunt organizate de de stânga la dreapta, oblic sau invers. Din totalul fragmentelor decorate, pliseurile reprezintă 23,2%. Decorurile realizate prin incizare au
o pondere de 25%. Benzile realizate din incizii frânte, paralele, orientate cu vârful în
jos, umplute cu împunsături reprezintă 86% din totalul decorurilor incizate. Restul de
14% îl reprezintă inciziile frânte, paralele între ele, care formează meandre.
Repertoriul formelor de vas este deosebit de variat în cazul ceramicii fine. Vasul
cel mai comun este strachina cu diversele sale variante. Strachina globulară (AIV -Fig.
VIII/7) are o pondre însemnată în totalul vaselor fine. Aceasta reprezintă 21,7%. Strachinile profilate bitronconice (BVIIc -Fig. IX) urmează din punct de vedere statistic
atingând 19,6%. Strachinile profilate bitronconice cu partea superioară cilindrică sau
uşor profilată (BVIIa -Fig. IX/1–3; Fig. X/1) au şi ele o pondere de 12% şi oalele bitronconice cu partea superioară invazată sau dreaptă (CIVb) sunt şi destul de des întâlnite.
Acestea reprezintă 13% din totalul formelor identificate. Fecvent întâlnite sunt şi străchinile cu gura îngustă, pereţii arcuiţi şi buza evazată (AV -Fig. VIII/8) şi străchinile
profilate cu buza mai înaltă, umăr mai rotunjit şi uşor reliefat (BVb -Fig. X/5–7). Tipurile de vas susamintite au individual o pondere de 4,3%. Surprinzătoare este ocurenţa
destul de mică a străchinii tronconice cu gură largă şi pereţii curbi, mai adâncă (AIII
-Fig. VIII/6). Ponderea acestui vas este de doar 3,3%. Alte tipuri de vas cu o pondere
scăzută, doar 2,2%, sunt: strachina tronconică, mijlocie cu gură largă şi pereţi scunzi
(AIIb -Fig. VIII/4–5), strachina profilată adâncă cu buză dreaptă şi umăr înalt (BIVa,)
oala globulară, cu buză reliefată (CIb) şi strachină înaltă cu gura evazată (BVIId -Fig.
IX/4–6). Foarte rar apar în repertoriul formelor strachi-nile semisferice sau profilat, cu
ţeavă de scurgere (AVIIa), strachinile profilate cu buză scurtă şi umăr mijlociu, ascuţit
(BIIa), strachinile profilate adânci, cu buză scurtă şi umăr rotunjit (BVc), strachinile
profilate bitronconice, cu brâu dispus pe circumferinţa maximă (BVIIb), oale globulare, fără gât (CIa -Fig. X/3–4), oale scunde cu corp bombat şi buză scurtă profilată
(CIIIa), oale bitronconice cu partea superioară arcuită (CIVa -Fig. IX/2). Statistic aceste tipuri de vas reprezintă 1,08%. Chiar dacă în acest complex au fost identificate
numeroase fragmente de cupă sau picioare de cupă (Fig. X/8; XI/2–3) doar pentru o
singură cupă a putut fi stabilit exact tipul. Cupa cu picior scund, tronconic şi gol (DIII)
reprezintă doar 1,08%. Un interesant fragment dintr-un vas de acest tip se remarcă
datorită unei arderi reducătoare, lustrului puternic şi a modelării. Pereţii deosebit de
subţiri alături de canelurile late şi circulare sunt un alt argument pentru atenţia acordată
acestui vas (Fig. XI/1).
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Din punct de vedere statistic ceramica grosieră este cea mai numeroasă, aceasta reprezentând 49% din totalul fragmentelor. Ca pondere îi urmează ceramica fină cu
38%. Ceramica semifină reprezintă doar 13%.

Fig. 4. Raportul dintre formele de vas pentru ceramica fină.
Analiza procentuală relevă că din punctul de vedere al decorării, în acest complex, ceramica ornamentată reprezintă 11,79% din totalul fragmentelor. O categorie
interesantă din complexa paletă a ornamentelor sunt diversele motive realizate din benzi
incizate umplute cu puncte care acoperă întreaga suprafaţă a vasului, de la buză până la
fund (Fig. VI/4–6, VII/1–5). Nu lipsesc nici canelurile late organizate “în căprioriˮ
(Fig. VII/6) sau pliseurile fine dispuse oblic pe carena străchinii (Fig. VII/7, IX/5).
Pe lângă modalităţile de decorare amintite mai sus în repertoriul decorurilor întâlnim
şi motive realizate prin incizarea pastei crude (Fig. VII/8–9). Toartele şi butonii sunt
bine reprezentaţi. Elemente foarte rare de decor este barbotina ale cărei creste par să
fi fost netezite prin spatulare (Fig. VIII/1), decor prezent şi în cadrul descoperirilor
mai vechi de la Balomir41, dar şi brâurile alveolare (Fig. VIII/2). La extrema opusă
se află toartele şi butonii. Aceste elemente, care ar fi putut fi doar utilitare, subliniază
uneori latura estetică a ceramicii atunci când sunt decorate sau sunt integrate organic
într-un motiv. Cert este că şi toartelor li s-a acordat o atenţie deosebită. Dacă în cazul
unora rolul utilitar este evident (Fig. VIII/3), în cazul altora este vizibilă şi o latură
estetică. Un astfel de caz este şi cel al unei toarte din categoria ceramicii semifine, plată, aproape triunghiulară (vârfurile rotunjite). Decorul de pe partea superioară este format din trei de incizii care urmăresc forma toartei (Fig. VIII/4).

6. Încadrare culturală şi cronologică
Caracteristicile morfologice ala ceramicii din bordeiul cercetat la Tărtăria (C5)
o apropie de alte descoperiri vinciene, din Transilvania şi Banat, datate în sub-faza A3
a culturii Vinča.
41

Chapman, 1981, p. 255, fig. 60/2.
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Elementele definitorii ale ceramicii acestei sub-faze, în România, au fost enunţate încă din anul 1975 într-un studiu42 informaţiile de aici fiind preluate ulterior în
majoritatea lucrărilor care tratau aspecte legate de neoliticului dezvoltat. Privit în
ansamblu materialul ceramic din sub-faza A3 a culturii Vinča este caracterizat de o
decădere a tehnologiei ceramice, în comparaţie cu fazele anterioare. Ceramica pseudoblacktopped cu un lustru mai neglijent şi un contrast între roşu şi negru neglijent înlocuieşte ceramica blacktopped, care apare rar sau dispare în totalitate. Decorurile incizate şi punctate, pliseurile şi barbotina sporesc. Din punct de vedere al formelor se
constată o evoluție, înmulțindu-se formele cu umărul ascuțit şi partea interioară convexă. Ornamentele realizate din pliseuri se înmulțesc şi dezvoltă mai multe variante.
Gâturile vaselor se înalță43. Arderea continuă să fie bună. Lustruirea scade cantitativ
ajungând la 20%, în comparaţie cu faza A1 în care lustruirea atingea 80%. Sub aspectul
facturii în faza A3 ceramica semifină creşte cantitativ atingând 10%. Ceramica grosieră variază cantitativ în funcţie de tipul de complex. În platforma P3 de la Gornea atinge 43% în timp ce în bordeiul 18 atinge 67%. Din punct de vedere cromatic aceste etape îi sunt caracteristice culorile cărămiziu şi negru-brun. Arderea oxidantă este cel mai
des întâlnită. Din punctul de vedere al tipului de vas formele caracteristice sunt străchinile BVIII (17%), BVII (15%) şi BI (6,7%)44. La Caransebeş-Balta Sărată statistica
pe factura ceramicii arată că ceramică grosieră reprezintă 60%, cea semifină 23%, iar
cea fină numai 17%. Culorile specifice fazei A3, în aşezarea amintită mai sus, sunt
brun-gălbui 26,5%, gălbui 15,5%, cenuşiu 12%, negru-cenuşiu 13%, portocaliu 10%45.
Ceramica de la Tărtăria îşi găseşte analogii bune în spaţiul transilvănean la:
Aiud-Cetăţuie46, Alba Iulia-Lumea Nouă47, Balomirul de Câmp-Gura Văii Cioarei48,
Hunedoara-Biserica Sf. Nicolae49, Limba (Dumbrava)-Oarda de Jos-Vărăria/Bordane50,

42

Lazarovici, 1975.
Lazarovici, 1975, p. 14.
44
Lazarovici, 1979, p. 113-114.
45
Kalmar, Corbu, 1989, p. 104, fig 9.1; Lazarovici, Draşovean, 1991, p. 27.
46
Luca, 2006, p. 17; Idem, 2006a, 346; Idem, 2001, p. 98-99; Luca et alii, 2000, p. 37-38; Luca
et alii, 2000a, p. 2; Gligor, 2009, p. 149; Suciu, 2009, p. 65; Luca, 2016, p. 246.
47
Draşovean, 1996, p. 93; Idem, 1996a, p. 269; Ciută, 2012, p. 66, p. 78, p. 81; Ciută, Ciută,
2011, p. 11, 19; În opinia lui M. M. Ciută locuirea vinčiană din acest punct începe doar în faza
B a culturii amintite anterior (vezi Ciută, 2009, p. 149); Suciu, 2009, p. 50, p. 53-54. O altă
opinie vezi la Luca, 2015, p. 248.
48
Vlasa, 1967; Idem, 1976, p. 117; Lazarovici, 1971, p. 25; Idem, 1979, p. 123; Idem, 1979a,
p. 24-25; Idem, 1981, p. 182; Idem, 1991, p. 96; Lazarovici, Kalmar, 1991, p. 93; Chapmann,
1981, passim; Luca, 1999, p. 9; Idem, 2000, p. 59; Idem, 2006, p. 17-18; Idem, 2006a, p. 346;
Idem, 2008, p. 27; Luca et alii, 2000, p. 38; Luca et alii, 2000a, p. 3; Kalmar, 1999, p, 64, p.
141; Popa, 2000, p. 28; Gligor, 2009, p. 149; Suciu, 2009, p. 38, 65-66.
49
Lazarovici, Kalmar, 1991, p. 93; Luca, 2000, p. 56; Idem, 2006, p. 59; Idem, 1999, p. 9; Idem,
2000, p. 18; Idem, 2001, p. 100; Idem, 2006a, p. 347; Luca et alii, 2000, p. 39; Luca et alii,
2000a, p. 4; Gligor, 2009, p. 149; Suciu, 2009, p. 70; Luca, 2016, p. 246.
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Ocna Sibiului-Faţa Vacilor51, Orlat-Poduri52, Miercurea Sibiului-Petriş53, Miercurea
Sibiului-Pustia54; Râpaş-La Fermă/Grivoni55, Romos-La Făgădău56, Sebeş-Podul Pricopului57, Şeuşa-La Cărarea Morii58, Tărtăria-Gura Luncii59.
În sudul Banatului analogii există la Balta Sărată-Câmpul lui Poşta/Poligon60,
Caransebeş-Şesul Roşu61, Gornea-Căuniţa de Sus62, Iaz-Dâmb63 şi Liubcova-Orniţa64.
Materiale vinciene ce pot fi atribuite din punct de vedere cronologic unui orizont con50

Paul, Ciută, 1998, p. 41; Idem, 1999, p. 66; Ciută, 2009a, p. 344-346, 348-349, 351-352;
Idem, 2010, p. 227-228; Ciută, Ciută, 2011, p. 12, 19; Draşovean, 1996, p. 93; Luca, 1999, p.
9; Idem, 2000, p. 59; Idem, 2001, p. 101-103; Idem, 2006, p. 18-19; Idem, 2006a, p. 347-348;
Idem, 2008, p. 27; Luca et alii, 2000, p. 39-40; Luca et alii, 2000a, p. 5-7; Gligor, 2009, p. 149;
Suciu, 2009, p. 75-81; Lazarovici, Lazarovici, 2014, p. 119; Popa, 2011, p. 70. Pentru aspectele
legate de topografia, toponimia şi microtoponimia localităţii vezi Ciută, 2009, p. 337, notele
1-3; Suciu, 2009, p. 75-76; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285; Luca, 2016, p. 246.
51
Suciu, 2009, p. 138-141; Niţu, 2012; Idem, 2014; Luca 2016, p. 246.
52
Luca, 1996, p. 227-228; Idem, 1999, p. 9; Idem, 2000, p. 59; Idem, 2001, p. 105; Idem, 2006,
p. 19; Idem, 2006a, p. 348; Idem, 2008, p. 26; Luca et alii, 2000, p. 42; Luca et alii, 2000a, p.
9; Gligor, 2009, p. 149; Suciu, 2009, p. 142; Luca, 2016, p. 246.
53
Luca, 1999, p. 9; Idem, 2000, p. 59; Idem, 2001, p. 105; Idem, 2006, p. 19; Idem, 2006a, p.
348; Idem, 2008, p. 26; Luca et alii, 2000, p. 40-42; Luca et alii, 2000a, p. 7-9; Luca et alii,
2005, p. 222; Luca et alii, 2006, p. 13; Luca et alii, 2007, p. 8; Luca et alii, 2008, p. 8; Luca
et alii, 2011, p. 27; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 128, 213; Gligor, 2009, p. 149; Suciu et
alii, 2006, p. 11; Suciu, 2009, p. 106-120; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285.
54
Luca et alii, 2008a, p. 23-25; Suciu, 2009, p. 135; Popa, 2011, p. 70; Luca, 2016, p. 246.
55
Informaţie amabilă Alexandru BĂRBAT, membru al colectivului care a cercetat bordeiul în
anul 2010. Ne exprimăm recunoştinţa şi pe această cale.
56
Căstăian, 1995, p. 45, 51; Luca, 1995, p. 22, nota 42, p. 24, nota 79; Idem, 1996; Idem, 1997,
p. 70-71, nota 308, p. 72-73, nota 345; Idem, 1997, p. 72-73; Idem, 1999, p. 9; Idem, 2000, p.
56, 59; Idem, 2001, p. 106-111; Idem, 2006, p. 20; Idem, 2006a, p. 349; Idem, 2000, p. 26-27.
În acest studiu este menţionat explicit că punctul Romos-Făgădău este unul şi acelaşi cu punctul
Orăştie-Punctul X7; Luca, Cosma, 1993, p. 86; Luca, Căstaian, 1996, p. 100; Luca, Pinter, 2001,
p. 34-40; Luca et alii, 2000, p. 42-45; Luca et alii, 2000a, p. 10-15; Draşovean, Mariş, 1998,
p. 97; Maxim, 1999, p. 173, punctul 702, unde situl este întâlnit sub denumirea de Oraştie/X7
şi amplasat în hotarul localităţii Orăştie şi p. 178, punctul 818, unde situl este denumit Făgădău
şi plasat în hotarul comunei Romos; Popa, 2010, p. 30 şi nota 91; Gligor, 2009, p. 149; Suciu,
2009, p. 142-146; Popa, 2011, p. 70; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285; Luca, 2016, p. 246.
57
Moga, Ciugudean, 1995, p. 167; Popa, Totoianu, 2001, p. 34-35; Popa, 2011, p. 70.
58
Ciută, 2004, fig. 1/2; Idem, 2005; Idem, 2009, p. 80-82; Suciu, 2009, p. 147-148; Popa, 2011,
p. 70; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285; Luca, 2016, p. 246.
59
Draşovean, 1996, p. 270; Draşovean, Mariş, 1998, p. 97; Luca, 2000, p. 59; Idem, 2001, p.
111-112; Idem, 2006, p. 20; Idem, 2006, p. 20; Idem, 2006a, p. 349; Idem, 2008, p. 27; Luca
et alii, 2000, p. 46; Luca et alii, 2000a, p. 16; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 213; Suciu,
2009, p. 153, 155-156, 159; Popa, 2011, p. 70; Luca, 2016.
60
Dumitraşcu, 1969, p. 517-518; Groza, 1971; Lazarovici, 1971, p. 25; Idem, 1973, p. 30; Idem,
1976, p. 203; Idem, 1977, p. 24; Idem, 1979, p. 114-115, 186; Idem, 1981, p. 175; Idem, 1993a,
p. 250; Lazarovici, Draşovean, 1991, p. 27; Ibidem, p. 19; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 125,
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temporan cu faza A3 a culturii Vinča sunt cunoscute şi în nordul Banatului însă aici
o încadrare certă din punct de vedere cultural este greu de făcut (în special a celor descoperite în urma cercetărilor de suprafaţă) din cauza prezenţei elementelor Culturii
Banatului, care apare la acest nivel cronologic65. Analogii bune pentru materialele care
fac obiectul de studiu al acestui articol există în nordul Banatului în aşezările de la
Bodrogu Nou-Către Vale66, Călacea-Ferma Avicolă67, Cruceni-2/Strada Cimitirului68,
Ghilad-1/Liceul Agricol Ciacova69, Hodoni-370, Moşniţa Nouă-771, Parţa-Aşezarea 672,
Timişoara-Freidorf IV (Str. A. Bacalbaşa)73, Timişoara-Fabrica de Cărămidă74şi
Timişoara-Hladik75.
213; Lazarovici et alii, 2003, p. 146, 150, 181; Lazarovici et alii, 2004, p. 159; Chapman, 1981,
passim; Bălănescu, 1983, p. 113; Mărghitan, 1979, p. 46, 50; Kalmar-Maxim, 1988, p. 66; Idem,
1989, p. 93, 101; Kalmar, 1992, p. 168-169; Draşovean, 1989, p. 38-39, 44; Ion, 2003, p. 201;
Luca, 2006, p. 57; Negrei, 2011, p. 21, 23; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285.
61
Lazarovici et alii, 2003, p. 146; Luca, 2006b, p. 323; Negrei, 2012; Rogozea, Seculici 2014,
p. 285.
62
Bălănescu, 1979, p. 33; Bălănescu, Lazarovici, 1979, p. 17, 20; Comşa, 1971, p. 85; Lazarovici,
1970; Idem, 1971, p. 25; Idem, 1971a, p. 409-410; Idem, 1973, p. 31-33, p. 35; Idem, 1974, p. 47,
51; Idem, 1976, p. 203; Idem, 1977; Idem, 1977a, p. 22-24; Idem, 1979, p. 78, 115, 197-198;
Idem, 1979b, p. 62, 64; Idem, 1981, p. 172, 175, 186-187; Idem, 1993, p. 250; Lazarovici, Draşovean, 1991, p. 28; Ibidem, p. 20-22; Lazarovici, Lazarovici, 2002, p. 29; Idem, 2006, p. 130;
Lazarovici et alii, 1979, p. 391-392; Lazarovici et alii, 1993, p. 295-296; Lazarovici et alii,
2003, p. 181; Petrovszky, 1975, p. 376; Popescu, 1969, p. 508; Idem, 1969a, p. 472; Idem,
1970, p. 507; Kalmar-Maxim, 1984, p. 393, 396; Idem, 1988, p. 467; Gligor, 2009, p. 149;
Rogozea, Seculici, 2014, p. 285.
63
Lazarovici, Draşovean, 1991, p. 85-86.
64
Luca, 1985a, p. 468; Idem, 1990; Idem, 1991, p. 23; Idem, 1998; Idem, 2006, p. 158-159;
Idem, 2014, p. 64-72; Lazarovici, 1973, p. 30; Idem, 1993a, p. 250; Lazarovici, Draşovean,
1991, p. 19; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 126; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285.
65
Lazarovici, Draşovean, 1991, p. 32; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 208; Idem, 2014, p. 120.
66
Luca, 1985, p. 288, 290; Draşovean, 1989, p. 44; Lazarovici, 1991c, p. 42.
67
Lazarovici, 1991c, p. 42.
68
Draşovean, Fota, 2003, p. 55-57; Luca, 2006b, p. 83; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285.
69
Rogozea, Seculici, 2014, p. 281-285, p. 286.
70
Rogozea, 2015, p. 124-126.
71
Măruia et alii, 2012, p. 191-199; Rogozea, Seculici, 2014, p. 283-286.
72
Lazarovici et alii, 2001, p. 80.
73
Draşovean, 1989, p. 44; Idem, 1991, p. 43; Lazarovici, Draşovean, 1991, p. 28; Ibidem, p. 49;
Ibidem, p. 46; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 208, 211, 217; Luca, 2005, p. 250.
74
Lazarovici, 1976, p. 208-209; Idem, 1977a, p. 24; Idem, 1977b, p. 23, 25; Idem, 1979, p. 115,
196; Idem, 1981, p. 176; Idem, 1993, p. 23; Lazarovici, Draşovean, 1991, p. 28; Ibidem, 1991,
p. 49; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 208, 217; Lazarovici et alii, 1983, p. 9; Kalmar-Maxim,
1984, p. 394-395; Luca, 1986, p. 286, 288; Idem, 2006b, p. 250; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285.
75
Lazarovici, 1979, p. 208/91; Lazarovici et alii, 1983, p. 37-38; Lazarovici, Draşovean, 1991, p.
28; Ibidem, p. 46; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 217; Kalmar-Maxim, 1984, p. 394-395;
Luca, 2006, p. 250; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285.
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Din păcate, numărul redus al cercetărilor arheologice intruzive (sistematice sau
preventive) din Banat şi Transilvania care vizează locuiri vinciene de faza A3 sau locuiri neolitice aflate la acest nivel cronologic creează o situaţie nefericită, în urma căreia
înţelegerea proceselor care au loc la acest moment cultural are de suferit, fiind de cele
mai multe ori trunchiată şi dificilă. În momentul de faţă sunt cunoscute cca. 30–31
puncte cu descoperiri care pot fi atribuite acestui nivel cronologic76. La prima vedere
situaţia este relativ bună, însă, 33% din descoperirile sunt cunoscute din cercetări de
suprafaţă non-invazive. Restul de 77% sunt cunoscute în urma unor cercetări arheologice intruzive mai complexe sau mai puţin complexe, în unele puncte fiind executate doar sondaje sau excavate suprafeţe mici, cum s-a procedat în cazul punctelor IazDâmb, Timişoara-Freidorf-Hladik sau Romos-Făgădău. Această stare de fapt conduce
de multe ori la datări vagi şi nesigure cum ar fi: faza A, faza A2-A3 sau fază A3-B1 sau
încadrări nesigure din punct de vedere cultural.
Caracteristicile materialului din bordeiul descoperit la Balomirul de Câmp ne
permit să încadrăm locuirea de aici în procesele etno-culturale petrecute în Banat şi
Transilvania la sfârşitul neoliticului timpuriu şi începutul neoliticului dezvoltat.

7. Cale de pătrundere
Calea de pătrundere a comunităţilor vinciene timpurii în Transilvania, alături
de motivul pătrunderii, ridică unele probleme. Coroborarea descoperirilor de până acum
cu analiza reliefului a permis elaborarea mai multor ipoteze privind zonele care ar fi
utilizate pentru pătrunderea comunităţilor vinciene în acest areal.
Prima şi principala ipoteză privind calea de pătrundere menţionează Valea
Mureşului ca rută urmată77. Această variantă este amintită şi de S. A. Luca, care pe
baza unei argumentaţii convingătoare, mai propune două căi alternative. Prima cale
presupune o pătrundere prin Munții Poiana Ruscă, în timp ce ceea de a doua cale posibilă ar fi prin Ţara Haţegului. Pătrunderea prin Munţii Poiana Ruscă spre depresiunea
Transilvaniei şi apoi pe cursul Mureşului, poate fi bănuită pe baza descoperirilor arheologice făcute în peşterile din munţii amintiţi mai sus78, în timp ce pătrunderea prin Ţara
Haţegului, dinspre Oltenia, peste crestele Carpaţilor Meridionali, pe sectorul Cindrel–
Lotru–Parâng, devine viabilă dacă este luată în considerare descoperirea din Peştera
cu Vas (sat. Mariţa, jud. Vâlcea) din Munţii Căpăţânii79.
Motivul pătrunderii în spaţiul transilvănean este de asemenea o problemă complexă. În opinia unor cercetători aceasta ar fi motivată de posibilitatea controlării rutelor de schimb ale sării şi obsidianului80.
76

Vezi Anexa 1. Mulţumim şi pe această cale pentru sprijinul acordat în obţinerea unor coordonate geografice exacte arheologilor Gh. Lazarovici, Al. Bărbat şi C. I. Popa.
77
Vlassa, 1967, p. 409; Idem, 1976, p. 122, 128; Luca, 1997, p. 15; Suciu, 2009, p. 225; Ciută,
2010, p. 220; Ciută, Florescu, 2010, p. 86-87.
78
Luca, 2006, p. 23; Idem, 2006a, p. 352; Luca et alii, 2000, p. 49; Luca et alii, 2000a, p. 21.
79
Luca, 2006, p. 20, 23; Idem, 2006a, p. 349, 352; Luca et alii, 1997, p. 18; Luca, 1999, p. 9;
Luca et alii, 2000, p. 20, 49; Idem, 2000a, p.10, 21; Luca et alii, 2008a, p. 21; Suciu, 2009, p. 225.
80
Suciu, 2011, p. 76.
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În concluzie remarcăm că a punctul cercetat de noi completează harta descoperirilor neolitice de pe Valea Mijlocie a Mureşului, vale marcată de numeroase locuiri neolitice. Că aceasta vale funcţionează ca o veritabilă arteră de comunicaţie între
zona de câmpie din sud-vestul României şi Transilvania este evident, însă densitatea
locuirilor din acest areal lasă să se întrevadă şi un mediu geografic deosebit de propice
dezvoltării unor locuiri intense şi de lungă durată.
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Fig. I. Profil pe direcţia NV-SE prin Valea Mureşului în zona sitului
Tărtăria-Gura Luncii (1);
Localizarea sitului de la Balomiru de Câmp-Gura Văii Cioarei pe
harta topografică 1975 (2).
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Fig. II. Imagine satelitară cu amplasarea zonei cercetate la
Tărtăria-Gura Luncii (1); Complexul 5/2014 la conturare pe grund (2).
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Fig. III. Desenul grundului complexului 5/2014 (1); Profilul complexului 5/2014 (2).
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Fig. IV. Unelte litice şlefuite (1–2); Unelte litice cioplite (3–10).
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Fig. V. Unelte litice cioplite (1–2); Plastică antropomorfă (3–6).
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Fig. VI. Plastică antropomorfă (1–3);
Fragmente decorate cu benzi umplute cu puncte (5–6).
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Fig. VII. Fragmente decorate cu benzi umplute cu puncte (1–5) şi cu incizii (8–9).
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Fig. VIII. Fragment cereamic decorat cu barbotină (1);
Fragment ceramic decorat cu brâu alveolar (2);
Toartă semicirculară (3); Străchini (4–7); Oală (8).
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Fig. IX. Străchini cu umărul ascuţit.
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Fig. X. Străchini (1–2, 5–7); Oale (3–4); Picior de cupă (8).
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Fig. XI. Picioare de cupă (1–3); Picior de altar (4); Oală (5).
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Abstract. The archaeological site at Şeuşa-Gorgan is already known through the series of
reports and studies that have been devoted so far. On this occasion it is presented anthropomorphic plastic belonging by Coţofeni settlement. The statues, numbering 13, are entirely
fragmented. Seven pieces come from complex (four homes and three pits, some ritual); the
rest come from the cultural layer. Important is their morphology: statuettes “classic”, with
body having discoid head, oranta arms and flat body and statuettes apart by some details,
such as those whose lower part is shaped like a rhomb or trapezoid, in a way Baden treated
influence. We also note the presence of cylindrical body statuettes, very little known in the
Coţofeni culture.
Anthropomorphic plastic found in the settlement of Şeuşa-Gorgan, by number and
morphology, but also the context in which comes form, a consignment whose study contributes
to the knowledge segment of a Coţofeni culture, still deprived of systematic discoveries.
Keywords: antropomorhic statuettes, ritually, Coţofeni culture, Baden culture.

1. Introducere
Situl multistratificat de la Șeușa-Gorgan a intrat în atenția cercetărilor începând cu anul 2000, când, în urma unor cercetări arheologice de suprafață, pe măgura
situată pe rama vestică a Podișului Secașelor, în dreptul orașului Alba Iulia, la altitudinea de 463 m, a fost identificată o microformă de relief cu un aspect apropiat tumulilor, pe care au fost găsite materiale ceramice aparținând culturii Coțofeni1. Cercetările sistematice desfășurate de-a lungul a 11 campanii (2000–2010)2 au dus la descoperirea unei succesiuni de locuiri pe această măgură, care încep cu cea aparținând
grupului cultural Decea Mureșului3, continuă cu o locuire stabilă, de durată, Coțofeni III,
1

Ciută, Gligor, 2001; Idem, 2003.
O bibliografie completă privind rezultatele celor 11 campanii, vezi la Ciută, Marc, 2012 și
Ciută, 2015.
3
Definirea apartenenței culturale a acestui orizont de locuire a avut o evoluție reflectată de analiza materialelor reprezentative. La debutul cercetărilor aceasta era atribuită “culturii Tiszapolgár” (Ciută, Gligor, 2001; Ibidem, 2003), apoi, cu titlu de ipoteză de lucru, s-a folosit sintagma “orizont Tiszapolgár-Decea Mureşului” (Ibidem, 2006, p. 275), urmând ca, ulterior,
aceasta să fie definită ca aparținând pe deplin fenomenului cultural Decea Mureșului (Ciută,
Marc, 2012, nota 28, cu bibliografia). În lumina ultimelor interpretări fine, această secvenţă
de locuire a fost interpretată ca aparținând chiar finalului evoluției grupului Decea Mureșului,
2
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urmată de mai multe locuiri sezoniere, aparținând aceleiași faze din evoluția ultimei
culturi. Au fost relevate, astfel, secvențe stratigrafice de peste 2 metri grosime – care
încadrează situl în categoria tell-urilor – precum și complexe de locuire (de suprafață
și adâncite), contexte menajere și spații cu destinație ritual-cultică4. Deși avem de-a
face cu un spațiu relativ redus, arealul locuit fiind reperat doar în zona vârfului de
măgură, pe o suprafață de cca. 400 m2, intensitatea locuirii din acest punct dovedește
existența unor condiții excelente de habitat în preistorie, dar și un posibil caracter cultic pe care să-l fi avut locuirile eneolitice de aici.
În cadrul descoperirilor Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan a apărut şi un număr
semnificativ de statuete antropomorfe fragmentare. Fiind vorba de un lot relativ numeros în contextul plasticii de acest tip cunoscute, dar şi de exemplare inedite din punct
de vedere tipologic, publicarea sa nu poate fi decât binevenită, mai cu seamă că trei
dintre piesele deja publicate necesită unele revizuiri sau reinterpretări morfologice5.

2. Descrierea statuetelor
2.1. Statuetă antropomorfă, fragmentară, din tipul plat. Se păstrează partea
inferioară, de forma unui disc cu dimensiunile de 3,2 x 2,9 cm. Partea din faţă este
decorată prin două registre egale: în partea inferioară cu opt linii orizontale, iar în partea superioară cu 11 linii verticale, toate executate în tehnica Furchenstich. Spatele
“discului” este ornamentat doar în partea superioară, spre talie, cu două linii orizontale
realizate în aceeaşi tehnică. Pe suprafaţa rămasă nedecorată se observă amprenta mai
multor şiruri verticale lăsate de fibrele unui băţ (cenuşiu închis; nisip; semifin). Contextul descoperirii: S IX/2004; □ 8; ↓ 1,55-1,60 m, Locuinţa 10, nivel Coţofeni; UAB,
f. i. (Pl. 1/1 = 3/1).
2.2. Statuetă antropomorfă, fragmentară, din tipul plat. Se păstrează o porţiune din partea inferioară, care avea aspect discoidal (h = 5,2 cm). Undeva în zona
superioară a fragmentului păstrat (de mijloc a piesei întregi) se distinge un detaliu care
indică existenţa unui element morfologic greu de interpretat (braţ în orantă, şold proeminent, perforaţie). Pe ambele feţe, întreaga suprafaţă este ornamentată cu înţepături
neregulate (cafeniu, cu suprafaţa exterioară lustruită; nisip; fin). Contextul descoperirii: Locuinţa 1/2000, nivel 1 Coţofeni; UAB, nr. inv. E.552 (Pl. 1/2 = 3/2).
2.3. Statuetă antropomorfă, fragmentară, din tipul plat. Se conservă aproximativ jumătate din partea inferioară a piesei, de forma unui romb alungit spre bază,
având colţurile rotunjite (h = 3,8 cm). Ambele feţe sunt bogat ornamentate. Cea exterioară beneficiază de un decor format din incizii dispuse în “triunghiuri îngropate”,
flancate la partea superioară de un şir orizontal de mici incizii oblice. Sub acest motiv
cu contacte culturale și paralelisme cronologice cu cultura Bodrogkeresztúr (Ciută, 2015, cu
bibliografia aferentă).
4
Ciută, 2008; Idem, 2010; Ciută, Marc, 2012.
5
Din situl Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan au fost ilustrate până în prezent, fără a li se preciza
natura, trei statuete, respectiv două fragmente din statuete cu corpul cilindric (Ciută, Gligor,
2003, fig. 27/1-2; Ibidem, 2006, fig. 28/1-2) şi un fragment dintr-o statuetă cu corpul plat, ilustrată însă răsturnat (Ibidem, 2001, pl. 64/1; Ibidem, 2003, fig. 26/1; Ibidem, 2006, fig. 27/1),
asupra a cărei corectă interpretare am atras deja atenţia (Popa, 2012b, p. 167, nota 518).
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întâlnim două benzi orizontale incizate umplute cu mici crestături verticale. Faţa opusă are partea inferioară ornamentată într-un mod similar. Deasupra se desfăşoară însă
un motiv format din două grupe de linii verticale executate în tehnica Furchenstich,
cu un spaţiu cruţat între ele (cenuşiu, cu suprafaţa netezită; nisip; fin). Contextul descoperirii: S VII/2004; □ 2; Groapa 7/2004, UAB, f. i. (Pl. 1/3 = 3/3).
2.4. Statuetă antropomorfă, fragmentară, din tipul plat. Se păstrează o porţiune din partea inferioară (h = 4 cm), modelată sub forma unui trapez, probabil cu
baza rotunjită. Dintre elementele anatomice se disting şoldul proeminent şi talia îngustă.
Decorul statuetei este incizat. Pe faţa exterioară, talia este acoperită cu o bandă orizontală de linii în reţea. Şoldul este decorat cu şase linii oblice, de sub care pornesc,
alte cinci linii lungi, dispuse paralel cu marginea piesei; posibil aceleaşi linii verticale
existau şi spre marginea lipsă. Pe faţa opusă ornamentaţia începe la nivelul şoldului
printr-un şir orizontal de crestături oblice, de sub care, probabil până la partea inferioară, se desfăşoară un motiv format din “triunghiuri îngropate” (cenuşiu; nisip şi pietricele; semifin). Contextul descoperirii: S III/2001, □ 8, ↓ 1,10; Groapa 1/2001; UAB,
nr. inv. E. 529 (Pl. 1/4 = 3/4).
2.5. Statuetă antropomorfă, fragmentară. Din piesă se păstrează doar un fragment din cap (h = 2,8 cm), modelat în maniera specifică plasticii Coţofeni, având o
formă discoidală (diametru = 3,5 cm) şi înclinat oblic către spate. Spre marginea superioară a discului s-a practicat o perforaţie, vizibilă şi din partea opusă, ce trebuie să
redea unul dintre ochii statuetei; în zona centrală se observă o alveolare uşoară. Gâtul
este înconjurat de trei linii fine orizontale, întrerupte din loc în loc (cenuşiu-maroniu;
nisip; fin). Contextul descoperirii: S III/2001, □ 8, ↓ 0,90; Groapa 1/2001; UAB, nr.
inv. E. 91 (Pl. 2/1 = 4/1).
2.6. Statuetă antropomorfă, fragmentară, similară celei anterioare, dar fără
elemente de decor (diametru = 3,8 cm) (cafeniu; nisip; fin). Contextul descoperirii: S
X/2008; □ 2; ↓ 1,80 m; nivel Coţofeni, în apropierea Locuinţei 1/2000; UAB) (Pl. 2/2
= 4/2).
2.7. Statuetă antropomorfă, fragmentară, din tipul cilindric. Partea superioară este modelată sub forma unui disc alveolat în zona centrală, înclinat oblic spre
faţa exterioară (diametru = 2,2 × 1,8 cm). Corpul este cilindric (h = 3,2 cm; diametru
= 0,9 cm), având aspectul unui mosor. Capătul opus, păstrat doar fragmentar fie era
similar celui întreg, fie sub formă de “clopot” (cafeniu; nisip; semifin). Contextul
descoperirii: Locuinţa 1/2000, nivel 1 Coţofeni; UAB, nr. inv. E. 551 (Pl. 2/3 = 4/3).
2.8. Statuetă antropomorfă, fragmentară, din tipul cilindric (?). Se păstrează
partea superioară, cu gâtul cilindric şi capul discoidal, uşor alveolat, înclinat puţin oblic
(h = 3 cm; diametru gât = 2 cm; diametru cap = 3,1 × 2,3 cm). Nu prezintă urme de
decor (cafeniu şi cenuşiu, cu suprafaţa lustruită; nisip; fin). Contextul descoperirii:
Locuinţa 1/2000, nivel 1 Coţofeni; UAB, nr. inv. E. 550 (Pl. 2/4 = 4/4).
2.9. Statuetă antropomorfă, fragmentară. Se păstrează doar un fragment din
cap (h = cca. 2,5 cm) şi gât, modelat în maniera specifică plasticii Coţofeni, având o
formă discoidală (diametru = cca. 3,5 cm) şi înclinat oblic către spate (brun-cenuşiu,
cu miezul negru; nisip; semifin). Contextul descoperirii: S I/2001, ↓ 1,20–1,30 m)
(Pl. 5/1 = 6/1).
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2.10. Statuetă antropomorfă, fragmentară. Partea păstrată aparţine unui braţ
în orantă (l = 3,4 cm; diametru maxim = 0,8 cm) (cafeniu şi cenuşiu; nisip şi pietricele; semifin). Contextul descoperirii: S IX/2003; □ 4; ↓ 1,30 m) (Pl. 5/2 = 6/2).
2.11. Statuetă antropomorfă, fragmentară, din tipul cilindric. Se conservă
jumătatea inferioară, cu corpul cilindric şi talpa îngroşată (h = 3,6 cm; diametru corp
= 1,5 cm; diametrul tălpii = 2,3 cm) (cenuşiu; nisip; semifin). Contextul descoperirii:
S VI/2001; □ 5; ↓ 1,20–1,30 m (Pl. 5/3 = 6/3).
2.12. Statuetă antropomorfă, fragmentară, din tipul cilindric. La cele două
capete ale corpului avem resturile unor îngroşări, alveolate în interior (h = 5,2 cm; diametru = 1,4–1,5 cm). La partea superioară se distinge o mică proeminenţă ruptă, cu
profilul triunghiular, care ar putea aparţine bazei unui braţ. Partea inferioară probabil
că se termina cu o talpă lăţită (cafeniu şi ciocolatiu-brun, cu resturi de angobă pe alocuri; nisip; fin Contextul descoperirii: S VI bis/2001; □ 5; ↓ 0,70 m (Pl. 5/4 = 6/4).
2.13. Statuetă antropomorfă, fragmentară. Piesa păstrată are aspectul unui
picior, cu secţiunea circulară, terminat la partea inferioară cu o talpă adusă oblic în
jos dinspre vârf (h = 5,5 cm; diametru = 1,2 cm) (cafeniu; nisip; semifin). Contextul
descoperirii: S IX/2003; □ 6; ↓ 0,20-0,50 m (Pl. 5/5 = 6/5).

3. Contextul arheologic
Contextul din care provin statuetele antropomorfe de la Şeuşa diferă. Din totalul celor 13 exemplare, şapte provin din complexe, mai precis patru fiind descoperite
în inventarul unor locuinţe de suprafaţă (L 1/2000 - Pl. 1/2; 2/3–4; L 10/2004 - Pl. 1/1)
iar trei în gropi (două din ele în G 1/2001 - Pl. 1/4; 2/1, iar un exemplar în G 7/2004
- Pl. 1/3). Restul statuetelor provin din stratul de cultură Coţofeni. Dacă pentru piesele
care provin din locuinţele amintite şi pentru cele din stratul de cultură putem să luăm
în calcul un context domestic, în cazul exemplarului găsit în inventarul gropii notată
cu G 7/2004 trebuie avut în vedere un rol ritualic. Ne susţinem afirmaţia în acest ultim
caz pe caracterul de ansamblu al gropii respective, în fapt un puţ, cu funcţia de bothros,
în care au fost descoperite şi alte bunuri de inventar special, cum ar fi resturile unei
structuri (placă, altar?) de tip bucranium, ceea ce recomandă complexul ca unul destinat, cât se poate de evident, cultului6. Și în cazul celor două piese din G 1/2001, trebuie avut în vedere potențialul rol ritualic, fiind vorba de o groapă de formă perfect
rotundă, cuptorită, cu urme puternice de arsură în nivelurile succesive de umplere
(Fig. 2) și cu un număr ridicat de cochilii de melci, unele cu posibile urme de prelucrare.
La nivelul întregii culturi, marea majoritate a statuetelor provin din contexte
neprecizate sau cercetări de suprafaţă şi descoperiri întâmplătoare. Atunci când contextul este menţionat, ele provin fie din stratul de cultură, fie din locuinţe (Unirea-Dealul Cămării7 sau Boarta-Cetăţuie8). Prin urmare, plastica antropomorfă de la Şeuşa
aduce date importante privitoare atât la contextul propriu-zis, unele exemplare făcând
parte din complexe (locuinţe sau gropi), dar oferă şi un context cultic pentru exemplarul
6

Ciută, 2008.
Ciugudean, 1983, p. 49-50, fig. 1-2; Idem, 2000, p. 39, pl. 117/2-3.
8
Dumitraşcu, Togan, 1971, p. 427, 434, pl. VI/1a-1b; 2a-2b.
7
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din G 7/2004, deocamdată singura cu o astfel de ambianţă ritualică certă, exemplarele
din G 1/2001 fiind, posibil, şi ele rezultatul unei depuneri ritualice, anterior astfel de
descoperiri nefiind cunoscute în aria culturii Coţofeni9, dar care, în mod neaşteptat,
au fost recent documentate în zona de contact Baden-Coţofeni10.

4. Tipologie
Toate statuetele găsite în situl de la Şeuşa sunt fragmentare, fiind conservate
(poate doar cu o singură excepţie) mai puţin de jumătate din corpul lor. Tipurile cărora le aparţin statuetele sunt cele cu braţele în orantă şi din categoria cu corpul cilindric.
Din cele 13 fragmente, şapte aparţin cert tipului de statuete plate, cu braţele
în orantă şi capul discoidal (Pl. 1/1–4; 2/1–2; 5/1). Lăsând la o parte capetele înclinate
oblic, specifice (Pl. 2/1–2), trebuie să remarcăm faptul că în cazul corpului modelarea
părţii inferioare sub forma unui disc nu a respectat canoanele Coţofeni decât în două
dintre cazuri (Pl. 1/1–2). Dar, chiar şi aşa, piesa de la Pl. 1/2 are o încheiere a reprezentării şoldurilor diferită, care o îndepărtează de tipul obişnuit. Mai mult de atât, două
statuete prezintă partea inferioară sub forma unui romb alungit (Pl. 1/3), cu vârful alungit sau trapez (?) (Pl. 1/4) având şoldurile bine marcate, chiar ascuţite. Prin urmare,
statuetele cu corpul plat beneficiază de o mai mare varietate tipologică decât aveam
cunoştinţă până în prezent.
Statueta având partea inferioară terminată sub forma unui disc prezintă cele
mai numeroase analogii în rândul pieselor specifice Coţofeni, descoperite la Agrişteu11,
Câlnic12, Modoia13, Pianu de Jos14, Tibold15, Turdaş16, Unirea17 şi în “colecţia Orosz”18.
Capul discoidal cu care se termină la partea superioară acest tip de statuete, întâlnite
la Şeuşa prin două fragmente tipice, având înclinaţia oblică şi gâtul îngustat (Pl. 2/1–
2), dar şi prin trei reprezentări, unele aparţinând tipului cu corpul cilindric (Pl. 2/3–4;
5/1), este de asemenea larg întâlnit în plastica antropomorfă Coţofeni, fiind prezent
cert în cazul unor statuete descoperite la Agrişteu19, Boarta20, Câlnic21, Leliceni22,
9

Ciugudean, 2000, p. 39.
În anul 2013, la Săcueni-Piersicărie (jud. Bihor), într-o aşezare Baden cu influenţe Coţofeni,
a fost cercetată o groapă (Cx 05) ritualică ce conţinea trei statuete antropomorfe, dintre care
două tipice Coţofeni, cu braţele în orantă, iar una badenoidă (cercetări Călin GHEMIŞ, Cristian
I. POPA şi Gruia FAZECAŞ). Raportul de săpătură nu a văzut, din păcate, lumina tiparului în
Cronica Cercetărilor Arheologice, volum lansat în anul următor la Oradea. Însă una dintre
statuete apare ilustrată pe coperta IV a respectivului volum, iar cealaltă s-a “rătăcit” ca “logo”
pe mapele de prezentare ale sesiunii, ambele beneficiind, deci, de o tipărire, deşi una ad-hoc!
11
Lazăr, 1979, p. 28, pl. XVIII/b; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 118/6.
12
Roth, 1943, pl. V/1; Lazăr, 1979, p. 35, pl. XVII/3, 5; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/4, 8.
13
Petre-Govora, 1995, p. 20-2 1, fig. 4/6-7.
14
Paul, 1969, p. 72, pl. XV/1; Roman, 1976, p. 30-31, 46, pl. 51/12; Ciugudean, 2000, p. 39,
pl. 117/1.
15
Balázs, 1907, fig. 17.
16
Roska, 1941, p. 302, pl. CXXIX/20; Vlassa, 1966, p. 15, pl. C/13; Luca, 2001, p. 92, fig. 3/1.
17
Ciugudean, 1983, p. 49-52, fig. 2; Idem, 2000, p. 39, pl. 117/3.
18
Tatár, 2006, p. 29-31, fig. 1/a-d.
19
Lazăr, 1979, p. 28, pl. XVIII/a; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 118/6.
10
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Lopadea Veche23, Pianu de Jos24, Straja25 şi Unirea26.
În cazul tipului morfologic specific Coţofeni, pe partea superioară a discului –
reprezentând, în fapt, capul statuetei –, erau redaţi şi ochii, cu ajutorul unei perforaţii,
fragmentarea piesei conducând la conservarea doar unuia dintre ei (Pl. 2/1 = 4/1).
Acest mod de reproducere a ochilor, prin perforarea discului, este întâlnit şi în cazul
altor statuete Coţofeni, sigur atestat prin exemplarele de la Agrişteu27 şi Straja28, foarte
posibil şi la Lopadea Veche29 şi discutabil la Câlnic30.
După cum se poate observa din prezentarea întregului lot de statuete de la
Şeuşa, cu aspect antropomorfizat evident, pe Gorgan lipsesc complet părţi din zona
aflată între şolduri şi gât, deci nu ştim cum erau reprezentate braţele şi dacă acestea
erau sau nu în orantă. Doar câte un exemplar, atât din categoria celor cu corpul plat
(Pl. 1/2 = 3/2), cât şi din categoria cu corpul cilindric (Pl. 5/4 = 6/4) par a sugera un
început de braţe. Un braţ în orantă izolat, rupt de corp şi, prin urmare, imposibil de
precizat cărui tip îi aparţinea, atestă totuşi şi modelarea unor astfel de exemplare în
acest sit.
Ceea ce aduce cert ca element de noutate lotul plasticii de la Şeuşa sunt acele
statuete având corpul modelat cu şoldurile proeminente, într-un caz cu partea inferioară discoidală (Pl. 1/2) iar în două cazuri terminate printr-un corp sub formă de romb
sau trapez (Pl. 1/3–4). Canoanele de reprezentare a acestor piese nu îşi află originea
în plastica tipică a culturii Coţofeni. Sau cel puţin aşa o indică descoperirile cunoscute
până în momentul de faţă. Statuetele întâlnite în mediul Coţofeni, cu care pot fi comparate exemplarele invocate de la Şeuşa, sunt extrem de rare. Una dintre acestea e
cea de la Războieni (jud. Alba), piesă care prezintă partea inferioară sub forma unui
trapez (?), cu şoldurile similar redate în mod proeminent şi ascuţite dar şi un decor
apropiat, cu motive similare, pe ambele părţi ale statuetelor. În momentul publicarii
sale atrăgeam atenţia asupra apartenenţei statuetei la un tip nou, care ilustrează interferenţe cu plastica de tip Baden, în rândul căreia pot fi găsite asemănări morfologice31.
Recent a fost publicată o statuetă Coţofeni din nordul Olteniei, de la Valea Răii (Râmnicu Vâlcea), piesă ce prezintă, şi ea, bune asemănări ale părţii inferioare, prin forma

20

Dumitraşcu, Togan, 1971, p. 427, 434, pl. VI/1a-1b; Roman, 1976, p. 30-31, pl. 51/11;
Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 118/1.
21
Roth, 1943, pl. V/1; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/4.
22
Roman, 1976, p. 30-31, pl. 51/6; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/6.
23
Paul, 1969, p. 72, pl. XV/2; Roman, 1976, 30-31, pl. 51/8; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/5.
24
Paul, 1969, p. 72, pl. XV/1; Roman, 1976, p. 30-31, 46, pl. 51/12; Ciugudean, 2000, p. 39,
pl. 117/1.
25
Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/9.
26
Ciugudean, 1983, p. 49-52, fig. 1; Idem, 2000, p. 39, pl. 117/2.
27
Lazăr, 1979, p. 28, pl. XVIII/a; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 118/6.
28
Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/9.
29
Paul, 1969, p. 72, pl. XV/2; Roman, 1976, 30-31, pl. 51/8; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/5.
30
Roth, 1943, pl. V/1; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/4.
31
Popa et alii, 2004, p. 37-39, fig. 7; vezi şi Popa, 2012a, p. 139, nota 47.
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unghiulară având vârful rotunjit, cu unul dintre exemplarele de la Şeuşa32 (Pl. 1/3). Astfel, în cazul unor exemplare Coţofeni care nu au partea inferioară conservată, paralele
cu plastica badenoidă ne permit să avansăm ipoteză că şi piesele noastre este posibil să
se fi terminat cu un mic “picior”, în fapt redarea la o scară redusă a celor două picioare,
lipite între ele. Cele mai apropiate analogii în acest sens, credem că pot fi făcute tot
cu statuetele din aşezarea Baden de la Sălacea (jud. Bihor), ambele cu şoldurile redate
în mod similar, iar una dintre ele terminată cu un mic picior33. Alte exemplare badenoide apropiate prin modul de execuţie al părţii inferioare se cunosc de la Vinča34,
Tápé-Malajdok35 sau Bíňa-Kirche36. Un exemplar de “tranziţie” între tipul cu picioare unite şi cel discutat de noi, şi care susţine ipoteza originii statuetelor de acest gen
din mediul Coţofeni este cel din aşezarea “Boleráz-Baden” de la Balatonőszöd-Temetői (Ungaria)37.
Statuetele cu corpul cilindric, sunt şi ele fragmentare, lipsindu-le partea inferioară, esenţială în înţelegerea tipului în sine. Din acest considerent, poziţia corectă
în desenul nostru nu poate fi absolut sigură, motiv pentru care ceea ce iniţial s-a considerat a fi talpa statuetei, noi credem că poate fi partea superioară (capul). De altfel,
atrăgeam atenţia de ceva timp asupra posibilităţii apartenenţei şi statuetelor cu corpul
cilindric la mediul Coţofeni38. Unele piese întregi, precum cele descoperite la Cuied
(jud. Arad) – asupra căreia au existat anumite îndoieli că ar aparţine culturii Coţofeni39
– sau cea de la Tibold-Daróczi40 - acolo unde aflăm şi o statuetă similară celor “clasice” Coţofeni, pot sugera modul în care arătau aceste statuete. Un exemplar cu corpul
cilindric, tot fragmentar, de la Răchita-Vârfu Zăpozii beneficia şi de decor în tehnica
Furchenstich41, înlăturând orice dubiu asupra încadrării sale culturale şi cronologice.
Unul dintre exemplarele de la Şeuşa (Pl. 2/3 = 4/3) pare a continua la partea inferioară
nu cu o talpă cilindrică, ci în formă de clopot (?). Astfel, prin aceste descoperiri, dintre care cele de la Şeuşa apărute într-un context cert Coţofeni se confirmă un tip nou
pentru plastica Coţofeni, tip ce trebuie urmărit cu atenţie pe viitor, fiind posibil ca unele
piese de lut fără destinaţie sigură să aparţină acestuia42.

32

Este evident, credem noi, că statueta nu face parte din categoria celor cu partea inferioară
de formă discoidală, aşa cum o încadrează autorul publicării sale; vezi Tuţulescu, 2008, p. 18,
22, pl. 21.
33
Roman, Németi, 1978, p. 38, pl. 44/3-4.
34
Tasić, 1995, pl. XIX/6-7; Kalicz, 2002, Abb. 21/1-2.
35
Banner, 1956, pl. LVIII/12; Kalicz, 2002, Abb. 14/6.
36
Kalicz, 2002, Abb. 19/8.
37
Horváth, 2013, p. 139, fig. 5.
38
Popa, 2004, p. 130; Popa et alii, 2004, p. 38.
39
Dudaş, 1976, p. 24, pl. II/7. Vezi şi Popa, 2004, p. 130; Popa et alii, 2004, p. 38; Popa, 2012b,
p. 167.
40
Balázs, 1907, fig. 18.
41
Popa, 2012b, p. 94, 166-167, pl. 83/6.
42
În lipsa unui exemplar întreg, unele asemănări cu aşa-numitele “mosoare” din lut nu poate fi
ignorată total. De aceea, privite doar fragmentar, confuziile sunt uşor de făcut. A se vedea, doar
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Desigur, mult mai dificil de explicat şi chiar descris în momentul de faţă sunt
piesele fragmentare de la Şeuşa care nu se încadrează în niciunul din tipurile Coţofeni
deja cunoscute. Nu suntem siguri, uneori, nici de partea corectă din care acestea aparţin. De pildă, exemplarul de la Pl. 5/5 = 6/5, prin forma părţii sale inferioare, se apropie mult de o statueta, evident mai timpurie, bogat decorată, cu “cap mobil” din situl
de la Păuleni-Ciomortan43.

5. Elemente decorative, reprezentarea sexului şi/sau simbolurilor
Cinci dintre cele 13 statuete beneficiază de elemente de decor. Maniera de
ornamentare diferă, ea caracterizând, în general, anumitele tipuri prezente în sit: predominarea inciziilor în cazul pieselor din tipul cu şoldurile pronunţate şi ascuţite şi a
împunsăturilor pentru tipul “clasic”. Se pare că prima manieră, în utilizarea predilectă
a inciziilor pe forme aparte, în detrimentul tehnicii Furchenstich, nu reprezintă altceva
decât un alt argument în plus al unor influenţe Baden în mediul Coţofeni.
Registrele suprapuse, formate din linii orizontale şi verticale, deşi nu în forma
întâlnită la Şeuşa (Pl. 1/1), le regăsim în cazul statuetei Coţofeni din “colecţia Orosz”44.
Ornamentarea prin împunsături a discului inferior al unei statuete de la Şeuşa (Pl. 1/2)
este prezentă şi pe suprafaţa altor statuete, datate în fazele Coţofeni II (sub formă de
mici impresiuni circulare, la Turdaş45) şi III (Agrişteu46). Anumite elemente decorative pot sugera piese de port, precum brâul (Pl. 1/1, 4), reprezentat într-un mod extrem
de clar pe statueta de la Pianu de Jos47 ori posibil chiar pe cea de la Războieni48. Într-un
alt caz, la gâtul unei statuete de la Şeuşa (Pl. 2/1), cele trei şiruri orizontale de linii
întrerupte pot fi interpretate ca o posibilă reprezentare a unei podoabe de gât, analogiile fiind destul de numeroase în rândul plasticii antropomorfe Coţofeni (Lopadea
Veche49, Războieni50, Vâlcele51). Motivul “triunghiurilor îngropate”, realizate exclusiv
din incizii pe una dintre feţele a două statuete de la Şeuşa (Pl. 1/3–4), le regăsim executate în aceeaşi manieră, la Pianu de Jos52, în tehnica împunsăturilor succesive, la
Boarta53, ori prin combinarea celor două tehnici la Războieni54.
ca exemplu, fragmentele publicate recent din aşezarea Coţofeni de la Rotbav (Dietrich et alii,
2014, p. 356, pl. 39/8-11).
43
Lazarovici et alii, 2000, pl. X/5.
44
Tatár, 2006, p. 29-31, fig. 1/a-d.
45
Roska, 1941, p. 302, pl. CXXIX/20; Vlassa, 1966, p. 15, pl. C/13; Luca, 2001, p. 92, fig. 3/1.
46
Lazăr, 1979, p. 28, pl. XVIII/b; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 118/6.
47
Paul, 1969, p. 72, pl. XV/1; Roman, 1976, p. 30-31, 46, pl. 51/12; Ciugudean, 2000, p. 39,
pl. 117/1.
48
Popa et alii, 2004, p. 38, fig. 7.
49
Paul, 1969, p. 72, pl. XV/2; Roman, 1976, 30-31, pl. 51/8; Ciugudean, 2000, p. 39, pl. 117/5.
50
Popa et alii, 2004, p. 37-39, fig. 7.
51
Roman, 1976, p. 30, pl. 51/10.
52
Paul, 1969, p. 72, pl. XV/1; Roman, 1976, p. 30-31, 46, pl. 51/12; Ciugudean, 2000, p. 39,
pl. 117/1.
53
Dumitraşcu, Togan, 1971, p. 427, 434, pl. VI/2; Roman, 1976, p. 30-31, pl. 51/9; Ciugudean,
2000, p. 39, pl. 118/2.
54
Popa et alii, 2004, p. 37-39, fig. 7.
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Reprezentarea sexului o avem doar în cazul uneia dintre statuetele antropomorfe de la Şeuşa. Dar şi în acest caz (Pl. 1/4) putem întrevedea, mai degrabă, o sugerare a sa prin intermediul unor motive formate din linii incizate, executate paralel cu
laturile părţii inferioare şi care se închid spre zona şoldurilor cu o bandă incizată în
reţea. Zona centrală astfel cruţată oferă imaginea unui triunghi cu vârful în jos, ce poate
fi asimilat triunghiului pubian. Reprezentarea sexului, întotdeauna feminin, pe plastica
antropomorfă Coţofeni, este indicat prin triunghiuri incizate, însă de dimensiuni mult
mai mici (Agrişteu, Pianu de Jos şi Unirea). O formă sugerată doar din două linii în
unghi cu vârful în jos este luată în considerare şi pentru sexul statuetei descoperită la
Valea Răii (Râmnicu Vâlcea)55. Această manieră de reprezentare este însă comună
unor statuete din cadrul culturii Baden, unde sexul apare redat prin linii paralele ce
închid triunghiuri mari, îndreptate cu vârful în jos56, destul de apropiate statuetei discutate de noi de la Şeuşa.

6. Datare
Datarea per ansamblu a sitului Coţofeni de pe Gorgan, iar în consecinţă şi a
plasticii antropomorfe de aici, este exclusiv în faza a III-a. Nuanţări mai fine pot fi
totuşi făcute. De pildă, toate complexele, care au furnizat astfel de descoperiri, aparţin
primului nivel Coţofeni: complexul L 1/2000, care a oferit şi cele mai multe piese (Pl.
1/2; 2/3–4), L 10/2004 (Pl. 1/1)57, dar şi G 7/2004 (Pl. 1/3). Aceluiaşi nivel îi aparţine
o altă statuetă, găsită în vecinătatea L 1/2000 (Pl. 2/2). Şi statuetele care provin din
stratul de cultură indică secvenţe evolutive diferite din stratigrafia sitului. Marea majoritate a statuetelor antropomorfe Coţofeni cunoscute se datează, de altfel, similar celor
de la Şeuşa, în faza finală a culturii (Agrişteu, Boarta, Câlnic, Lopadea Veche, Modoia,
Răchita, Războieni, Straja, Sebeş-Râpa Roşie, “colecţia Orosz”), iar prezenţa lor în
primele două faze este mult mai redusă.

7. Concluzii
Statuetele antropomorfe găsite în aşezarea de la Şeuşa-Gorgan, prin numărul
şi morfologia lor, dar şi prin contextul din care provin, formează un lot a cărui studiere contribuie la cunoaşterea unui segment al culturii Coţofeni încă văduvit de
nepublicarea unor descoperiri sistematice.
O observație ce trebuie subliniată este cea a stării fragmentare a tuturor pieselor de plastică antropomorfă Coţofeni şi din situl de la Şeuşa-Gorgan, fapt ce se înscrie
în nota generală din aria acestei culturi. Fragmentarea statuetelor era un obicei practicat frecvent la comunităţile preistorice; această fragmentare se putea produce fie în
timpul ceremoniilor de cult, fie după, urmate apoi de abandonarea pieselor, ce îşi vor
găsi, cel puţin în cazul culturii Coţofeni, un alt context de descoperire decât unul cu

55

Tuţulescu, 2008, p. 22, pl. 21.
Kalicz, 2002, Abb. 14/6; 20/1-2; 25/4; 26/5.
57
Pentru cele două locuinţe, a se vedea Ciută et alii, 2001, p. 70; Ciută, Gligor, 2001, p. 243;
Ibidem, 2003, p. 5, fig. 6, 9; Ciută et alii, 2004, p. 331-332, fig. 6; Ciută et alii, 2005, p. 368;
Ciută, Gligor, 2006, p. 255, 257, fig. 10-11.
56
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valenţe rituale58. Un aspect legat practici ritual-cultice în cazul locuirii Coţofeni de la
Şeuşa-Gorgan a fost, de altfel, evidenţiat şi cu prilejul descoperirii unei locuinţe de
suprafaţă, sub care a fost surprinsă o groapă de fundare, în care au fost găsite mai
multe vase ceramice întregi59.
Numărul ridicat al fragmentelor de statuete recuperate de la Şeuşa, comparativ
cu alte situri, se datorează unor aspecte concrete: derularea unei săpături sistematice,
datarea descoperirilor în faza Coţofeni III, în care această plastică se întâlneşte cu predilecţie, precum şi natura sitului, în care unele complexe, cu descoperirile aferente,
sunt asociate unor practici magico-religioase. Dintr-un astfel de complex face parte
şi singura statuetă antropomorfă Coţofeni cunoscută cu o astfel de provenienţă.
Ineditul plasticii de la Şeuşa este oferit însă, în primul rând, de morfologia unora
dintre exemplare, oferind posibilitatea deschiderii unor noi discuţii asupra tipurilor considerate ca specifice culturii Coţofeni, relevând cu pregnanţă faptul că suntem încă
tributari unui stadiu al cercetărilor ce va trebui depășit odată cu publicarea rezultatelor
unor cercetări noi.

58

Pentru problematica din aria culturii Baden, mult mai bine documentată în prezent, a se
vedea Kalicz, 2002, p. 11-12.
59
Ciută, 2010.
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Pl. 1. Plastică antropomorfă Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan (desen).
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Pl. 2. Plastică antropomorfă Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan (desen).
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Pl. 3. Plastică antropomorfă Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan (foto).
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Pl. 4. Plastică antropomorfă Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan (foto).
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Pl. 5. Plastică antropomorfă Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan (desen).
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Pl. 6. Plastică antropomorfă Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan (foto).
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Fig. 1. Fragment de statuetă antropomorfă Coţofeni descoperit în
cuprinsul locuinţei L 10/2004.

Fig. 2. Şeuşa-Gorgan, Groapa 1/2001.
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NECROPOLA DE INCINERAȚIE DE LA GÂRLA MARE,
JUD. MEHEDINȚI. CAMPANIA DIN ANUL 2013
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Abstract. In the Gârla Mare commune located in Mehedinți County a few settlements and two
necropolises belonging to the Žuto Brdo-Gârla Mare Culture were discovered.
One of the necropolis is located at river kilometer 839+500 and the second one is located at
river kilometer 836+400. In the latter, archaeological investigations were carried out in 2010,
2012 and 2013. The results of the first two campaigns were published in research journals. A
number of eight graves, out of which one was a triple grave, resulted from the first two years
of research.
The 2013 campaign led to the discovery of five incineration graves. The incinerated bones from
two such graves, no. 11 and no. 13, were deposited in urns. The other graves had the bones deposited in a pit. Except for grave no. 11, all the other graves presented remains from a second
individual, as the anthropological analysis revealed. This situation was also encountered in the
previous campaigns. All the graves presented remains of animal bones as offerings, except for
grave no. 9.
The existence of graves with bones deposited in a pit and the existence of offerings in most of
them could represent landmarks to determine the age of this settlement located east of the Iron
Gates.
Keywords: Žuto Brdo-Gârla Mare, 2013, five incineration graves, offerings.

Cultura Žuto Brdo-Gârla Mare din bronzul mijlociu și final este marcată de
numeroase situri arheologice la est de Porțile de Fier. În foarte multe localități ale județului Mehedinți se află atât așezări cât și situri aparținând acestei culturi. Există localități în care se află și câte două necropole, ca de exemplu în localitățile Ostrovul Corbului și Ostrovul Mare1. Această situație se întâlnește și la Gârla Mare, altă localitatea
din județul Mehedinți, unde se cunosc mai multe așezări și două necropole aparținând
acestei culturii. Una din necropole se află situată între km. fluviali 839–840, chiar pe
marginea Dunării, iar cea de a doua este situată la km. fluvial 836+400, la circa 300 m
distanță de fluviu.
Prima necropolă a fost pusă în evidență de un mormânt descoperit întâmplător
în vara anului 20132. Anterior, aici fuseseră descoperite cinci vase cu câte un os de
1
2

Crăciunescu, 2012a, p. 33-35.
Crăciunescu, 2013-2014, p. 54-63.
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animal, netrecute prin foc, dar interpretate destul de stângaci3. În realitate este vorba
despre vase care au făcut parte dintr-un mormânt al culturii Žuto Brdo-Gârla Mare.
O altă descoperire din această zonă sugerează o prezență îndelungată a acestei culturi
în punctul respectiv4. Cercetări de teren din anii anteriori au arătat că aici se află și o
așezare a acestei culturi. În lipsa unor cercetări sistematice este dificil de precizat care
este raportul dintre așezare și necropolă. Nu se poate stabili nici distanța dintre cele
două morminte descoperite în acest punct. Cea de a doua necropolă, de la km. fluvial
836+400, a fost semnalată de descoperirea întâmplătoare a altor morminte, în etape
diferite5. Reamintim, pe scurt, amplasarea și situația necropolei. Perpendicular pe
Dunăre, la o distanță de circa 300 m către interior, se află trei dune dispuse nord–sud.
Cea din mijloc are o formă concavă, dovadă că de aici a fost exploatat intens nisipul.
Cu toate insistențele noastre, nu am găsit nici un fragment ceramic din epoca bronzului, dar este posibil ca și aici să fi existat morminte de incinerație a căror urmă să
fi dispărut o dată cu exploatarea intensă a nisipului. Duna din partea de sud este mai
mare dar nu prezintă nici un fel de material arheologic. Pe duna din partea de nord
se află necropola epocii bronzului. În ultimi ani a început exploatarea nisipului și de
pe aceasta și drept urmare capătul de vest al dunei, situat către Dunăre, a fost excavat.
Urma mormintelor distruse este constituită de numeroasele grupuri de fragmente ceramice, care mai pot fi observate și acum. Capătul de est al dunei a suferit o intervenție
distructivă în momentul când aici a fost construită o cazemată, care făcea parte dintr-un
sistem de apărare al Republicii Populare Române în fața unei eventuale agresiuni venită de la sud de Dunăre. Respectivele cazemate erau construite la vedere apoi erau acoperite cu pământ împins cu buldozerele din zonele vecine. Așa încât distrugerea unui
sit este mult mai mare decât construcția în sine. Ca urmare a descoperirilor arheologice
amintite și a agresiunii actuale asupra necropolei, au fost organizate și desfășurate cercetări arheologice în anii 2010, 2012 și 2013. Primele două campanii au fost publicate
în reviste de specialitate6. Din cercetările primilor doi ani au rezultat un număr de opt
morminte, din care unul era triplu.
La campania din anul 2013 au participat mai mulți specialiști de la Muzeul
Regiunii “Porților de Fier”7. În această campanie s-a continuat cercetarea necropolei
prin intermediul a patru secțiuni numerotate S12–S15, în continuarea celor din anii
anteriori. Au fost descoperite cinci noi morminte de incinerație notate și ele în continuarea celor din anii anteriori, M9–M13.

1. Mormântul 9
M9 (Pl. I/1) a fost descoperit în secțiunea XII, caroul doi și avea baza la adâncimea de 1,35 m, iar oasele incinerate erau depuse pe sol. În sudul acestora se afla
inventarul ceramic format din trei amfore de mici dimensiuni și o ceașcă.
3

Bărbulescu, Cârstea, 2006, p. 49-54.
Rus, Stîngă, 2005, p. 134-137.
5
Crăciunescu, 2012a, p. 33-47; Crăciunescu et alii, 2015, p. 255-260.
6
Crăciunescu, 2013, p. 99-114
7
Gabriel CRĂCIUNESCU (responsabil științific), Ersilia Margareta MARCU, Oana NEAGOE,
Mihai STÎNGĂ, Gavril Eugen VĂCUȚĂ – membrii în colectivul de cercetare.
4
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1. Ceașca (Pl. I/4) este lucrată din pastă cu adaos de nisip fin, bine frământată, bine
arsă, de culoare maro. Are fund inelar profilat, corpul bitronconic prevăzut cu trei proeminențe organice, gât tronconic, buză rotundă și ușor răsfrântă. O toartă cu protomă
coboară de sub buză până pe umărul piesei. Decorul acoperă partea exterioară și constă
din linii, ghirlande și cercuri concentrice. Se păstrează urme din substanța albă de incrustație. Dimensiunile piesei: Î=2,5 cm; DM=5 cm; DG=4,2 cm; DB=1,8 cm.
2. Amforă de mici dimensiuni (Pl. I/3) este lucrată din pastă de calitate medie, cu adaos
de nisip, superficial frământat, arsă insuficient, de culoare maro închis cu nuanțe cenușii.
Are fund plat, corpul globular, gâtul tronconic, buza evazată. De pe maxima bombare
coboară patru torți late care se arcuiesc scurt. Nedecorată. Dimensiunile piesei: Î=13
cm; DM=18 cm; DG=12 cm; DB=4cm.
3. Amforă (Pl. I/5) este lucrat din pastă de calitate medie, cu adaos de nisip, superficial
frământat, ars insuficient, de culoare maro închis cu nuanțe cenușii. Vasul are fundul
plat, corpul bitronconic, gâtul tronconic, buza evazată. La baza gâtului se află un brâu
de pe care coboară scurt patru torți late. Nedecorată. Dimensiunile piesei: Î=14 cm;
DG= 11,5 cm; DB=5,5 cm.
4. Amforă (Pl. I/6) este lucrată din pastă de calitate medie, amestecată cu nisip, prost frământat și ars, culoare maro închis. Are fundul plat, corpul bitronconic este rotunjit în
zona mediană, gâtul este tronconic, buza evazată. Pe maxima bombare are patru torți
late care se arcuiesc scurt. Nedecorat. Dimensiunile piesei: Î=14 cm; DG=11,5 cm;
DB=5,5 cm. Alături de cele patru vase, aproape identice dimensional și tipologic, modelate din același lut și arse la fel de prost, s-au mai prelevat și fragmente ceramice aparținând altor vase, care nu au putut fi întregite. Este vorba de două funduri de amforă,
buze, o toartă și fragmente de gât, mai bine arse iar unele având decor incizat. Acestea
fac parte dintr-un mormânt mai vechi, deranjat de mormântul nr. 9.
5. Ac fragmentar (Pl. I/2a–b), descoperit cu 0,20 m mai sus de grupul de vase. Se păstrează doar capul acului de tip Hülsencopftnadel, sau cu cap în formă de păstaie. Este
lucrat din bronz.

2. Mormântul 10
Tot în secțiunea XII, caroul cinci, a fost descoperit un alt mormânt M10 (Pl.
II/1). Pentru recuperarea acestuia a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 2 × 1 m.
Mormântul avea baza la adâncimea de un metru, iar oasele incinerate erau depuse pe
sol. Vasele de ofrandă erau depuse în nordul și sudul oaselor incinerate:
1. Vas de tip pyraunos (Pl. II/3a–c) lucrat din pastă fină amestecată cu nisip, prost frământată, slab arsă, de culoare maro. Pe suprafața piesei se poate observa modul de realizare a vasului, cu colăcei de lut. Recipientul din mijloc, lucrat separat, are formă tronconică și adâncimea de 6,9 cm. Partea exterioară a vasului are formă tronconică și
buza evazată. Pe una din fețele vasului se află o deschidere semicirculară, iar pe partea
opusă sunt patru orificii rotunde, trei pe o linie orizontală, iar al patrulea sub cel din
mijloc. Nedecorat. Dimensiunile piesei: Î=11,7 cm; DG=9 cm; DB=9,5 cm.
2. Amforă (Pl. II/5) lucrată din pastă de calitate medie amestecată cu nisip, prost frământată, ardere incompletă, probabil a fost pusă și pe rugul funerar, de culoare maro.
Are fundul ușor concav, corpul sferic, gâtul tronconic, buza puternic evazată. De pe
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maxima bombare coboară scurt patru torți late. Decorată cu linii, spirale, triunghiuri
romburi hașurate și cercuri ștampilate. Dimensiunile piesei: Î=18 cm; DM=16 cm;
DG=13,5 cm; DB=6,5 cm.
3. Amforă (Pl. II/4) lucrat din pastă de calitate medie amestecată cu cioburi pisate și
nisip, prost frământată, arsă incomplet, de culoare maro. Are fundul ușor concav, corpul
bitronconic, gâtul cilindric, buza ușor evazată. Două torți late coboară de la mijlocul
gâtului până pe umărul vasului. Nedecorat. Dimensiunile piesei: Î=10,4 cm; DM=15,7
cm; DG=12,3 cm; DB=5,5 cm.
4. Ceașcă (Pl. II/2) lucrat din pastă de calitate medie amestecată cu nisip, prost frământată, ardere incompletă, de culoare maro. Are fundul plat și ușor profilat, corp bitronconic, gât tronconic, buză ușor evazată. O toartă lată și cu protomă coboară de pe buză
până pe maxima bombare. Corpul prezintă trei proeminențe organice, specifice ceștilor
din această cultură. Nedecorată. Dimensiunile piesei: Î=7 cm; DM=7 cm; DG=2,8 cm;
DB=2,8 cm.
3. Mormântul 11
Următorul mormânt, M11 (Pl. II/1), a fost descoperit în secțiunea XIII, caroul
trei și avea baza la adâncimea de 0,92 m.
1. Amfora (Pl. III/2), care adăpostea oasele incinerate, era distrusă, ceea ce nu a permis
ca la restaurare să se obțină întregul ei profil. Alte fragmente ceramice erau complet
distruse, astfel încât este dificil de precizat forma și numărul vaselor. Dimensiuni: Î=
19 cm; D=26,5 cm.

4. Mormântul 12
M12 (Pl. III/3) a fost descoperit tot în secțiunea XIII și pentru cercetarea lui a
fost necesară deschiderea unei casete cu dimensiunile de 2 × 2 m. Avea baza la adâncimea de 1,15 m, iar oasele incinerate erau depuse pe sol pe o suprafață orientată NE–
SV. Inventarul ceramic era depus în nordul și sudul oaselor incinerate.
1. Fructieră (Pl. III/4a–b) lucrată din lut semifin amestecat cu nisip, prost frământat,
ardere incompletă, de culoare brun-negru. Platoul este rotund și concav, fiind decorat
la exterior și pe buză cu linii, ghirlande și cercuri concentrice. Piciorul fructierei are formă tronconică, este gol la interior și prevăzut cu patru deschideri rotunde. La partea
superioară prezintă o îngroșare a peretelui, ceea ce ar sugera că face corp comun cu
platoul. Deoarece între farfuria și piciorul piesei există multe pierderi de material, piesa a
fost restaurată din două bucăți. Este și motivul pentru care dăm dimensiuni pentru ambele părți ale fructierei. Dimensiuni. Platou: Î=3,5 cm; DM=24,5 cm. Picior fructieră:
Î= 5,5 cm; DB=11 cm; DG=9 cm.
2. Castron (Pl. IV/1a–b) lucrat din lut semifin amestecat cu nisip și puțină scoică pisată,
prost frământat, insuficient ars, de culoare maro cu nuanțe de gri. Are fundul plat, corp
bitronconic, gât tronconic, buză cu trei lobi. Cel de al patrulea lob este transformat
într-o toartă gen ansa lunata, care coboară de pe buză până pe umărul vasului. Decorul acoperă exteriorul piesei și constă din ghirlande și linii. Se păstrează parțial substanța albă de încrustație. Dimensiunile piesei: Î=8 cm; DM=13,5 cm; DG=12,5 cm;
DB=6,5 cm.
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3. Amforă (Pl. IV/2) lucrată din lut de calitate medie amestecat cu nisip, prost frământat, ardere incompletă, de culoare maro cu nuanțe de brun. Fundul este ușor concav, corpul bitronconic, gâtul tronconic, buza puternic evazată. Pe maxima bombare are două
torți late, care se arcuiesc scurt, iar între acestea se află două apucători. Decorul constă din linii, ghirlande și cercuri ștampilate. Dimensiunile piesei: Î=10 cm; D=13 cm;
DM= 14 cm; DG=10 cm; DB=4,5cm.
4. Amforă (Pl. IV/3) lucrată din lut de calitate medie, amestecată cu nisip, prost frământată, ardere incompletă, de culoare maro închis. Are fundul plat, corpul globular,
gâtul cilindric, buza ușor evazată. În zona mediană a corpului, piesa are patru torți late.
Decorul constă din linii, ghirlande, cercuri ștampilate. Dimensiunile piesei: Î=9,5 cm;
D= 13 cm; DG=6,8 cm; DB=5 cm.
5. Amforă (Pl. III/5) lucrată din lut de calitate medie amestecat cu nisip, prost frământat, ardere incompletă, de culoare maro închis. Fundul este plat, corpul tronconic
este incomplet. Nedecorată. Dimensiunile piesei: Î=10 cm; D=9 cm.

5. Mormântul 13
M13 (Pl. IV/4) a fost descoperit în secțiunea nr. XIII, caseta 3. Baza mormântului se afla la adâncimea de 1,47 m. Conținea mai multe vase depuse la circa 20 cm
sub amfora care avea rol de urnă funerară și în care se găseau oasele umane incinerate.
Oase umane incinerate se aflau și sub urna amintită.
1. Amforă (Pl. V/1) era lucrată din lut amestecată cu nisip și pietriș mărunt, prost frământată, ardere incompletă, de culoare maro cu nuanțe brune. Fundul lipsește, corpul
este bitronconic, gâtul este tronconic, buza puternic evazată. Sub maxima bombare
are patru torți care coboară scurt și se prind pe un brâu în relief. Sub gât, în dreptul
fiecărei torți, se află câte o protuberanță conică. Are urme de uzură funcțională. Decorată cu linii, spirale, triunghiuri hașurate și cercuri ștampilate. Dimensiunile piesei:
Î=35 cm; DM=37 cm; DG=29 cm.
2. Cană (Pl. V/3) lucrată din lut semifin amestecat cu nisip, ardere completă, culoare
maro. Are fundul plat, corpul bitronconic și ușor curbat, gâtul este cilindric. De pe buză
urcă puțin o toartă care apoi coboară până în zona maximei bombări. Nedecorat. Dimensiunile piesei: Î=11 cm; DM=12,5 cm; DG=11,5 cm; DB=8 cm.
3. Ceașcă (Pl. V/2) de la care au fost găsite jumătate din fragmentele inițiale, motiv pentru care lipsesc unele dimensiuni. Ceașca a fost lucrată din lut amestecat cu nisip, prost
frământat, ardere incompletă, de culoare maro închis. Are fundul inelar și profilat, corpul bitronconic, gâtul tronconic, buza dreaptă. O toartă cu protomă coboară de pe buză
până pe umărul piesei. Decorul constă din linii, ghirlande, cercuri ștampilate și înconjurate de punctate. Dimensiunile piesei: Î=9 cm; DM=10 cm.
4. Amforă (Pl. V/4) lucrată din lut amestecat cu nisip cu bobul mare, prost frământat,
ardere incompletă, de culoare maro, Fundul lipsește, corpul este bitronconic, gâtul tronconic. Două toarte coboară scurt de la baza gâtului până pe umărul vasului. Lipsește
buza iar vasul este nedecorat. Dimensiunile piesei: Î=8,5 cm; DM=11,5 cm; DG=8 cm;
DB=4 cm.
5. Amforă (Pl. V/5) lucrată din lut de calitate medie amestecat cu nisip cu bobul mare,
prost frământat, insuficient ars, de culoare brun-cenușie. Fundul este plat, corpul este
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bitronconic, gâtul, cât se păstrează, este tronconic. Lipsește total buza. Nedecorată.
Dimensiunile piesei: Î=14 cm; DM=16 cm; DB=7 cm.
6. Amforă (Pl. V/6) lucrată din lut amestecat cu nisip cu bobul mare, prost frământat,
ardere incompletă, de culoare brun-cenușiu. Fund plat, corp bitronconic ușor rotunjit,
gât tronconic. Două toarte porneau de la Baza gâtului și coborau până pe umărul piesei. Nedecorată. Dimensiunile piesei: Î=10 cm; DM=11,7 cm; DG=9,5 cm; DB=6cm.
***
Oasele incinerate ale tuturor mormintelor au fost trimise la Institutul de Antropologie “Francisc Rainer”, unde s-a făcut determinarea lor. Din datele obținute cunoaștem faptul că în M9 se află oasele a doi indivizi, din care unul, cel puțin, este de sex
masculin. Ambii au fost incinerați la vârsta de 20–40 ani. Mormântul 10 are oase de
la doi indivizi, din care unul este de sex nedeterminat și are vârsta de 6–8 ani. Celălalt individ este de sex feminin și avea vârsta de 20–40 ani. În mormântul 11 se afla
o persoană de sex feminin, în vârstă de 16–20 ani. Mormântul 12 are oase de la trei
indivizi. Primul este de sex indeterminabil și în vârstă de 10–12 ani. Din ceilalți doi,
unul este de sex masculin, iar la celălalt nu s-a putut determina sexul. Ambii au vârste
cuprinse între 20–40 ani. Mormântul 13 are oase de la doi indivizi, unul de sex masculin celălalt de sex feminin. Ambii au vârsta de 20–40 ani. În raportul primit se menționează că nu există diferențe de culoare între oasele indivizilor analizați, care fac
parte din același mormânt, ceea ce ar putea indica faptul că arderea lor a fost concomitentă8. În felul acesta este posibil ca mormintele din campania 2013 să difere de acelea din campaniile anterioare în care unul din indivizi era prezent doar prin câteva oase.
Existența mai multor indivizi incinerați și depuși în același mormânt se întâlnește și la vest de Porțile de Fier, direcție din care s-a propagat această cultură în Oltenia.
În 19 morminte de la Dubovac se află incinerați 41 de indivizi9, datorită faptului că
multe morminte sunt duble sau triple. O situație semănătoare se află și la Gârla Mare
unde au fost descoperite, până acum, un mormânt triplu10 și altul cvadruplu11. Un mormânt dublu și altul triplu au fost descoperite și la Gruia, jud. Mehedinți12 ceea ce denotă faptul că această practică este destul de frecventă în vestul Olteniei.
Analiza ultimelor cinci morminte a pus în evidență faptul că în unele din acestea se găsesc oase de animale, resturi ale unor ofrande. Nu se precizează de la ce animale provin deoarece materialele nu au fost analizate și de un arheozoolog. Astfel, în
mormântul 10 avem trei fragmente de oase de animal, nearse, și două fragmente de
oase de animal, arse. Mormântul 12 are două fragmente de diafiză de os lung de animal, arse. La mormântul 13 au fost găsite cinci fragmente de diafize și o epifiză de la
oase de animal, arse. Pe lângă acestea au mai fost găsite fragmente de la o piesă de
os decorată și un fragment de os circular în secțiune, de la o altă piesă, posibil ac.

8

Constantinescu, Culea, 2013, p. 8.
Milleker, 1906, p. 42.
10
Inedit.
11
Crăciunescu, 2012b, p. 33-47.
12
Crăciunescu, 2006, p. 68-70.
9
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Din cercetările mai vechi se cunoaște faptul că în necropola de la Ostrovul Corbului, în mormântul VII, a fost găsit un os de animal13. Cercetări mai recente14 au dus
la descoperirea unor oase de animal în două morminte din necropola de la Crivina, jud.
Mehedinți15. Acestea erau nearse și depuse în unele vase din inventarul celor două
mormite. Unul din aceste două morminte avea oasele umane incinerate depuse în
groapă iar celălalt avea oasele umane incinerate depuse în urnă. În marea necropolă
din estul Olteniei, de la Cârna-Grindu Tomii, nu se găsesc decât patru morminte cu
ofrande de carne incinerate16, iar la Cârna-Ostrovogania doar la două morminte17 au
fost depuse ofrande de carne în groapă. În aceeași zonă de est, la Plosca-Cabana de
metal, a fost descoperit un mormânt cu oase nearse depuse în groapă18. În vestul arealului culturii Žuto Brdo-Gârla Mare, la Dubovac, ofrandele sunt depuse în mormânt,
nu pe rug.
De regulă, un mormânt al acestei culturi are oasele umane incinerate depuse
într-o urnă, care poate fi orice tip de vas ceramic. Se cunosc și morminte, foarte puține, care au aceste oase depuse direct în groapă, grămadă sau împrăștiate. Mormintele
din campania 2013, de la Gârla Mare, prezintă următoarea situație. Mormântul 9 avea
oasele incinerate depuse în groapă, ca și mormintele 10 și 12. Mormântul 11 avea aceste oase depuse în urnă, ca și mormântul 13 la care se mai aflau oase și în jurul urnei
datorită faptului că aceasta era spartă. În vestul Olteniei acest mod de depunere a resturilor incinerate ale decedaților se întâlnește și în alte necropole. În necropola de la
Balta Verde au fost găsite două morminte, nr. 2 și 11, care aveau oasele incinerate
depuse în groapă19. Aceeași situație s-a întâlnit și la mormântul nr. VII de la Ostrovul
Corbului20. Pe aceeași linie se înscriu și alte descoperiri; mormântul nr. 1 de la Crivina21
și mormintele 1 și 4 din 2010 de la Gârla Mare22. În estul Olteniei, la Cârna-Grindu
Tomii, au fost descoperite doar patru morminte de acest fel. La Cârna-Ostrovogania
doar mormintele 67 și 69 au resturile cinerare depuse în groapă23 iar la Plosca-Cabana
de metal, mormintele 48 și 4924.
Mormântul 9 deranjează un mormânt mai vechi al aceleiași culturi, situație
care mai este întâlnită și în necropola de la Gruia25, din vestul Olteniei. Dispariția semnelor de morminte presupune o folosire îndelungată a acesteia și deci numeroase înmor13

Berciu, 1939, p. 106.
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mântări în spațiul considerat sacru de comunitatea respectivă. Înseamnă și că necropolele amintite aveau dimensiuni destul de mari, lucru care nu se mai poate constata
în momentul cercetării, când nu mai găsim decât puține morminte, ca la Gruia.
De discutat este și adâncimea la care au fost descoperite mormintele. Din datele prezentate se poate observa că aproape toate mormintele au adâncimi care variază
în jurul unui metru. Consider că mai puțin importantă este zona de pantă în care s-a
săpat mormântul și că mai importantă este mișcarea nisipului determinată de vânt și
precipitații.
Urna mormântului 10 prezintă urme de uzură funcțională. De mai mult timp
susțin opinia26 că nu se lucra o ceramică funerară în totalitate. Desigur că atunci când
familia decedatului nu avea disponibile anumite forme ceramice, care trebuiau să fie
depuse în mormânt, se lucrau acele vase. De fapt, acest lucru se observă și în calitatea
materialelor pe care le găsim în morminte, în sensul că unele vase sunt prost arse.
Din materialele găsite în cele cinci morminte atrag atenția două piese. Una
este un vas de tip pyraunos de mici dimensiuni, descoperit în mormântul 10. Fragmente
din acest tip de vas au fost descoperite atât în necropole cât și în așezări27. Singura
piesă asemănătoare cu descoperirea noastră a fost găsită în necropola de la Ostrovul
Mare-Bivolării28, o piesă tot de mici dimensiuni.
În zona mormântului 9, puțin mai sus, a fost găsit capul unui ac de tip Hülsenkopfnadel. O piesă întreagă a fost găsită29 în zona km. fluvial 839, acolo unde au fost
descoperite numeroase fragmente ceramice aparținând culturii Verbicioara din bronzul mijlociu. Drept urmare, acel ac a fost atribuit acestei culturi30. În respectiva zonă
au fost descoperite mai târziu numeroase fragmente ceramice aparținând culturii Žuto
Brdo-Gârla Mare, chiar și un mormânt. Un al doilea ac, de la care se păstrează doar
capul, a fost descoperit în mormântul 3 al necropolei despre care discutăm31. Alt exemplar asemănător a fost descoperit la Novaci, jud. Ilfov. Descoperirea este întâmplătoare într-o zonă în care au fost găsite, mai târziu, materiale aparținând culturilor Glina
și Tei, fazele II, III și IV32. Alexandru OANCEA consideră că piesa poate aparține
fazei II a culturii Tei. O altă piesă a fost descoperită la Wietenberg33 într-un mediu nesigur și este considerată că aparține Bronz Reinecke B1, contemporană cu o piesă descoperită la Vršac într-un mormânt datat de Milutin GARAŠANIN în Bronz Reinecke B1.
O altă piesă, dar cu corpul netorsionat, a fost descoperită la Glăvăneștii Vechi34 și este
descoperită într-un nivel aparținând primei faze a culturii Noua. Alte două piese cu tija
torsionată provin de la Pecica-Şanţul Mare35. Sunt datate de Florin GOGÂLTAN la
26
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sfârșitul bronzului mijlociu36. Piese asemănătoare sunt cunoscute și în zonele vecine,
în Ungaria37 și Serbia38. Aria lor de răspândire, de fapt, este mai largă și cuprinde Cehia,
Slovacia, sudul Germaniei, estul Austriei, Ungaria, România și Bulgaria39, dar piese
de acest gen ajung până în Polonia40. Acele de tip Hülsenkopfnadel, sau cu capul în
formă de păstaie, au fost privite drept piese specifice metalurgiei din perioada Reinecke
A2, cele cu tija dreaptă aflându-se în uz în prima parte a acestei etape, în timp ce exemplarele cu tija torsionată sunt întâlnite și în contexte de la sfârșitul perioadei A2 și
începutul celei următoare41. Faptul că acele cu tija dreaptă sunt mai vechi decât cele cu
tija torsionată se cunoaște de foarte mult timp42 și este confirmată de cercetări mai noi43.
Revenind la piesa descoperită în zona mormântului 9, și coroborând această
descoperire cu exemplarul de ac cu cap în formă de păstaie descoperit în inventarul
mormântului 3 din această necropolă, putem să exprimăm un punct de vedere conform
căruia începutul culturii Žuto Brdo-Gârla Mare este mai timpuriu. Aceasta cel puțin
în partea de vest a Olteniei. În sprijinul acestei păreri amintim elementele de ritual
funerar. Ne referim la faptul că depunerile incineraților sunt depuse în groapă, mormintele cu ofrande sunt mai numeroase în vestul Olteniei față de zona de est. Pătrunderea purtătorilor culturii Žuto Brdo-Gârla Mare, de la vestul către estul Porților de
Fier, se produce treptat și de aici apar aceste diferențe de ritual. Marea pierdere pentru
vestul Olteniei este constituită de faptul că toate necropolele din această parte au fost
distruse masiv. Cel mai mare rol în această distrugere îl are crearea lacului artificial
Porțile de Fier II și într-o măsură mult mai mică și acțiunea umană. Această ultimă
acțiune este valabilă pentru necropola de la Gârla Mare, km. fluvial 836+400.
Cercetările s-au oprit în această necropolă. Este necesară reluarea lor grabnică
de către Muzeul Regiunii “Porților de Fier”, care este în reabilitare și are mai puține
activități de profil. Cercetarea acestei necropole este tot atât de importantă ca și cercetarea amfiteatrului roman de la Drobeta Turnu Severin. Continuarea cercetării necropolei reprezintă singura șansă, în acest moment, de a ne face o părere asupra dimensiunilor acestui cimitir și nu se știe ce elemente inedite rezervă continuarea acestora.

ABREVIERI:
DB = diametrul bazei
DG = diametrul gurii

DM = diametrul maxim
Î = înălțime
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Fig. 1. 1. Mormântul 9; 2a–b. fragment de ac; 3. amforă; 4. ceașcă; 5–6. amfore.
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Fig. 2. Mormântul 10; 2. ceașcă; 3a–c. vas pyraunos; 4–5. amfore.
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Fig. 3. 1. Mormântul 11; 2. amforă M11;
3. Mormânt 12; 4a–b. fructieră; 5. amforă.
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Fig. 4. 1a–b. castron; 2–3. amfore; 4. Mormânt 13.
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Fig. 5. 1. amforă; 2. ceașcă; 3. cană; 4–6. amfore.
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NOI AŞEZĂRI FORTIFICATE DIN EPOCA METALELOR
DESCOPERITE ÎN CÂMPIA DE VEST (JUD. ARAD)
Eugen D. Pădurean*
* Colaborator extern al Complexului Muzeal Arad; padurean.eugen@yahoo.com
Abstract. We present three sites enclosed with rampart and ditch. They where known as archaeologicall sites before, with materials discovered and donated to the Arad Museum. Using, between 2013–2016, Google Earth Satellite images we found out that the settlements were closed
by enclosures. These location of the enclosed sites is in the to the north of Mureș in Arad’s Plain
(Cicir and Sânpaul) and at the Vinga's High Plain borderline with Lipova’s Hills (Chesinţ).
Cicir-Spinul lui Stanca (Stanca’s Thorn) is Bronze Age settlement located near the Cicir-Railway Station and Cicir-Balastieră (Ballast Pit). It was surrounded by rampart delimiting an
ellipsoid surface (133 × 65 m) with S = 0,96 ha. Chesinţ-Movila Huncă (The Hunca Hillock)
is an Early Iron Age situated at 1 km far from the village. It includes an ovoid area (74 × 65 m)
delimitated by a ditch and rampart; its surfaces is = 0,37 ha. Sânpaul-Est 2 (East 2). Ceramics
fragments belonging to the bronze epoch and saved on the surface in the same place are added
to an older discovery (1967) of same archaeological material from the “Gheorghe MILOI” collection. The satellite image (2011) underlined an double ellipsoidal structure with outside dimensions of 220 × 155 m (S = 2,6 ha) and a circular inside of 103 × 98 m (S = 0,7 ha). The
enclosures are nearly almost non-existent on the ground. We underline that at Sânpaul-East 2
the satellite image permits pointing out nearby for the fortified sites (located 1.3 km East of
the Romano-Catholic Church in Sânpaul) of a group of circular structures possible tummuli
flattened out by the agricultural work.
Keywords: fortifications, satelite imagery, Western Plain of Romania, Arad County, Late Bronze
Age, Early Iron Age.

1. Introducere
Utilizarea şi interpretarea imaginilor satelitare Google Earth, imagini verificate în teren, coroborate cu datele oferite de materialul arheologic, nu foarte numeros
descoperit şi salvat din anumite puncte, ne-au permis semnalarea în judeţul Arad între
anii 2014–'15 a numeroase aşezări fortificate1. În cursul anului 2016 am continuat vizualizarea imaginilor satelitare Google Earth în judeţul Arad, Câmpia de Vest, surprizele
neîntîrziind să apară.
Dacă majoritatea aşezărilor fortificate semnalate anterior (2014, 2015) au fost
initial descoperite pe imaginile satelitare şi apoi confirmate pe teren prin prezenţa materialului arheologic existent la suprafaţă, în cazul de faţă sensul a fost invers. Cu mult
1

Pădurean, 2014, p. 349-359; Pădurean, Dorogostaisky, 2015, p. 173-193.
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timp înainte (1968, 1972 și 1981) au fost descoperite așezările, vizualizările recente
confirmând existenţa unor elemente de fortificare în jurul lor. Ca şi în cazul celorlalte
situri semnalate de noi și acestea sunt foarte slab conservate, fiind aproape insesizabile
pe teren. Cauzele sunt arăturile intense şi continue într-o zonă de câmpie cu un înalt
potenţial funciar2 dar şi vechimea lor.

Fig. 1. Localizarea aşezărilor fortificate nou descoperite în jud. Arad:
1. Chesinţ-Movila Huncă; 2. Cicir-Spinul lui Stanca; 3. Sânpaul-Est 2.
Localizarea punctelor pe care le prezentăm este următoarea (Fig. 1): Chesinţ
-Movila Huncă în estul Câmpiei înalte a Vingăi; Cicir-Spinul lui Stanca la nord de râul
Mureş, în sudul Câmpiei Aradului, Sânpaul-Est 2 la nord de râul Mureş, în sudul Câmpiei Curticiului, subdiviziune a Câmpiei Aradului.

2. Punctele discutate
2.1. Chesinţ-Movila Huncă
La 1 km sud de localitatea Chesinţ, com. Zăbrani, la limita Câmpiei înalte a
Vingăi cu Podişul Lipovei (Dealurile Lipovei), la est de Pârâul Ţiganilor, se află o formaţiune naturală circulară (cca. 123 × 122 m) vizibilă la coordonatele 46°01′58.27″ N,
21°34′10.81″ E, cota 170 m (Fig. 2). Pârâul Ţiganilor, cu un debit (actual) modest, se
găseşte la 150 m vest. Cel mai estic val “roman” din sistemul de valuri venind de la
Dunăre este tangent la această movilă. În anul 1981, cu ocazia unei periegheze efectuate în zona localităţii Chesinţ, am descoperit şi semnalat o aşezare hallstattiană la
baza Movilei Hunca, mai precis între ea şi pârâu (Fig. 2)3.
Materialul archeologic salvat din arătură constă din fragmente ceramice de
culoare neagră şi brună bine arse conţinând un procent ridicat de nisip,cele negre fiind
2
3

Posea, 1997, p. 291-295.
Pădureanu, 1993, p. 22; Pl. I/1, 2, 6-8.
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lustruite. Ca forme amintim ceaşca cu toarta albiată la exterior, supraînălţată, ornamentată cu caneluri alcătuind ghirlande plasate pe diametrul maxim (Pl. I/2). Un fragment dintr-un castronaş este ornamentat cu un brâu alveolat (Pl. I/4). Brâul crestat este
prezent pe un mic fragment ceramic din pastă grosieră (Pl. I/5). Un fragment de toartă
faţetată apare în secţiune poligonală (Pl. I/3). Apar şi canelurile orizontale (Pl. I/1).
În arătură apăreau din loc în loc pete mai deschise solul fiind cenuşos, pigmentat cu arsură şi fragmente de oase carbonizate. Pe imaginea satelitară din 3/1/2014 se
poate observa o zonă mai deschisă care credem că marchează întinderea aşezării de la
baza Movilei Huncă (Fig. 2).

Fig. 2. Imaginea satelitară Google Earth – Chesinţ-Movila Huncă:
1. Movila Huncă; 2. Aşezarea deschisă; 3. Structura pătrată de pământ;
4. Valul “roman”.
Întrucât pe pantele ei au apărut fragmente ceramice de mici dimensiuni aparţinând aceluiaş orizont hallstattian (HaC - Cultura Basarabi) încă de atunci consideram
ca ipoteză că platoul movilei ar fi fost fortificat4 .
Pe imaginea satelitară Google Earth din data de 3/1/2014 se poate observa ceea
ce pare a fi o structură cu un val de pământ lat de cca. 5 m însoţit la exterior de un şanţ.
Dimensiunea structurii este de 74 × 65 m (S = 0,37 ha). Din cauza tasării pământului
detaliile de planimetrie nu oferă o imagine prea convingătoare a presupuselor elementelor defensive. Probabil că platoul amenajat al movilei reprezenta “acropola” aşezării
deschise.
La 300 m nord de Movila Huncă (denumită de localnici și “Oul lui Traian”)
semnalăm prezenţa unei structuri pătrate (72 × 72 m) cu val de pământ lat de 4,3 m
(Fig. 2; coordonate geografice 46°02′06.48″ N, 21°34′23.28″ E, cota 172 m). Deşi se
4

Pădureanu, 1993, p. 25, nota 3.
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află doar la 55 m est de valul “roman” nu avem niciun argument să o legăm de el. La
suprafaţă nu am găsit niciun material arheologic. Nu excludem faptul că această structură să aparţină unei perioade moderne.
2.2. Cicir-Spinul lui Stanca
La 2,17 km nord de Biserica Ortodoxă din satul Cicir, com. Vladimirescu, şi
700 m sud de Gara CFR Cicir, în apropierea Balastierei Cicir, am descoperit în vara
anului 1971 o aşezare aparţinând epocii bronzului. Materialul arheologic relativ bogat
salvat din arătură constă din numeroase fragmente ceramice abundent ornamentate,
unelte fragmentare din obsidian şi rocă vulcanică şlefuită (topoare, bilă de praştie,
zdrobitor de mână, fusaiolă din lut, tigăi de peşte, un artefact fragmentar din bronz).
Aşezarea a fost atunci încadrată în epoca bronzului mijlociu (Otomani I/II)5. Am
considerat-o drept aşezare deschisă, detaliile de planimetrie nearătând nici un element
de fortificare oricât de slab păstrat.

Fig. 3. Imaginea satelitară a aşezării de la Cicir-Spinul lui Stanca.
Revizualizările recente (2016) a unor zone de câmpie din judeţul Arad ne-au
permis sesizarea unor detalii care iniţial ne-au scăpat. Mai concret, la Cicir, în zona situată la sud de Balastiera Cicir, am sesizat existenţa unei structuri elipsoidale vizibilă
numai pe imaginea Google Eath din data de 6/10/2007 (Fig. 3; coordonate 46°09′42.80″
N, 21°29′49.28″ E, cota 113 m). Spre surprinderea noastră, am constatat că acele coordonate geografice ale structurii elipsoidale coincideau cu cele ale aşezării de epoca
bronzului descoperită de noi la Cicir-Spinul lui Stanca (1971).
Dimensiunile structurii sunt 133 × 92 m, iar S = 0,96 ha. Lățimea elementului
defensiv (val, şanţ?) vizibil numai pe imaginea satelitară este de 11–12 m. Pe teren,
detaliile de planimetrie nu sunt vizibile.
5

Pădureanu, 1973, p. 399-400, Fig. 3.
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2.3. Sânpaul-Est 2
La 1,4 km de Biserica Romano-Catolică din localitatea Sânpaul, situată la 10
km nord-vest de municipiul Arad, am vizualizat (2016) o imagine satelitară Google
Earth (7/13/2011) reprezentând o structură închisă dublă, de pământ, elipsoidală cea
mare (220 × 155 m), circulară cea interioară (103 × 99 m ) situată în partea de est a
celei mari (coordonate 46°15′07.52″ N, 21°16′36.89″ E, cota 103 m). Suprafeţele estimate a celor două incinte sunt: S1 = 2,6 ha, S2 = 0,76 ha. Starea de conservare în teren
este foarte slabă. Abia deosebim în arătură uşoare denivelări, poate resturile valului
sau ale șanțului. Nici imaginea satelitară nu este una foarte clară (Fig. 4).

Fig. 4. Imaginea satelitară a incintelor de la Sânpaul-Est 2:
1. Incinta mică, interioară; 2. Incinta mare.
La descoperirea mai veche (1968) a unor fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului6 se adaugă fragmente ceramice salvate de la suprafaţă (2016) aparţinând
tot epocii bronzului. Din materialul arheologic descoperit în incinta dublă provin:
-un vas-borcan fragmentar (cca. 1/3) de culoare brună, din pastă grosieră (Pl. III/2);
-un fragment dintr-o strachină înaltă, bitronconică, cu buza rotunjită şi uşor evazată
din pastă semifină de culoare brună, lustruită (Pl. III/1);
-o porţiune din buza unui vas-urnă cu gâtul trompetiform (Pl. II/1);
-un fragment din gâtul unui vas de culoare brun-negricioasă, ornamentat cu caneluri
orizontale (Pl. II/2);
-un buton alveolat de tip “creastă de cocoş” ( Pl. I/7);
-un fragment de vas de culoare brună ornamentat cu un brâu alveolat (Pl. I/8);
-un fragment din buza unui castron(?) de culoare cărămizie din care este trasă spre exterior o proeminenţă triunghiulară (Pl. I/6);
6

Material arheologic provenind din colecţia “Gheorghe Miloi”, Arad.

205
https://biblioteca-digitala.ro

-o porţiune mică de vas de culoare brun-gălbuie, lustruită, ornamentată cu o canelură
îngustă în spirală, terminată cu un buton mic, ascuţit (Pl. III/3);
-un fragment de vas din pastă grosieră de culoare brună, ornamentat cu striuri verticale intersectate de altele oblice (Pl. II/3);
-un mic fragment de vas aparţinând buzei unei căni cu gât cilindric? (Pl. II/5);
-un sector mic din fundul unui vas (Pl. II/4).

Fig. 5. Imaginea satelitară cu arealul structurilor circulare de la Sânpaul-Est 2.
Puţinătatea materialului arheologic provenit de la Sânpaul-Est 2 ne permite doar
o încadrare cronologică largă: sfârşitul epocii bronzului. Vasul-borcan, în cazul nostru
varianta “butoiaş” (diametrul fundului = diametrul gurii), este o formă întâlnită în fazele
târzii a câtorva culturi din epoca bronzului: Otomani7, Wietenberg8, Noua9, grup cultural Igriţa10, grup cultural Păuliş11. Tipul de strachină înaltă, bitronconică e iarăşi caracteristică epocii târzii a bronzului12. Tot epocii bronzului târziu îi aparţine şi tipul de
buton ascuţit, însoţit de o canelură spiralată13. Ornamentul spiralat apare şi pe o vatră
portabilă din Situl A1_1-Şagu (jud. Arad) aparținând perioadei finale a epocii bronzului14. Fragmentul de gât trompetiform al urnei şi grupul de caneluri orizontale sunt
7

Bader, 1978, p. 179, Pl. XXVIII/1, 5, 8, 11.
Andriţoiu, 1992, p. 35, Pl. 43/1-6.
9
Andriţoiu, 1992, p. 65 şi Pl. 57/1-2, 3, 6.
10
Chidioşan, Emödi, 1982, p. 67, Fig. 4/6-8; Andriţoiu, 1992, p. 70, Pl. 63/1-5.
11
Pădureanu, 1990, p. 158-178, Pl. 2-20 (Păuliş-Dealul Bătrân); Pădureanu, 1987-1988, p. 513,
Pl. VII/10-25, Pl. VIII/1-16 (Sâmbăteni-Est), p. 510-512 (Horia-Vest), p. 509-510, Pl. VI/1-8
(Bodrogul Nou-Către vale), p. 512, Pl. XIII/1-7; Pădureanu, 1985, p. 38.
12
Bader, 1978, p. 56, Pl. XXX/20; Sava, Hurezan, Mărginean, 2011, p. 99, fig. 182; Radu, 1973,
p. 516, Pl. 7/6.
13
Gogâltan, Sava, 2010, p. 24 și Fig. 12; Iercoşan, 1986-1987, Fig. 4, 5; 4/3, 6/5.
14
Sava, Hurezan, Mărginean, 2011, p. 32, Fig. 49.
8
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printre elementele definitorii ale ceramicii de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul
primei epoci a fierului.
În apropierea aşezării fortificate de la Sânpaul-Est 2 semnalăm un detaliu de
planimetrie sesizat pe imaginea satelitară Google Earth din data de 9/5/2011 la coordonatele 46°15′16.47″ N, 21°16′27.10″ E, cota 103 m. Este vorba despre prezenţa unor
structuri circulare cu diametrul de 16–17 m şi câteva mai mici, care apar distinct orientate pe direcţia N–S sub forma unor pete mai deschise (Fig. 5). În prezent, aceste structuri sunt acoperite cu vegetaţie bogată neexistând posibilitatea unor observaţii directe.
Nu putem preciza funcţia lor şi nici legătura lor cu aşezarea fortificată. Nu excludem
faptul ca aceste structuri să reprezinte un grup de tumuli de perioadă sarmatică (sec.
III–IV dHr)15 aplatizaţi de lucrările agricole.

3. Încadrare cronologică. Discuţii.
Deşi privaţi de multe informaţii legate de aceste obiective arheologice prezentate mai sus putem afirma pe baza materialului arheologic şi a imaginilor satelitare că
avem aproape sigur trei aşezări preistorice înconjurate de incinte. Cronologic, două dintre ele – Cicir-Spinul lui Stanca şi Sânpaul-Est 2 – aparţin epocii bronzului, iar a treia
– Chesinţ-Movila Huncă – primei epoci a fierului (HaC).
Cât priveşte apartenenţa culturală a acestor aşezări fortificate, cea de la Chesinţ
o legăm de cultura Basarabi, iar cea de la Cicir de grupul Corneşti-Crvenka. În cazul
aşezării fortificate de la Sânpaul-Est 216 apartenenţa culturală este mai greu de precizat.
Cert este însă faptul că locuirea aparţine unui orizont târziu al epocii bronzului. Nu
excludem aporturi ale grupului cultural Igriţa întrucât se admit infiltraţii în Crişana
până la linia Mureşului, la est până la Deva şi chiar la sud de Mureş, în nordul Banatului17.
O locuire hallstattiană (HaC - cultura Basarabi) se găseşte în zonă la 9,5 Km
nord de Chesinţ, pe malul drept al Mureşului, pe rama sud-vestică a Munţilor Zărandului (Păuliş-Dealul Bătrân)18. Aşezările delimitate de val de pământ cu şanţ – ori
numai de şanţ?19– au forme elipsoidale cu o singură incintă (Cicir-Spinul lui Stanca,
Chesinţ-Movila Huncă) sau cu două incinte (Sânpaul-Est 2). În cazul celei din urmă
avem analogii în aşezarea fortificată de la Curtici-1 aşezare semnalată de noi20 şi cea
de la Chesinţ-Ocop21. Faţă de celelalte aşezări fortificate semnalate de noi, cele pre15

Kulcsár, 1998, p. 125 și 20-21 kep.
Precizarea “Est 2” se datorează faptului ca la Sânpaul am descoperit şi publicat o altă aşezare fortificată aparţinând tot epocii bronzului (Pădurean, Dorogostaisky, 2015, p. 187-189,
Fig. 14, 15).
17
Andriţoiu, 1992, p. 69.
18
Dörner, 1970, p. 460, Fig. 15/2-4; Pădureanu, 1990, p. 179, Pl. 1/2-3, Pl. 21/1-10, Pl. 22/114, Pl. 23/1-11, Pl. 24/1-5, 11-15.
19
Pădurean, Dorogostaisky, 2015, p. 187-189, Fig. 14-15. Este vorba despre fortificaţia circulară de la Sânpaul-Est unde se pare că aşezarea era delimitată numai de un şanţ, lat de 20 m și
adânc de cca. 2 m.
20
Pădurean, Dorogostaisky, 2015, p. 183-184 şi Fig. 8a.
21
Ca punct de interes arheologic, fortificaţia de la Chesinţ-Ocop este semnalată deja de MÁRKI
Sándor în monograful oraşului Arad, la sfârşitul secolului al XIX-lea (Márki, 1892, p. 4). În
16
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zentate mai sus au o suprafaţă mică: între 0,37 ha şi 2,6 ha.
Se poate observa că în unele cazuri chiar și așezările mai mici din epoca bronzului ori din prima epocă a fierului erau delimitate de incinte. Rămâne ca viitoare cercetări arheologice, respectiv prospecțiuni magnetice, să ne ofere mai multe informații.

1973, semnalam acolo o locuire neolitică, una de epoca bronzului, alta de secolul III–IV dHr
şi una medievală (RAJ Arad, 1999, p. 50: Chesinţ, pct. 1). La prima incintă fortificată cunoscută
deja (Pădureanu, 1974, p. 7) se poate adăuga o a doua incintă mult mai mare, vizibilă şi pe imaginea satelitară Google Earth (10/7/2016) (informaţie amabilă Leonard DOROGOSTAISKY).
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Pl. I. Ceramica descoperită la Chesinţ-Movila Huncă (1–5) și Sânpaul-Est 2 (6–8).
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Pl. II. Ceramică de epoca bronzului de la Sânpaul-Est 2.
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Pl. III. Ceramică de epoca bronzului de la Sânpaul-Est 2.
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CONSIDERAȚII PRIVIND DOUĂ CETĂȚI GETICE DIN
PODIȘUL MOLDOVEI: POIANA MĂNĂSTIRII-ÎNTRE
ȘANȚURI ȘI DOBROVĂȚ-CETĂȚUIA, JUD. IAȘI
(SEC. V–III ÎHR)
Alexandru Berzovan*
* Institutul de Arheologie din Iași; berzovanalexandru@gmail.com
Abstract. In the Moldavian Plateau, the period between the Vth and IIIrd centuries BC is characterized by the apparition of numerous fortresses. Only in the Iași County are known 14 forts
attributed to this period. In this present paper we present two such forts: from Poiana MănăstiriiÎntre Șanțuri and Dobrovăț-Cetățuia. Despite the fact that they are known in the archaeological
literature, relatively few data are available. We had made a number of field researches at Poiana
Mănăstirii and Dobrovăț, recovering archaeological materials, especially pottery. At Poiana
Mănăstirii, of special interests are the fragments of Hellenistic Amphorae, but also the presence of pottery fragments that can be attributed to the Poienești - Lukasevka culture, identified
with the Bastarnae. Of special interest are also the three tumuli from Alexeni-La Faur, from
where Getic pottery was collected. The situation at Dobrovăț is different, the archaeological
site being gravely affected by landslides and modern interventions. We believe that further
investigations are necessary in the area to clarify certain archaeological and historical aspects
related to the Getic fortresses of Moldavia and their eventual demise.
Keywords: Early Iron Age, Late Iron Age, Getae, Fortifications, Moldavian Plateau.

1. Introducere
Perioada veacurilor V–III îHr se caracterizează, la nivelul spațiului carpatonistrean, de apariția marilor cetăți de pământ. Ridicate de obicei pe înălțimi dominante
și beneficiind uneori de suprafețe foarte mari, ele puteau oferi adăpost la vreme de
restriște comunităților locale. Pe lângă funcțiile militare sau economice, ele marcau
în peisaj puterea și prestigiul comunităților care le-au edificat1.
Pentru spațiul est-carpatic al României, cunoștințele noastre despre această
perioadă sunt relativ puține: singurele cetăți săpate care au beneficiat de monografii
arheologice dedicate sunt cele de la Stâncești2 și Cotu Copălău3; și chiar și în aceste
două cazuri, suprafețele excavate sunt foarte mici în raport cu dimensiunile obiectivelor.
Ne apare așadar cât se poate de limpede nevoia unor noi săpături arheologice.
1

Vezi discuția la Sîrbu, Trohani, 1997.
Florescu, Florescu, 2012.
3
Șovan, Ignat, 2005.
2
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Din punctul nostru de vedere, înainte de a porni la un astfel de drum este necesară demararea unor ample cercetări de teren. Demersuri precum reidentificarea obiectivelor arheologice cunoscute din repertorii4, identificarea altora noi, cartarea lor prin
GPS, evaluarea gradului de conservare, ș.a.m.d. reprezintă pași cât se poate de necesari
în vederea stabilirii priorităților pentru viitoarea cercetare sistematică.
În această idee, prin prezentul studiu ne propunem să readucem în discuție două
cetăți getice mai puțin cunoscute5: cea de la Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri și cea de
la Dobrovăț-Cetățuia (Pl. 1/1, 2), ambele situate în județul Iași, pornind atât de la observațiile predecesorilor cât și de la rezultatele cercetărilor noastre de teren.

2. Cetatea de la Poiana Mănăstirii
2.1. Istoricul cercetărilor
Primele informații vagi despre existența unor fortificații în arealul satului
Poiana Mănăstirii apar în răspunsurile oferite la chestionarul arheologic al lui
Alexandru ODOBESCU6.
În anul 1982, cetatea este redescoperită ca urmare a unor cercetări de teren efectuate de către Vasile CHIRICA, Rodica POPOVICI și Mariana VRABIE, cu concursul
învățătorului Constantin ALEXA din Țibana7. S-au făcut o serie de succinte observații
preliminare cu privire la localizarea și cronologia ei, informații ce vor fi preluate apoi
și în alte lucrări8.
În anul 2013 am efectuat în zonă o serie de cercetări de teren însoțit de către
Ștefan HONCU (Institutul de Arheologie din Iași), Ana HONCU și Cătălin COZMA
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași). Cu această ocazie am cartat cetatea și
am salvat un prim lot de materiale arheologice. Rezultatele au fost prezentate în două
rînduri fără a fi însă publicate9. Între anii 2014–'16 am efectuat noi cercetări în zonă,
de această dată însoțit de către George BOSIE (Iași); am recuperat de la localnici dar
și de pe teren noi materiale și am fotografiat de asemenea o serie de piese aflate în micul
muzeu local organizat de către învățătorul C. Alexa.

4

Pentru teritoriul județului Iași au fost repertoriate cca. 14 cetăți atribuite acestei perioade
(RAJ Iași, I, p. 7).
5
Deși sunt cunoscute și apar în LMI Iași, ele nu au făcut obiectul unor studii dedicate.
6
RAJ Iași, I, 1984, p. 9; De notat că Pamfil POLONIC pomenește de valuri în satul Poiana de
Sus (RAJ Iași, II, 1985, p. 425); rămâne neclar dacă este vorba de un “ecou” al cetății de la
Poiana Mănăstirii sau de un alt punct distinct aflat în satul Poiana de Sus.
7
RAJ Iași, II, 1985, p. 424.
8
Câteva exemple: Zanoci, 1998, p. 145; Teodor, 1999, p. 169; Turcu, 2002, p. 129; Arnăut,
2003, p. 248; Haheu, 2008, p. 76-77. Punctul este trecut și în LMI Iași cu codul IS-I-s-B-036
37.
9
A. Berzovan, S. Honcu, Putere și control în secolele V - II î.Hr. Un studiu de caz: fortificația
getică de la Poiana Mănăstirii - „Între Șanțuri” (jud. Iași) la Third Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, Iași, 6.06.2013–8.06.2013; S. Honcu, A. Berzovan, Putere și control în secolele V - II î.Hr. Un studiu de caz: fortificația getică de la Poiana Mănăstirii
- „Între Șanțuri” (jud. Iași) la Simpozionul „Institutul de Arheologie din Iași între prezent și
viitor. Rezultate ale cercetării arheologice ieșene, Institutul de Arheologie din Iași, 28.06.2013.
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2.2. Localizare geografică și descriere
Cetatea de la Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri se află în hotarul comunei Țibana
(47.002970° N, 27.362935° E10). Din punct de vedere geografic, ne aflăm în Podișul
Moldovei, mai precis în zona Podișului Central Moldovenesc. Relieful se prezintă sub
forma unor platouri înalte, delimitate de zone abrupte care privite de la poale crează
impresia unui relief deluros. Altitudinile ating pe alocuri 4–500 de metri, ele scăzând
treptat spre sud.
Cetatea ocupă un platou înalt, situat pe una din culmile desprinse din Coasta
Iașilor. Aceasta este delimitată la vest de bazinul văii Sacovăț (afluent al Bârladului)
iar la est, de bazinul pârâului Urșița (afluent al râului Stavnic din bazinul Bârladului).
Platoul, cu o altitudine absolută de cca. 410–420 de metri domină cu aproape 300 m
diferență de nivel zonele înconjurătoare mai joase (Pl. 2/1, 2). În apropiere, pe terasele
și pantele linde de pe versantul vestic, sunt semnalate și alte urme din perioada getică11.
Sursele de apă, deși sărace ca debit, nu lipsesc. De la poalele cetății își trage obârșia
pârâul Plopâia, ce străbate satul Poiana Mănăstirii și se varsă în râul Sacovăț din bazinul hidrografic al Bârladului.
Cetatea prezintă o formă aproximativ ovală și ocupă un areal de cca. 15 hectare
(Pl. 3/1). Pe lângă valul principal, mai există și două valuri interiorare. Din nefericire,
tăierile de păduri din ultimii 20–30 de ani au determinat puternice alunecări de teren
ce au alterat radical peisajul12: o parte însemnată sectorului sudic al valului principal
și a incintei s-au prăbușit (Pl. 4/2); mai mult, cetatea este în pericol și datorită intervențiilor moderne asupra drumului de exploatare care o traversează.
Vom începe descrierea valului principal; drumul de exploatare intră la sud prin
ceea ce pare să fi fost poarta cetății. Spre est, pe o porțiune de cca. 200 de metri valul
este complet distrus. În zona în care cotește spre nord-est, el devine din nou vizibil,
pe marginea înaltă a râpei ce delimitează în această parte cetatea (Pl. 5/1). În această
zonă se pot observa și gropi mici specifice detectoriștilor. După alți cca. 100 de metri,
valul cotește spre nord-vest. Aici, pe o porțiune de aproape 400 de metri, el devine
foarte clar vizibil, dublat fiind spre nord șanțul masiv; în interior, pe acest sector, el
pare să prezinte o bermă (Pl. 5/2). În zona de nord, valul întâlnește din nou drumul de
exploatare – acesta pare să speculeze din nou posibila poartă antică. După ce intră în
pădure, valul își schimbă ușor orientarea spre sud-vest.
Latura vestică a cetății nu este întotdeauna ușor sesizabilă, conturul valului
putând fi mai mult aproximat pe următorii 400 de metri; deși împădurită, și această
zonă a suferit alunecări de teren care au alterat peisajul.
În ce privește dimensiunile valului principal, acesta prezintă la bază o lățime
de cca. 10 metri la bază, respectiv cca. 3 m pe partea superioară, înălțimea păstrată
oscilând între 1,5 și 4,5 metri. În partea nordică, șanțul prezintă o adâncime de cca
1,5–2 metri și o lățime de 5–7 metri.

10

Coordonatele oferite de noi indică un punct convențional situat în mijlocul cetății.
RAJ Iași, II, 1985, 423-425.
12
Vezi și Niculiță et alii, 2016, p. 6.
11
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În zonele de ruptură ale valului se observă mult chirpici și pămînt ars la roșu.
Unii dintre acești chirpici păstrează amprentele parilor de lemn; după o astfel de amprentă semicirculară am estimat diametrul unui astfel de par la cca. 30–35 de cm grosime.
Este posibil ca palisada cetății să fi fost lutuită, cum este foarte posibil ca ea să fi sfârșit incendiată, poate în cursul unui asediu. Oricum, aceste observații preliminare vor
putea fi confirmate sau infirmate doar prin săpătură arheologică.
Valurile interioare sunt mult mai modeste atât în ce privește aspectul cât și
dimensiunile. Valul interior nr. 1 urmează un traseu aproximativ paralel cu sectorul
estic al valului principal (Pl. 3/1). El prezintă o lățime la bază de cca. 4 metri și o
înălțime păstrată de cca. 1–1,5 metri. Șanțul, situat spre est, are o adâncime de cca.
0,5 metri și o lățime de cca 1,5–2 metri (Pl. 3/2). Valul interior nr. 2 este și mai slab
păstrat (Pl. 3/3). În lipsa unei săpături arheologice, rostul valurilor interioare rămâne
greu de precizat; este însă posibil ca ele să fi reprezentat simple delimitări în interiorul incintei13.
În zona de sud a cetății se mai poate observa – atât pe teren cât și pe imaginile
satelitare o structură de două mici valuri ce formează un unghi drept. Din punctul nostru de vedere, această structură nu se leagă de etapa de funcționare a cetății ci aparține
unei perioade mult mai târzii; conform informațiilor culese de la localnici este posibil
să fie vorba de o limită a unei livezi sau chiar a unei gospodării14.
Din punctele repertoriate de la Dealul Viei15, După Vie16, La Hambar (Dealul
Hambarului)17 și La Grădinărie18 situate în vecinătatea cetății, noi nu am apucat să le
verificăm decât pe primele trei. Materialele arheologice recuperate sunt nesemnificative: fragmente de vase ceramice atipice, de mici și foarte mici dimensiuni, foarte probabil getice. La prima vedere nimic nu sugerează o locuire intensă. Este foarte posibil
să fie vorba de mici sălașe, sau – cel puțin în primele două cazuri – poate chiar de material rulat din cetate.
Cetatea de la Poiana Mănăstirii beneficiază de un areal de vizibilitate larg. Calculele făcute de noi pe baza modelului numeric digital al terenului (MNT) au arătat
că din interiorul cetății se putea controla cu ușurință accesul pe Valea Sacovățului (Pl.
4/1). În urmă cu mai bine de jumătate de mileniu aici era atestat așa-numitul “drum
cel mare” care făcea legătura dintre Bacău și Iași19 și este de presupus că și în Antichitate zona va fi fost circulată, ca o cale facilă de legătură între Valea Siretului și Valea
Bahluluiui.

13

Nu putem exclude – cel puțin în cazul valului interior nr. 2 – nici o origine modernă, eventual
ca limită de proprietate sau de pădure.
14
Zona aceasta, ca de altfel și zona situată imediat la nord de cetate, se cheamă “La Sultan”. Conform tradițiilor orale (informații Lică CONIAC) aici ar fi existat un cătun.
15
RAJ Iași, II, 1985, p. 425.
16
RAJ Iași, II, 1985, p. 422.
17
RAJ Iași, II, 1985, p. 422.
18
RAJ Iași, II, 1985, p. 425.
19
Ștefănescu, 2004-2007, p. 74.
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2.3. Materialul arheologic
Materialul arheologic salvat constă în principal din fragmente de vase ceramice.
Vesela locală este lucrată exclusiv cu mâna. În ce privește formele, observăm vase de
tip borcan, cu aspect caracteristic acestei perioade: gură invazată, corp bombat, brâu
alveolar dispus pe diametrul median sau pe înălțimea superioară. Analogiile sunt extrem
de numeroase20, ne limităm doar la câteva exemple din areale apropiate geografic: HușiCorni21, Bursuci-Epureni22, Cotu-Copălău23, Stâncești24, Ibănești25, nivelele vechi din
Brad26 și Poiana27, Hârtopu Mare28, Hansca-Lutărie29, Saharna Mare30 etc.
Strachina (nr. 5 și Pl. 10/5), de un tip comun, își găsește și ea destule analogii:
Cucorani31, Brad32. Cănile sunt reprezentate de un singur fragment de toartă (nr. 9 și
Pl. 11/15). Remarcăm prezența unei fusaiole din lut ars (nr. Pl. 11/16).
De o importanță deosebită este prezența unui fragment de vas de culoare negricioasă, ușor lustruit, cu buza fațetată pe interior (vezi nr. 8 și Pl. 11/8, Pl. 12/B). Acesta
aparține în mod evident olăriei culturii Poienești – Lukașevka, unde își găsește numeroase analogii33. Și unul dintre borcane (nr. 3 și Pl. 10/3) se aseamănă morfologic cu
exemplare întâlnite în respectiva cultură34. Alte fragmente de vase de culoare neagră,
lustruite, pot aparține aceluiași orizont.
Obiectele de fier35 constau într-un singur fragment de cuțit (?) curb cu tăișul
pe interior (Pl. 11/18). Din nefericire, se păstrează doar mânerul și începutul lamei;
lungimea totală este dificil de estimat precis, dar judecând după dimensiunea mânerului
(cca. 16 cm) ar fi putut fi vorba de un cuțit de luptă. Fără a ne hazarda în alte aprecieri,
în condițiile în care piesa este lipsită de context și destul de prost păstrată, ne limităm
la a menționa că cuțitele de luptă curbe sunt destul de bine atestate în spațiul est-carpatic la sfârșitul primei vârste a fierului36.
Între piesele aflate în muzeul din Țibana atrage atenția o verigă cu nodozități
(Pl. 11/19) realizată din bronz găsită – se pare – în perimetrul cetății. Piesa, aflată într-o
20

Vezi de pildă Moscalu, 1983, Pl. XIV – Pl. XX.
Teodor, 2003, Fig. 28.
22
Palade, 1987-1989, Fig. 1/18-21.
23
Șovan, Ignat, 2005, Pl. 6/9-10, Pl. 10/9, Pl. 12/6 ș.a.m.d.
24
Florescu, Florescu, 2012, Fig. 69/1, 4.
25
Șadurschi, Moscalu, 1989, Fig 5/1; Fig. 6/1-2.
26
Ursachi, 1995, Pl, 52/22.
27
Vulpe, Teodor, 2003, Fig. 148.
28
Arnăut, Naniu, 1996, Pl. XXVI.
29
Arnăut, Naniu, 1996, Pl. XXIII/6-9.
30
Niculiță et alii, 2008, Fig. 114/12, Fig. 127 etc.
31
Babeș, 1993, Taf. 21/55; vezi și Teodor, 2003, Fig. 35.
32
Ursachi, 1995, Pl. 58/7.
33
Vulpe, 1953, p. 352, Fig. 184; Babeș, 1993, Taf. 13/4.
34
Babeș, 1993, Taf. 17/18.
35
Deși în colecția muzeului organizat de învățătorul C. Alexa există mai multe obiecte de metal
provenite din zona cetății, nu toate aparțin Antichității.
36
Vezi de pildă Vulpe, 1990, Taf. 26/143-145, 150-151 și 146; Arnăut, 2003, Fig. 70/1.
21
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stare bună de conservare este de formă circulară, cu un diametru de cca. 6 cm; pe circumferință au fost aplicate, la intervale egale, trei grupe a câte trei noduri. Din punct de
vedere tipologic, piesa poate fi încadrată tipului I, varianta 2, după Ioan GLODARIU37.
Piese de acest tip au fost produse inițial în mediul grecesc nord-pontic38 de unde se
răspândesc la sciți, traci și celelalte populații “barbare din zonă”, având o gamă largă
de utilizări39. Piesa prezentată de noi își găsește numeroase analogii: de ex. Poiana40,
Floriile41, Murighiol42, Huși-Corni43 etc.
Între materialele recuperate de la localnici, atrage atenția un fragment dintr-o
mărgea realizată din pastă de sticlă albastră cu „ochi de păun”. Piesa reprezintă un tip
comun, cu numeroase analogii, de pildă la Cucuteni – Băiceni44, Bunești45, Poiana46,
Saharna Mare47.
Remarcăm prezența și unei interesante piese din silex, posibil lustruitor de
ceramică (Pl. 12/D).
O discuție aparte este reprezentată de fragmentele de amfore elenistice. Din
nefericire, puține piese se păstrează întregi, astfel determinările comportă anumite precauții48. Atrage atenția în mod deosebit un fragment de toartă ce-a aparținut unei amfore
de Rhodos (Pl. 12/G). În spațiul est-carpatic amforele rhodiene cunoscute până acum
se datează începând cu sfârșitul veacului al IV-lea îHr49.
Un fragment (Pl. 12/E) pare să aparțină unei amfore de Sinope; acest tip de
amfore este bine atestat în spațiul est-carpatic din secolul IV îHr până la mijlocul sec.
III îHr50.
Două fragmente de toartă (Pl. 11/12 și Pl. 11/13, Pl. 12/J) au aparținut unor
amfore de Chios. Amforele din acest centru pătrund în spațiul est carpatic în două etape: sec. VI–V îHr, respectiv de la începutul secolului IV îHr51. Este mai probabil ca
piesele de la Poiana Mănăstirii să aparțină celui de-al doilea interval.
Câteva fragmente de pereți (de pildă Pl. 12/F) ar putea aparține unor amfore
heracliote. În spațiul est-carpatic, acest tip de amfore apar începând cu primul sfert al

37

Glodariu, 1984, p. 64; Vezi și Rustoiu, 1996, p. 106-107.
Журавлев, 2014, p. 59-85.
39
Pentru aceste discuții vezi Glodariu, 1984; Журавлев, 2014.
40
Teodor, 1999, Fig. 65/3.
41
Chiriac, Iconomu, 2005, Fig. 4/3.
42
Moscalu, 1990, Fig. 1/18.
43
Moscalu, 1990, Fig. 2/16.
44
Dinu et alii, 1983-1984, Fig. 4/11-14; Dinu, 1995, Fig 5/1-6.
45
Bazarciuc, 1979, p. 34; Idem, 1983, Fig. 3.
46
Vulpe, Teodor, 2003, Fig. 129/11, 16.
47
Niculiță et alii, 2008, Fig. 158/1.
48
Mulțumim colegului dr. Ștefan HONCU (Institutul de Arheologie din Iași) pentru sprijinul
acordat în identificarea tipurilor.
49
Mateevici, 2007, p. 46, p. 95.
50
Mateevici, 2007, p. 88.
51
Mateevici, 2007, p. 34-35.
38
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sec. IV îHr52. Alte fragmente (de ex. Pl. 12/H) ar putea să aparțină unor amfore de tip
Thasos. Un fragment de culoare cărămizie (Pl. 12/I) pare să aparțină unor amfore de
tip pontic, dar din pricina caracterului fragmentar nu se poate stabili precis tipul. Aceste
tipuri de amfore se întâlnesc și în alte cetăți getice din Podișul Moldovei – de pildă
la Bunești53.

3. Movilele de la Alexeni-La Faur
La cca. 2,6 km SSE (Pl. 2/2) de cetatea de la Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri,
pe aceeași culme deluroasă se află situat un grup de trei movile54 de mari dimensiuni,
două dintre ele “îngemănate”55. Coordonatele: 46.986271° N, respectiv 27.382685° E56.
Ele sunt puternic afectate atât de eroziunea pluvială cât și de exploatările agricole, fiind
în pericol de dispariție fizică în următorii ani (Pl 6/1, 2).
În ce privește dimensiunile, cele două movile îngemănate prezintă mărimi oarecum similare: un diametru de cca. 30 de metri și o înălțime actuală de cca. 1,5–2 m.
În schimb cea de-a treia prezintă dimensiuni mai reduse.
Ca și predecesorii noștri57, de pe suprafața celor trei movile am putut culege
o cantitate însemnată de bucăți de vase getice, aflate din păcate într-o stare foarte fragmentară. Cele câteva fragmente provenind de la vase smălțuite, de factură modernă,
se leagă de activitatea păstorilor din zonă.
Dimensiunile masive, dar și prezența materialelor arheologice la suprafață fac
improbabilă încadrarea acestor movile în rândul “movilelor de hotar”. Ele par să reprezinte mai degrabă tumuli. Din păcate, în lipsa unor săpături arheologice, atribuirea cronologică și culturală a acestor monumente este dificil de făcut; este posibil ca prezența
ceramicii getice să nu fie întâmplătoare – ipotetic, ar putea fi vorba de necropola cetății de la Poiana Mănăstirii, în a cărei rază de vizibilitate se află (Pl. 4/1). Rămâne ca
viitoare investigații să lămurească situația.

4. Cetățuia de la Dobrovăț
4.1. Istoricul cercetărilor
Cetățuia de la Dobrovăț a atras atenția localnicilor, atât ca potențială carieră
de piatră / lut58 cât și ca sursă de inepuizabile legende.
Între anii 1974–'75, soții Nicolae și Voica-Maria PUȘCAȘU demarează cercetările arheologice la Mănăstirea Dobrovăț. Cu această ocazie, în anul 1974, ei realizează o periegheză și un sondaj pe Dealul Cetățuia descoperind între altele două vase
din secolele II–III dHr, ajunse în colecțiile Complexului Muzeal Național Moldova din

52

Mateevici, 2007, p. 72.
Bazarciuc, 1983-1984, p. 170.
54
RAJ Iași, II, 1985, p. 422, 425.
55
Astfel de movile “îngemănate” se mai cunosc pe teritoriul județului Iași, de ex. Movilele Frenciugilor din comuna Șcheia (Ciubotariu, 2001-2003, p. 552). În lipsa unor săpături arheologice
rostul acestor amenajări și perioada în care s-au edificat nu pot fi precizate.
56
Coordonatele marchează vârful cele mai înalte dintre movile.
57
RAJ Iași, II, 1985, p. 422, 425.
58
Fapt care a afectat grav foarte integritatea obiectivului.
53
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Iași59. Nu am avut acces la documentația de săpătură; dar pe platou am putut constata
urmele a două secțiuni lungi de cca. 20 de metri și late de cca. 0,5–1 metru care ar
putea să se lege de aceste investigații. Cei doi arheologi au atribuit vestigiile secolelor
I îHr – I dHr60. Între anii 1981–'8261, noi cercetări perieghetice au fost efectuate de
către Marcel TANASACHI cu ocazia redactării RAJ Iași.
Informațiile – puține – din RAJ Iași au fost preluate mai departe de literatura
de specialitate și interpretate diferit. Astfel, unii autori au socotit că avem de-a face cu
o “cetate fortificată natural”62, după alții ea este pur și simplu o așezare63.
În toamna anului 2016, pornind de la aceste informații sporadice am efectuat
o serie de cercetări de teren în zonă, însoțiți de către cetățenii Constantin IASCU și
George BOSIE64.
4.2. Localizare geografică și descriere
“Cetățuia” de la Dobrovăț se află situată la coordonatele de 46.951495° N,
respectiv 27.709297° E, la o altitudine de cca 270 de metri. Ea domină cu aproximativ 80–90 m diferență de nivel zonele mai joase învecinate (Pl. 7/1, 2; Pl. 9/1).
Stațiunea ocupă promontoriul alungit al unei culmi deluroase, mărginit pe trei
laturi de pante abrupte (Pl. 8/1). Arealul de vizibilitate nu este unul foarte mare, dar
permite supravegherea zonei depresionare în care este situată localitatea Dobrovăț
(Pl. 8/2).
Pe partea de nord – calea de acces dinspre sat – se observă o serie de valuri și
șanțuri (vezi Pl. 9/2) ce prezintă aspect de fortificații. De aici, cetățeanul C. Iascu a
salvat un vârf de săgeată de tip scitic (nr. 30 și Pl. 14/30). Din pricina alunecărilor de
teren și gropilor moderne, traseul eventualelor sisteme defensive este foarte dificil
de reconstituit. Oricum este curioasă și greu de explicat din punct de vedere militar
prezența acestor posibile fortificații pe latura nordică, mai abruptă, și absența lor pe
latura sudică, rămasă expusă unui eventual atac (Pl. 8/1).
Dimensiunile platoului sunt reduse; lungimea este de cca. 55–60 de metri, lățimea de cca. 20 de metri; chiar dacă admitem că o parte din el s-a prăbușit ca urmare
a surpărilor și alunecărilor de pe teren, “Cetățuia” nu putea să fi fost cu mult mai mare.
Așadar, dacă într-adevăr avem de-a face cu o cetate getică – așa cum ar părea la prima
vedere – ea va fi fost una de dimensiuni destul de reduse.
Pe marginea pantelor nord-estic se observă urme de locuințe (chirpici, lutuială).
59

Cu numerele de inventar 15 256, respectiv 15 257. Mulțumim doamnei director Lăcrămioara
STRATULAT și doamnei dr. Senica ȚURCANU pentru tot sprijinul dezinteresat pe care ni
l-au acordat în identificarea acestor piese.
60
Pușcașu, Pușcașu, 2012, p. 65.
61
RAJ Iași, I, 1984, p. 126-127.
62
Teodor, 1999, p. 16 și p. 148; Haheu, 2008, p. 70.
63
Arnăut, 2003, p. 212.
64
Acestea s-au soldat nu doar cu cartarea punctului de la “Dealul Cetățuia” ci și cu descoperirea unor alte puncte inedite cu descoperiri bogate din diverse perioade preistorice (Cultura
Noua, Cultura Cucuteni). Materialele se află actualmente în curs de prelucrare, urmând a fi
prezentate cât mai curând.
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De aici au fost salvate cea mai mare parte a materialelor arheologice pe care
le vom prezenta.
La vest, pe valea unui pârâu ce izvorăște nu departe de Dealul Cetățuia, am
putut sesiza, într-o arătură, sporadice fragmente de vase de mici dimensiuni, dar de
certă factură getică. Este posibil ca și în acest punct – notat de noi Dobrovăț 2 (vezi
pe Pl. 7/2) – să fi fost poate o mică așezare sau sălaș.
4.3. Materiale arheologice
Materialele arheologice recuperate de pe Cetățuia nu sunt prea numeroase. Din
rândul vaselor ceramice, predomină borcanele și fragmentele de borcane (nr. 19–21
și Pl. 13/19–21); ca și în cazul celor de la Poiana Mănăstirii discutate mai sus, analogiile sunt foarte numeroase și socotim că nu mai este cazul să insistăm. În ce privește
castronul (nr. 22 și Pl. 13/22) își găsește bune analogii la Cucuteni – Băiceni65, Butuceni66, fiind de altfel o formă bine atestată67.
Vom discuta și materialele de secol II–III dHr, provenite din cercetările soților Pușcașu68. Cana (nr. 32 și Pl. 14/32) cu o formă inspirată din olăria provincialromană, își găsește bune analogii în mediul carpic - de pildă la Bărboasa – Gălănești69
-, dar și în cultura Chilia – Militari, de ex. București - Străulești70.
Un interes deosebit prezintă un vas cu o formă atipică (vezi nr. 31 și Pl. 14/31).
Descoperitorii l-au socotit drept cățuie dacică71. Trebuie spus că vase cu gură rectangulară, similare, utilizate ca afumători, sunt bine atestate în mediul sarmatic72.

5. Considerații finale
Puținătatea materialului și caracterul preliminar al investigațiilor nu ne permit
discuții prea aprofundate. Totuși, unele observații pot fi făcute.
Prezența fragmentelor de amfore grecești de diferite tipuri dar și a mărgelei se
înscrie în tabloul mai larg al relațiilor comerciale avute de facțiunile tribale getice cu
orașele grecești de la Pontul Euxin73. Cetatea de la Poiana Mănăstirii, prin suprafața
ei, prin aspectul impunător al valului în zonele în care acesta s-a păstrat mai bine, trebuia să fi fost reședința unei grupări puternice și influente.
Prezența materialului de tip Poienești – Lukașevka în această cetate se leagă
de evenimentele încă insuficient elucidate de la cumpăna veacurilor III–II îHr ce duc
la abandonarea marilor cetăți de pământ74. Trebuie spus că materiale atribuite bastarnilor
65

Marin et alii, 1983-1984, Fig. 5/1.
Niculiță et alii, 2002, Fig. 90.
67
Moscalu, 1983, Pl. LII/5.
68
Noi nu am putut identifica niciun artefact din această perioadă pe platoul dealului. Este foarte
posibil – ca cele două piese din secolele II–III dHr să provină dintr-un alt punct învecinat, situat
pe versantul nord-estic al Dealului Cetățuia.
69
Bichir, 1973, Pl. CXXI/2.
70
Bichir, 1984, LIX/7.
71
Pușcașu, Pușcașu, 2012, p. 65 și Pl. 10/b.
72
Vezi de pildă Bârcă, Simonenko, 2009, p. 224 Fig. 83/5.
73
Vezi Teodor, 1983-1984.
74
Babeș, 1970; Munteanu, 2008; vezi și Babeș, Mirițoiu, 2011, p. 110, nota 33 pentru unele
discuții.
66
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se mai cunosc și în alte cetăți getice învecinate: Arsura75, Moșna76; o locuire de secol
II îHr dar fără materiale “bastarne” după autorul săpăturilor, este atestată și la CotnariCătălina77. S-ar contura, așadar, un anumit “scenariu” pentru zona Podișului Moldovei
în care invazia bastarnilor nu duce la încetarea locuirii în vechile cetăți cucerite sau
supuse, ci la reorganizarea ei, evident sub alte auspicii.
Tabloul conturat prin acest prim studiu se cere a fi completat prin informații
suplimentare, care nu pot să vină decât în urma unor săpături arheologice.

6. Anexă
6. 1. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri
1. (Pl. 10/1).
Tip: borcan; buză invazată, capăt rotunjit; Tehnică: lucrat manual; ardere mixtă;
Dimensiuni: Øgurii: 18 cm; Ømedian: 21 cm; Hsuperioară: 4,5 cm; Grperete: 0,5–0,6 cm; Aspect:
pastă de culoare cărămizie (exterior), cafenie (interior); rugozitate accentuată; duritate medie;
nisip, șamotă și concrețiuni feruginoase în cantitate moderată; Ornamente: brâu alveolar și
buton ovoidal dispus pe înălțimea superioară.
2. (Pl. 10/2).
Tip: borcan; buză invazată, capăt rotunjit; Tehnică: lucrat manual; ardere reducătoare; ușor ars secundar pe interior; Dimensiuni: Øgurii: 15 cm; Grperete: 0,7–0,8 cm; Aspect: pastă
de culoare brună (exterior), brun-negricioasă (interior); rugozitate medie; duritate accentuată;
nisip în cantitate moderată; Ornamente: brâu alveolar.
3. (Pl. 10/3).
Tip: borcan; buză ușor evazată, capăt rotunjit; Tehnică: lucrat manual; ardere mixtă;
Dimensiuni: Øgurii: 24 cm; Øgât: 23,5; Ømedian: 27,5 cm; Hsuperioară: 7 cm; Hgât: 1,8 cm; Grperete:
0,3–0,6 cm; Aspect: pastă de culoare brun-cafenie (exterior), cafeniu – negricioasă (interior);
rugozitate accentuată; duritate scăzută; nisip și pietricele în cantitate mare; Ornamente: neornamentat.
4. (Pl. 10/4).
Tip: borcan; buză invazată, capăt teșit; Tehnică: lucrat manual; ardere reducătoare;
Dimensiuni: Øgurii: 22 cm; Grperete: 0,6–0,8 cm; Aspect: pastă de culoare brună (exterior), cafenie (interior); rugozitate medie; duritate accentuată; nisip și pietricele în cantitate moderată;
Ornamente: șir de alveole.
5. (Pl. 10/5).
Tip: strachină: buză evazată (ruptă); umăr puternic profilat; Tehnică: lucrat manual;
ardere reducătoare; bine netezit; Dimensiuni: Øgurii: cca. 25 cm; Øfund: 10,5 cm; Htotală: 6,5 cm;
Grperete: 0,6–0,7 cm; Aspect: pastă de culoare negricioasă; rugozitate medie; duritate accentuată; nisip în cantitate medie; Ornamente: neornamentat.
6. (Pl. 11/6).
Tip: borcan; buză dreaptă, capăt rotunjit; Tehnică: lucrat manual; ardere mixtă; două
orificii realizate post-ardere; Dimensiuni: Øgurii: 26,3 cm; Øgât: 26 cm; Ømedian: 30 cm; Hsuperioară:
6 cm; Hgât: 1,3 cm; Grperete: 0,4–0,8 cm; Aspect: pastă de culoare brun-cafenie, miez cenușiu;
rugozitate accentuată; duritate scăzută; nisip și pietricele în cantitate mare; Ornamente: neornamentat.
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7. (Pl. 11/7).
Tip: borcan; buză invazată, capăt rotunjit; Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă;
Dimensiuni: Øgurii: 18 cm; Grperete: 0,8–1 cm; Aspect: pastă de culoare cărămizie; rugozitate
accentuată; duritate medie; nisip în cantitate moderată; Ornamente: neornamentat.
8. (Pl. 11/8).
Tip: oală; buză evazată, capăt rotunjit; Tehnică: lucrat manual; ardere reducătoare;
bine netezit; fațetat pe interior; Dimensiuni: Øgurii: 18 cm; Øgât: 17,3 cm; Ømedian: 19,5 cm; H
superioară: 4,7 cm; Hgât: 1,5 cm; Grperete: 0,5–0,8 cm; Aspect: pastă de culoare negricioasă; rugozitate scăzută; duritate accentuată; nisip în cantitate mare; Ornamente: neornamentat.
9. (Pl. 11/9).
Tip: fund (fragment); fund plat, fără talpă; Tehnică: lucrat manual; ardere mixtă; ars
secundar pe interior; Dimensiuni: Øfund: 13 cm; Grperete: 0,5–0,6 cm; Aspect: pastă de culoare
brun-cărămizie (exterior), neagră (interior); rugozitate scăzută; duritate accentuată; nisip în
cantitate medie; Ornamente: neornamentat.
10. (Pl. 11/10).
Tip: fund (fragment); plat, talpă slab profilată; Tehnică: lucrat manual; ardere mixtă;
ars secundar și afumat pe interior; Dimensiuni: Øfund: 16 cm; Grperete: 0,8–1,2 cm; Aspect: pastă
de culoare cărămizie (exterior), cenușie (miez), negricioasă (interior); rugozitate accentuată;
duritate accentuată; pietricele în cantitate medie; Ornamente: neornamentat.
11. (Pl. 11/11).
Tip: perete vas (fragment); Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă; Dimensiuni:
Grperete: 0,8–1 cm; Aspect: pastă de culoare cărămizie; rugozitate accentuată; duritate medie; nisip
și șamotă în cantități moderate; Ornamente: brâu alveolar în ghirlandă și buton ovoidal (?).
12. (Pl. 11/12).
Tip: amforă Chios (toartă); toartă în profil circular; Tehnică: lucrat cu roata, ardere
oxidantă; Dimensiuni: Grtoartă: 4 cm; Aspect: pastă de culoare cărămizie; rugozitate medie; duritate accentuată; nisip fin în cantitate foarte redusă; Ornamente: neornamentat.
13. (Pl. 11/13).
Tip: amforă Chios (toartă); toartă în profil circular; Tehnică: lucrat cu roata, ardere
oxidantă; Dimensiuni: Grtoartă: 4 cm; Aspect: pastă de culoare cărămizie; rugozitate medie; duritate accentuată; nisip fin în cantitate foarte redusă; Ornamente: neornamentat.
14. (Pl. 11/14).
Tip: toartă; profil patrulater; Tehnică: lucrat manual; ardere reducătoare; lustruit;
Dimensiuni: Grtoartă: 2 × 3 cm; Aspect: pastă de culoare brună; rugozitate scăzută; duritate
accentuată; nisip și pietricele în cantitate redusă; Ornamente: neornamentat.
15. (Pl. 11/15).
Tip: fusaiolă; Stare de conservare: bună; Descriere: realizată din lut ars, ardere reducătoare, nisip în cantitate redusă, culoare negricioasă; Dimensiuni: Øtotal: 3,5 cm; Øorificiu: 1
cm; Grmaximă: cca 1,8 cm.
16. (Pl. 11/16).
Tip: mărgea; Stare de conservare; precară, jumătate din piesă s-a rupt; Descriere:
realizată din pastă sticloasă de culoare albastru închisă; prezintă mai multe pete albicioase cu
“ochi” albastru deschis, “ochi de păun”; Dimensiuni: Ø: cca 2 cm.
17. (Pl. 11/17).
Tip: cuțit (?); Stare de conservare: modestă, se păstrează doar mânerul și acesta puternic afectat de coroziune; Descriere: realizat din fier prin batere la cald; mâner lung, lamă ușor
curbată, cu tăișul pe interior; Dimensiuni: Lmâner: cca. 16 cm.
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18. (Pl. 11/18).
Tip: verigă cu nodozități; Stare de conservare: bună; Descriere: obiect din bronz de
formă circulară; pe circumvalație au fost aplicate trei grupe de câte trei noduri; Dimensiuni:
Ø total: cca 6 cm.

6.2. Dobrovăț-Cetățuia
6.2.1. Materiale getice
19. (Pl. 13/19).
Tip: borcan; buză invazată, capăt rotunjit; Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă;
Dimensiuni: Øgurii: 23 cm; Ømedian: 26 cm; Hsuperioară: 4,5 cm; Grperete: 0,6–0,8 cm; Aspect: pastă
de culoare cafenie, miez negricios; rugozitate accentuată; duritate accentuată; nisip și pietricele
în cantitate moderată; Ornamente: buton ovoidal aplatizat și brâu alveolar dispus pe diametrul
median.
20. (Pl. 13/20).
Tip: borcan; buză invazată, capăt teșit; Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă;
Dimensiuni: Øgurii: 21 cm; Ømedian: 24 cm; Hsuperioară: 4 cm; Grperete: 0,5–0,7 cm; Aspect: pastă
de culoare cărămizie, miez roșu; rugozitate medie; duritate accentuată; nisip și șamotă în cantități reduse; Ornamente: buton ovoidal aplatizat și brâu alveolar dispus pe diametrul median.
21. (Pl. 13/21).
Tip: borcan; buză invazată, capăt teșit; Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă;
Dimensiuni: Øgurii: 22 cm; Ømedian: 25 cm; Hsuperioară: 5,5 cm; Grperete: 0,7–0,8 cm; Aspect: pastă
de culoare cafenie; rugozitate accentuată; duritate accentuată; nisip și pietricele în cantitate
moderată; Ornamente: buton ovoidal aplatizat și brâu (alveolar ?) dispus pe diametrul median.
22. (Pl. 13/22).
Tip: castron; buză dreaptă, capăt teșit; Tehnică: lucrat manual; ardere reducătoare;
Dimensiuni: Øgurii: 17 cm; Øfund (estimativ): 7,5 cm; Htotală: 7 cm; Grperete: 0,5–0,6 cm; Aspect:
pastă de culoare cafenie (exterior), cenușie (interior); rugozitate medie; duritate foarte accentuată; nisip în cantitate moderată; Ornamente: neornamentat.
23. (Pl. 13/23).
Tip: borcan; buză invazată, capăt rotunjit; Tehnică: lucrat manual; ardere mixtă; ars
secundar și afumat pe interior; Dimensiuni: Øgurii: 10 cm; Ømedian: 12,5 cm; Hsuperioară: 4 cm;
Grperete: 0,4–0,5 cm; Aspect: pastă de culoare cărămizie (exterior), cenușie (interior); rugozitate medie; duritate accentuată; nisip și pietricele în cantitate redusă; Ornamente: buton ovoidal
dispus pe înălțimea superioară.
24. (Pl. 14/24).
Tip: cană; buză ușor invazată, capăt teșit; Tehnică: lucrat manual; ardere mixtă; ușor
lustruit pe interior; Dimensiuni: Øgurii: 12 cm; Øgât: 11 cm; Ømedian: 13 cm; Hsuperioară: 4 cm; Hgât:
0,8 cm; Grperete: 0,6–0,8 cm; Aspect: pastă de culoare cafenie; rugozitate scăzută; duritate accentuată; nisip în cantitate redusă; Ornamente: neornamentat.
25. (Pl. 14/25).
Tip: fund (fragment); plat, fără talpă; Tehnică: lucrat manual; ardere mixtă; Dimensiuni: Øfund: 11 cm; Grperete: 0,6–0,8 cm; Aspect: pastă de culoare cărămizie (exterior), negricioasă (interior); Ornamente: neornamentat.
26. (Pl. 14/26).
Tip: fragment (fund); plat, talpă slab profilată; Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă;
Dimensiuni: Øfund: 11 cm; Grperete: 1,2 cm; Aspect: pastă de culoare cafenie (exterior), roșiatică
(interior); rugozitate accentuată; duritate medie; nisip și șamotă în cantitate redusă; Ornamente:
neornamentat.
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27. (Pl. 14/27).
Tip: fragment (buză); buză invazată, capăt teșit; Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă; Dimensiuni: Grperete: 0,7–0,8 cm; Aspect: pastă de culoare cărămizie; rugozitate accentuată; duritate accentuată; nisip în cantitate moderată; Ornamente: neornamentat.
28. (Pl. 14/28).
Tip: fragment (perete); Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă; Dimensiuni: Gr perete:
0,6 cm; Aspect: pastă de culoare brun-cafenie; rugozitate accentuată; duritate medie; șamotă
în cantitate moderată; Ornamente: brâu alveolar.
29. (Pl. 14/29).
Tip: fragment (perete); Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă; Dimensiuni: Grperete:
0,6–0,7 cm; Aspect: pastă de culoare cărămizie; rugozitate accentuată; duritate accentuată; nisip
în cantitate mare; Ornamente: brâu alveolar.
30. (Pl. 14/30).
Tip: vârf de săgeată cu trei muchii, de tip “scitic”; Stare de conservare; bună; Descriere: realizată din bronz, trei muchii, tub de înmănușare; Dimensiuni: Ltotală: 3,2 cm.

6.2.2. Materiale din secolele II–III dHr

31. (Pl. 14/31)
Tip: afumătoare (?); gura rectangulară, fund aproximativ circular; la cele patru colțuri
ale gurii prezintă proeminențe; Tehnică: lucrat manual; ardere oxidantă; ușor ars secundar pe
interior; Dimensiuni: Øfund: cca. 8 cm; Lgură: 18 × 17 cm; Grperete: cca. 0,5–0,7 cm; Aspect: pastă de culoare brună-cărămizie; rugozitate scăzută; duritate accentuată; nisip și pietricele în cantitate redusă; Ornamente: patru brâuri alveolare dispuse vertical pornind de la colțurile gurii;
nervură în val pe partea superioară; patru proeminențe la colțurile gurii.
32. (Pl. 14/32).
Tip: cană: buză evazată, capăt rotunjit; fund inelar, talpă bine profilată; toartă inferioară, profil rectangular; Tehnică: lucrat cu roata; ardere oxidantă; bine netezit la exterior; Dimensiuni: Øgurii: cca 5,5 cm; Øgât: 4,5 cm; Ømedian: 9 cm; Øfund: 5,5 cm; Htotală: 13 cm; H inferioară: 5
cm; Hsuperioară: 8 cm; Hgât: 3,5 cm; Grperete: 0,4–0,5 cm; Aspect: pastă de culoare roșu-cărămizie;
rugozitate scăzută; duritate accentuată; nisip în cantitate redusă; Ornamente: neornamentat.

Abrevieri
Ø = diametrul
Gr = grosimea

H = înălțimea
L = lungime
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Pl. 1. 1. Spațiul carpato-dunărean în secolele V–III îHr cu
localizarea obiectivelor discutate. 2. Harta fizică a județului Iași
cu obiectivele discutate.
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Pl. 2. 1. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Hartă topografică, 1:25000, 1973; 2.
Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri și împrejurimile
(imagine Google Earth prelucrată).
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Pl. 3. 1. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Planul general.
2. Profilul Valului Interior nr. 1;
3. Profilul Valului Interior nr. 2.
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Pl. 4. 1. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Calculul arealului de vizibilitate (MNT
cu rezoluție de 30 de metri);
2. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Zonă afectată de alunecări de teren.
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Pl. 5. 1. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Traseul valului principal,
zona de est; 2. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Sectorul nordic
al valului principal.
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Pl. 6. 1–2. Tumulii de la Alexeni-La Faur.
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Pl. 7. 1. Dobrovăț-Cetățuia. Hartă topografică, 1:25000, 1975;
2. Dobrovăț-Cetățuia, imagine Google Earth prelucrată.
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Pl. 8. 1. Dobrovăț-Cetățuia. Ortofotoplan CIR cu planul zonei;
2. Dobrovăț-Cetățuia. Analiza arealului de vizibilitate
(MNT cu rezoluție la 30 de metri).
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Pl. 9. 1. Dobrovăț-Cetățuia, vedere din satul Dobrovăț Ruși;
2. Dobrovăț-Cetățuia, zonă cu posibile valuri și șanțuri.

236
https://biblioteca-digitala.ro

Pl. 10. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Vase getice lucrate manual.
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Pl. 11. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Diverse categorii de artefacte.
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Pl. 12. Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri. Fragmente de vase ceramice
(foto Alexandru BERZOVAN).
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Pl. 13. Dobrovăț-Cetățuia. Vase getice lucrate cu mâna.
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Pl. 14. 24–30. Dobrovăț-Cetățuia. Diverse artefacte getice;
31–32. Dobrovăț-Cetățuia. Vase ceramice din secolele II–III dHr.
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Abstract. Inside the criminal organisation of the black market of antiquities is an specific
and dinamic character: the collector, who is the cord connection between the two sides of
trade: demand and supply. The two artifacts presented in the next paper where recovered
from one af the most efficient collectors who operate in Romania between 1999–2005.
Architectonic complexes from Orăștie Mountains have always impressed through
massiveness, stringency, precision and quality. The walls and monumental stairs, temples
and sanctuaries, all existing buildings in the perimeter and capital proximity, never let to be
seen almost anything about their builders. The discovery of two measuring squares, one
made of bronze and one of iron, most probably from illicit activities, restarts the discussion
about the ones that raised the buildings and especially the degree of qualification.
The two tools, one iron and one bronze were used in drawing the right angles and
the parallels at verifying flatness, verticality and horizontality is possible they were used to
calculate areas and surfaces. Their discovery probably close to the city of Luncani-Piatra
Roșie (Hunedoara county), relaunched talks on human capacity held by manufacturers be it
staff of highly-qualified architects and craftsmen, whether we speak of craftsmen (masons,
masons, carpenters, joiners etc.).
The presence of these tools in the area has two possible interpretations. On the one
hand you may have been part of the work of a craftsman instrumentation brought the Greek
world and/or Roman, whether they belonged to a local craftsman. Future analyzes will
explain the origin of metal and, after restoration, if they identify units drawn on squares, we
can know what computing systems and measurements operated builders ancient monumental
buildings during lifting.
Keywords: squares, Dacia, builders, monuments, measurement, archaeological poaching.
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Geometria oferă arhitecturii numeroase ajutoare. Ea îl învaţă pe
arhitect, în primul rând:să folosească rigla şi compasul, cu ajutorul
cărora se execută cu uşurinţă pe suprafeţe traseul construcţiilor;
în al doilea rând, să mânuiască echerele, nivela şi firul cu plumb.
(Vitruvius, Despre arhitectură, I, 10)

Braconajul arheologic a devenit, în ultimele două decenii în România, un fenomen infracțional atât de pregnant încât beneficiază deja de propria literatură. Printre
piesele deja celebre descoperite cu ajutorul detectoarelor de metal și traficate amintim
brățările plurispiralice de aur, discurile de fier ornamentate, tezaure monetare, depozite
întregi de unelte şi arme etc.
În cadrul structurii organizate a traficului de artefacte aparținând pieței negre
a antichităților există o entitate, destul de puțin cunoscută de obicei, dar care se dovedește a fi cea mai dinamică și complexă, esențială chiar în însăşi existența și dezvoltarea
acestui fenomen infracțional. Este vorba despre colector1. A nu se confunda cu colecționarul! Colectorul este cel care joacă rolul intermediarului între braconierii propriuziși – să le spunem detectoriști în cazul de faţă – și piața de desfacere a bunurilor detectate și sustrase ilegal, reprezentată fie direct, de colecționarii dedicați, care pot da
comenzi bine precizate, fie indirect, de casele de licitații sau magazinele de antichități.
Poziția și rolul colectorului de antichități în cadrul fenomenului braconierilor siturilor
arheologice din România, a fost destul de bine conturată în timpul desfășurării urmăririi penale în cadrul dosarelor cunoscute generic sub denumirea de “Aurul Dacilor”
sau “Aurarii”, dar și ulterior, în instrumentarea altor dosare privind traficul ilegal de
artefacte culturale.
Colectorul este factorul cheie, de departe cel mai activ în dinamica procesului
pomenit, deoarece este cel care face efectiv legătura între părțile implicate, el fiind cel
care determină acel iter criminis, pe care îl urmează produsul infracţiunii. Bazându-se
pe un cumul de cunoștințe dezvoltat prin experiențe personale, colectorul este cel care
intermediază tranzacțiile comerciale, bucurându-se primul de ceea ce putem numi adăugarea plus valorii în cadrul procesului comercial, respectiv de prima creștere a valorii
unui bun în cadrul lanțului infracțional. Uneori este văzut doar ca un simplu cărăuș,
sau ca om de legătură, însă implicațiile sale reale în traficul de bunuri arheologice
sunt mult mai complexe decât par la prima vedere. De regulă nu este un om cu o pregătire profesională tangentă cu istoria, ci este mai degrabă un self-made man, un autodidact tenace, care întrevede posibilitățile nelimitate de a obține sume substanțiale
de bani de pe urma unui comerț ilegal ocultat. El este de asemenea, să spunem, un
călător, un globe-trotter cu un profil de free lancer, nefiind legat sau condiționat de
factori care să-l lege de un anumit loc sau persoană.

1

O analiză pertinentă cu privire la particularităţile traficului de artefacte arheologice din România, precum şi la structura organizatorică a reţelelor de traficanţi, vezi la Lază, 2008; Lazăr,
Lazăr, 2009; Depert-Lippitz, 2009; Condruz, 2008; Ciută, Condruz, 2013; Ciută, 2016.
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Este un bun psiholog, capabil să negocieze, evident în avantajul său, atât cu
braconierii siturilor – de regulă ignoranți în ceea ce priveşte valoarea reală patrimonială a pieselor pe care le descoperă, dar periculoși prin capacitatea de a folosi metode
agresive în situațiile în care consideră că sunt înșelați – dar și cu colecționarii particulari, văzuţi ca elite economice, reprezentanţii sau deținătorii de case de licitații și/sau
magazine de antichități. Este o persoană abilă, care cunoaște cel mai bine lumea ocultată a colecţionarilor, dar şi regulile jocului, desfăşurat permanent de la originea artefactului (contextuală) până la valorificarea sa finală, evident financiară.
Dispunând de anumite cunoştinţe în domeniul valorii de circulaţie a bunurilor
culturale, precum şi de informaţii, mai multe sau mai puţine, privind valoarea lor patrimonială2, colectorul este practic vectorul de transmisie care pe piaţa neagră a traficului de antichităţi face legătura între cerere şi ofertă. Un mare avantaj, teoretic cel
puţin, al colectorului este acela că el nu participă la efectuarea de detecţii ilegale şi
nici la extragerea bunurilor arheologice din pământ, astfel că el poate declara că nu
s-a murdărit efectuând astfel de activităţi, pe care, dealtfel, de regulă le detestă3. El
cunoaşte foarte bine sursă ilicită a bunurilor, devenind un tăinuitor, şi este, pe cale
de consecință, puternic implicat în exportarea ilegală a bunurilor şi în activităţile
complexe de spălare a artefactelor.
Piesele care fac obiectul studiului de față au fost recuperate de la un astfel de
colector, și nu unul oarecare, ci poate cel mai dinamic și eficient care a operat între
anii 1999–2005 pe piața artefactelor arheologice din România. Cunoscut în lumea
interlopă asociată braconajului arheologic sub numele de Domn’ Profesor, RHC a
reușit să-și lege numele de scoaterea din țară și valorificarea unora dintre cele mai
spectaculoase piese recuperate ulterior de organele judiciare. Vorbim aici de brățări
pluri-spiralice din aur dacice, de scuturile4 din fier cu reprezentări mitologice de la
Piatra Roșie, de tablele din bronz cu Constituția orașului roman Troesmis şi, nu în
ultimul rând, de cantități impresionante de monede antice şi medievale. Deși nu avea
la bază studii în domeniul istoriei sau arheologiei, colectorul clujean a participat din
pasiune la cursuri de numismatică organizate la Muzeul din Cluj-Napoca sub egida
Universităţii Babeş-Bolyai, devenind un numismat autodidact, chiar cu excelente
cunoștințe în acest domeniu. După ce a avut, sub acoperire, propriul magazin de antichități, exact pe strada pe care se află Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din
Cluj-Napoca, RHC, un îndrăzneț întreprinzător cu spirit mercantil, de altfel atent observator al legislaţiei de patrimoniu cultural, a întrezărit de timpuriu imensul potențial
2

Suficiente cât să îl recomande ca un serios connaisseur în domeniu.
Sentimentul nu este suficient de profund însă, de vreme ce acelaşi colector nu este dispus să-şi
numească sursele în cadrul declaraţiilor, deoarece din principiu (sic!) el nu trădează.
4
Numele de scuturi (uneori propunerea de funcționalitate vizează doar rolul lor presupus de
umbo) dat inițial acestui tip de piese este impropriu, ele nefiind altceva decât tablouri (Borangic
et alii, 2015, p. 118, nota 22). Totuși, numele a fost păstrat, adesea chiar în literatura de specialitate, ca efect al nevoii de stabilitate terminologică, în special în sfera juridică; piesele în cauză
făcând parte din îndelungate procese de identificare, recuperare și stabilire a prejudiciilor cauzate.
3
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pe care îl reprezenta comerțul cu artefacte arheologice. În perioada invocată, 1999–
2005, a reușit să fie cel mai cunoscut colector de antichități din România, în activitatea
sa el nerezumându-se doar la piese de factură dacică sau romană, în vreme ce arealul
acoperit de el a fost acela al întregii țări, din Dobrogea în Banat, din Oltenia în nordul
Transilvaniei5. Dovada că a fost un fin cunoscător al lumii dealeri-lor de antichități
şi un eficient investitor, sunt cele două societăți comerciale pe care le-a avut în Marea
Britanie (la Londra) și în Statele Unite ale Americii (în Miami - Florida), prin care a
realizat profituri remarcabile. A reușit să fie un jucător extrem de activ, fiind cunoscut
de toți dealerii care contează pe piața occidentală, firmele lui apărând în toate bazele
de date ale caselor de licitații.
Între obiectele recuperate din astfel de activități se numără și două unelte speciale, cu utilizare în construcții sau în ateliere specifice. Este vorba despre două echere,
unul de bronz și unul de fier, descoperite, cel mai probabil6, în zona cetății de la Luncani-Piatra Roșie (jud. Hunedoara). Piesele au fost achiziționate de către colectorul
de antichități mai sus pomenit în mod direct, de la diverşi detectorişti braconieri ai
siturilor arheologice, iar apoi, în cursul urmăririi penale, mizând pe clemenţă, le-a
donat statului, respectiv Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, împreună cu
mai multe artefacte dacice, romane, medievale etc., cu puţin timp înaintea efectuării
de către organele judiciare a unei proceduri specifice7.
Echerele recuperate au fost descoperite înainte de 2006, an când au intrat în
colecţiile muzeului clujean, probabil nu cu mult timp, căci mai păstrau pământ și porțiuni oxidate nederanjate8. Sporadic au apărut informații despre piesa din bronz fie în
comunicatele Poliției9, fie în literatura de specialitate10, dar fără detalii.
5

În majoritatea agendelor telefonice ale braconierilor siturilor arheologice de pe întreg teritoriul României apărea numărul lui RHC, cu titulatura Domnul Profesor, trimitere direct la modul
în care se prezenta acesta cu ocazia efectuării raidurilor de colectare de artefacte din zona Munţilor Orăştiei, din Oltenia, din Banat şi chiar din Dobrogea.
6
Din datele obţinute prin investigaţiile judiciare, rezultă ca fiind certe o serie de artefacte cu
provenienţă din cetatea dacică de la Piatra Roşie, de unde au fost sustrase şi scuturile din fier,
unul predat de RHC Muzeului din Cluj-Napoca, iar alte două, recuperate între timp, vândute
ca scuturi romane unui colecţionar din Statele Unite ale Americii.
7
Este vorba despre percheziţia domiciliară efectuată la apartamentul numitului, aflat în ClujNapoca. Din procesele verbale de predare a artefactelor către MNIT, datate cu exact 14 zile
înaintea percheziţiei domiciliare, rezultă provenienţa artefactelor predate din situri variate, precum: Sarmizegetusa Regia, Piatra Roşie, Adamclisi, Troesmis, Moigrad, Cioroiu Nou, Apulum,
Enisala, Sucidava, Ulmetum, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Potaissa, Capidava, Histria, Porolissum etc.
8
Prin Ordonanţa din 13.09.2006 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, înregistrată la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei cu nr. 1081/15.09.2006, s-a dispus efectuarea unor rapoarte de expertiză asupra tuturor pieselor predate de către RHC în luna iulie 2006.
9
Patrimoniul cultural reîntregit. Elemente de identitate recuperate, Alba Iulia, 2007, Tipoggrafia Tipo Rex, p. 15; catalog editat de Inspectoratul de Poliție al Județului Alba.
10
Mateescu, 2012, p. 80-81, fig. 29 (autorul amintește aici, citându-l pe Eugen IAROSLAVSCHI,
de existența a trei astfel de echere aflate în patrimoniul muzeal clujean. Din braconajul arheologic provin însă, după cunoștința noastră, doar două. Dacă informația este corectă, atunci este
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Prima piesă (Fig. 1) este un echer de fier, realizat prin forjare. Brațele sunt
ușor inegale, cel mai lung are 18,3 cm, iar cel scurt (baza) 15,2 cm. Lățimea este de
3 cm. Pe latura scurtă secțiunea este în forma literei T, obținută prin sudarea unei alte
lame de metal cu secțiune patrulateră în unghi drept pe axul brațului. Această parte a
uneltei se așează, de regulă, pe orizontala de lucru, iar brațul lung pe verticală. Piesa
este acoperită cu un strat de oxid amestecat cu pământ, consecinţă a şederii îndelungate
în sol. Instrumentul a fost expertizat și autentificat de către dr. Eugen IAROSLAVSCHI,
care a propus ca datare secolul I îHr11.

Fig. 1. Echer din fier.
A doua piesă este realizată din bronz (Fig. 2). Și aceasta are brațele inegale;
cel scurt (baza) are 19,7 cm, iar cel lung 23,2 cm. Lățimea este de 2,7 cm. Pe latura
scurtă are fixată, prin sudare, o altă lamă cu secțiune dreptunghiulară, secțiunea finală
fiind de forma literei T. Bronzul utilizat este de foarte bună calitate, ceea ce a permis
formarea unei patine nobile pe întreaga suprafaţă, astfel că piesa este foarte puțin afectată de coroziune. Echerul a fost expertizat de către dr. Gabriela GHEORGHIU, care
a propus ca datare tot secolul I dHr, considerând instrumentul drept un produs probabil
dacic12.
posibil să mai existe o piesă, provenită din mai vechi descoperiri arheologice sau de altă natură);
Stănescu, 2015, p. 94, fig. 37; Mateescu et alii, 2016, p. 119, fig. 12.
11
Cf. Ordonanţei din 13.09.2006 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia, înregistrată la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei sub nr. 1081/15.09.2006
12
Cf. Dispoziţiei din 13.09.2006 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia şi înregistrată la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei sub nr. 1081/15.09.2006. Numărul de inventar
al piesei este VD 3861.
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Fig. 2. Echer de bronz.
La ambele echere se observă că talpa sudată pe latura scurtă are ca efect capacitatea uneltei de a sta singură pe planuri drepte, aspect ce face ca verificarea unghiului
de 90º – raportat la o verticală alăturată – să se realizeze rapid, prin vizualizarea paralelismului dintre latura uneltei și latura elementului examinat. Desigur, verificările
de unghi se puteau face în diverse poziții, în funcție de frontul de lucru. Practic un
astfel de intrument de măsură și control reprezintă catetele unui triunghi dreptunghic,
care pe lângă verificarea sau trasarea unor unghiuri drepte (sau de 45º), puteau fi folosite la proiectarea unor linii și trasee paralele, a orizontalităților și verticalității unor
suprafețe.
Păstrând reperele tehnologice ale prezentului – piesele sunt singulare în peisajul tehnologic din Dacia preromană, și chiar în lumea greco-romană astfel de descoperiri sunt rare – echerele erau utilizate în special în lucrările de construcții. Aceste
unelte de precizie asigurau montarea zidăriilor și a blocurilor suprapuse. De asemenea,
puteau fi folosite în lucrările de tâmplărie fie că vorbim de realizarea și montarea tocurilor de ferestre și uși, scări, mobilier, fie că este vorba despre construcțiile sau elementele constructive din lemn (grinzi îmbucate, căpriori, pereți, stâlpi etc.) ori alte lucrări
de dulgherie.
Posesia și folosirea acestor unelte asigura executarea unor operațiuni fără defecte sau erori și avem în vedere verticalitatea masivelor de zidărie de piatră, singurele
elemente păstrate arheologic care ne pot da o imagine asupra calității lucrărilor exe-
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cutate. Asizele conservate arată că suprapunerea lor s-a făcut cu mare precizie, fără a
utiliza mortar sau alt liant – care ar fi neutralizat eventualele mici înclinații ale blocului.
Calitatea era dată de fasonarea atentă a fiecărui bloc, dar și prin atenția cu care a fost
pus în operă, locul unde era verificată planeitatea și verticalitatea – cu echerul, firul
de plumb sau un dreptar de lemn. Echerul era util și pentru zidirea supra-structurilor
de cărămidă, unde cu el se montau martorii de lemn de la capetele zidurilor.
Unul dintre principalele avantaje oferite de utilizarea acestor intrumente o
reprezenta posibilitatea obținerii de serii identice ale unor elemente de construcții: blocuri de calcar, elemente de lemn etc. Acest lucru este determinat pe de o parte de exactitatea geometrică oferită, iar pe de altă parte, de utilizarea unui sistem de codare unitar.
Folosirea unui sistem de lucru bazat pe elemente geometrice precise, codate în sisteme de unități de măsură, permitea lucrul simultan în cariere și ateliere, pe de o parte,
și pe șantiere sau la locul de execuție, pe de alta, anulând multe dintre eventualele
inconsecvențe sau nepotriviri.
Eliminarea erorilor, prin folosirea unor unelte și unități de calcul standard, avea
cel puțin două implicații majore. Prima ar fi reducerea consistentă a tuturor timpilor
de lucru, indiferent de obiectul prelucrat. Dacă privim programul arhitectonic din Munții Orăștiei la modul general, atrage atenția ridicarea cetăților, templelor și în general
a întregului ansamblu, într-un timp relativ scurt, la scara istoriei locale. Desigur, o
mare parte a problematicii a fost explicată prin capacitățile demografice și economice
ale regatului dac, la care putem adăuga un anumit grad de determinare spirituală. Dar
dincolo de aceste estimări, până la urmă, un astfel de șantier, întins pe zeci de ani și
la distanțe apreciabile, nu putea fi pus în aplicare fără un corp de arhitecți – este greu
de estimat numărul acestora, dar în mod cert vorbim de mai mulți – secondat de nenumărați meșteri și meseriași buni.
Fără acest know-how13 construcția unei clădiri sau sistem de lucrări ridica
numeroase chestiuni de natură practică, date fiind distanțele, diferențele de nivel, pantele, diversitatea problemelor pe care astfel de lucrări le clamează chiar și astăzi, când
tehnologia modernă pare atât de potentă și accesibilă. Coordonatorii șantierelor antice
aveau de efectuat sau erau responsabili de executarea unor lucrări diverse: ajustări ale
terenului și elementelor constructive, terasamente, platforme, adaptări, ridicări, transporturi etc. Pe lângă obiectivele principale (ziduri, construcțiile propriu-zise), existau
numeroase zidării de sprijin, scări de piatră, turnuri, căi de acces etc.; elemente care
trebuiau proiectate și realizate aproximativ simultan cu zidul principal al cetății. Lor
li se adaugă lucrările logistice constituite din platforme și căi de acces temporare sau
de utilaje de construcții (schele, scări, capre, mașini de ridicat, sisteme de scripeți,
jgheaburi etc.)14.

13

Sintagma este un neologism preluat ca atare din limba engleză și condensează toate cunoştințele și experiențele practice necesare pentru a realiza un obiectiv, precum și suma de factori și
informații specifice, cu circulație restrânsă în cadrul unui grup de lucru, în principal profesionalizat.
14
Borangic, Berzovan, 2014, p. 112-113.
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Fără a extrapola nepermis de mult dimensiunea corpului ingineresc responsabil
de arhitectura regatului dac, păstrăm ideea existenței lui, relevată până acum doar de
amplitudinea programului arhitectural discutat. În acest registru, nu ar trebui minimalizată excesiv nici afirmația lui Iordanes, care referindu-se la clerul din timpul lui
Burebista, spune despre marele preot Deceneu că “[...] observând înclinația lor de a-l
asculta în toate și inteligența lor nativă, el i-a inițiat în aproape toată filozofia, căci
era maestru priceput în aceasta. El i-a învățat etica, dezvățându-i de obiceiurile lor
barbare, i-a instruit în fizică, făcându-i să traiască potrivit cu legile naturii, pe care
goții [geții] transcriindu-le le păstrează până azi cu numele de belagines;i-a învățat
logica, făcându-i superiori celorlalte popoare în ce privește mintea; arătându-le practica, i-a îndemnat să-și traiască viața în fapte bune; demonstrându-le teoria, i-a învățat să contemple cele 12 semne ale zodiacului, iar prin ele mersul planetelor și toată
astronomia, lămurindu-i cum crește și scade discul lunii și cu cât globul de foc al soarelui întrece măsura rotunjimii pământului și le-a expus sub ce nume și sub ce semne
cele 345 de stele trec de la răsărit la apus, ca să se apropie sau să se depărteze de
polul ceresc. Vezi ce plăcere ca niște oameni prea viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filosofice, când mai aveau puțin răgaz de războaie. Puteai să-l vezi pe unul cercetând poziția cerului, pe altul proprietățile ierburilor și ale arbuștilor, pe acesta studiind creșterea și scăderea Lunii, pe celălalt observând eclipsele soarelui și cum, prin
rotația cerului, Soarele vrând să atingă regiunea orientală, este adus înapoi în regiunea occidentală. Getul se linistește de îndată ce primește explicația acestor lucruri.
Aceasta și multe altele, învățând Deceneu pe geți, prin știința sa, a strălucit în mijlocul lor ca o adevărată minune”15.
Fragmentul a fost relativ marginalizat în istoriografia contemporană, eclipsat de
confuzia goților cu geții pe care o face, aparent naiv, Iordanes, motiv pentru care opera
sa a fost considerată majoritar fictivă. Totuși, Iordanes a folosit izvoare vechi, astăzi
pierdute, în principal Historia Gothorum a lui Casiodor și opera lui Dion Chrysostomos, de unde a extras informații mai apropiate de epoca dacică. Ca o completare a tabloului făcut putem nota remarca lui Dion Chrysostomos, transmisă tot de Iordanes,
care spunea, referindu-se la înțelepciunea clerului că “goții [geții] s-au arătat mereu
mai înțelepți decât mai toți barbarii și aproape asemenea grecilor”16.
Este evident că in integrum descrierea castei preoților daci, pe care o putem
presupune ca fiind deținătoarea autohtonă a unor cunoștințe matematice și arhitectonice, este o proiecție personală a lui Iordanes, în care se observă unele accente stoice,
dar textul în sine nu poate fi ignorat total.
Chiar privind cu maximă prudență relatările, trebuie remarcată imaginea, diferită de a altor barbari, pe care clerul dac o avea în mediile publice antice, reflecție și ecou
probabil a unor reforme profunde implementate în epoca lui Burebista și care ar fi putut
situa clerul pe poziția de elită cultă a societății dacice. Întregul sistem arhitectural din
munții Orăștiei nu putea fi edificat fără arhitecți, ingineri, meșteri și meseriași familiarizați cu geometria – de la calcule simple la proiectări de ansamblu. Este greu de
15
16

Iordanes, Getica, XI, 69-70.
Iordanes, Getica, I, 40.
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crezut că întreaga responsabilitate se baza pe alogeni, dat fiind problemele ridicate
de aducerea acestora în regat.
Prezența echerelor în mediul dacic poate avea și o altă explicație, având în vedere că în Dacia au ajuns, fără îndoială, meșteri din lumea greco-romană, ca parte a unor
înțelegeri sau ca prizonieri. Aportul de constructori profesioniști din lumea elenistică
și/sau romană – textual documentată pentru epoca lui Decebal – acoperea doar parțial
necesarul intern. Cei aduși într-o formă sau alta, nu puteau fi foarte mulți și probabil
nici destui. Putem presupune că necesarul de personal calificat a fost în mod logic completat cu meșteri locali, care au învățat operarea cu sisteme tehnice și intrumente specializate, în timp ce secondau sau asistau la munca specialiștilor aduși. Nici instrumentele de lucru nu puteau fi neapărat necunoscute; legăturile cu lumea mediteraneeană
erau vechi și constante. Singura problemă serioasă putea fi lucrul efectiv cu acestea.
Echerele sunt invenții vechi, primele astfel de
unelte apar în Egiptul antic18, apoi le regăsim
la greci19 și romani20 (Fig. 3). Deși rare în
descoperiri, semn că erau bunuri cu valoare
ridicată, transmisibile între generații, ele apar
consistent în iconografia funerară sau votivă.
De remarcat că piese similare ca morfologie,
respectiv cu două brațe inegale sunt mai rare,
cel puțin în reprezentări, decât echerele echilaterale – utilizate în combinație cu firul cu
plumb, având în acest caz și funcția de nivelă.
Implicațiile matematice care decurg
din cunoașterea acestei importante figuri
geometrice – triunghiul dreptunghic – sunt
numeroase, iar prezența lor în mediul dacic
naște alte consecințe cu caracter istoric.
Echerele sunt parte a unui instrumentar cu
Fig. 3. Altar roman.
evident caracter tehnic și care cerea anumite
Instrumente de măsură și control
abilități de utilizare sau mai exact anumite
utilizate în construcții17.
cunoștințe matematice și practice aplicabile.
Este posibil ca după restaurarea lor completă – moment când se poate observa
dacă au sub-diviziuni gravate – să se poată verifica unitățile de măsură folosite la ridicarea construcțiilor din proximitatea Regatului dac. Totodată, analizarea în detaliu a
pieselor – inclusiv prin analize metalografice și de altă natură – ar putea lămuri și pro17

Orlando, 1968, p. 59, fig. 51.
Astfel de echere, uneori utilizate ca amulete, apar în mormintele Dinastiei XX, din Timpul
Noului Regat (1190–1070 îHr), în ciuda faptului că Plinius cel Bătrân, atribuie invenția lui
Theodoros din Samos (Plinius, Historia Naturalis, VII, 252).
19
Orlandos, 1968, p. 59-64.
20
Adam, 2003, p. 64-68.
18
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veniența exactă a acestora și ar confirma (sau infirma) producerea lor pe plan local,
cu toate implicațiile istorice derivate din aceste detalii.
Alături de compase și alte unelte specifice, prezența în mediul dacic a acestor
intrumente specializate, modifică percepția asupra tehnicilor, procedeelor și cunoștințelor folosite în Dacia Preromană la ridicarea construcțiilor monumentale și în general
asupra constructorilor și meșteșugarilor locali, fie ei daci sau de alt neam.
Programul arhitectonic al regatului dac primește, prin descoperirea acestor echere, în mod nefericit am spune, o explicație privitoare la calitățile constructive despre
care, până acum, vorbeau doar ruinele.
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CONSIDERAȚII PRIVIND DOUĂ PIESE DE BRONZ DIN
STAȚIUNEA DACICĂ DE LA UNIP-DEALUL CETĂȚUICA
(COM. SACOȘU TURCESC, JUD. TIMIȘ)
Octavian Cristian Rogozea*, Alexandru Berzovan**
* Universitatea de Vest din Timișoara, rogozeaoctavian@yahoo.com
** Institutul de Arheologie din Iași; berzovanalexandru@gmail.com
Abstract. The commercial relations between the Dacians and the Romans had been thoroughly
discussed in the specialized literature and one of the most important trade commodities were
bronze vessels. In this paper we present two bronze artifacts. One of them is a handle attach
from an Eggers 91 type basin, while the other could be a handle from an Eggers 91 / 92 basin, a
buckle or a harness piece. The Eggers 91/92 type vessels are well attested in Ancient Dacia and
the presence of these fragments at Unip-Dealul Cetățuica attest certain relations between the
Dacians from the plains of Banat and Rome during the Late Republican / Augustan period.
Keywords: Dacian civilisation, Bronze objects, Roman imports, Eggers 91, Unip-Dealul Cetățuica.

1. Introducere
Problema relațiilor comerciale între daci și romani a fost amplu dezbătută în
literatura de specialitate. Săpăturile arheologice mai vechi și mai noi au adus în discuție un lot însemnat de piese de import provenite dintr-un mare număr de stațiuni.
Un rol important în cadrul acestui negoț l-au avut vasele din bronz, bine atestate pe
tot cuprinsul vechii Dacii.
În acest context, prin prezenta comunicare, ne propunem să aducem în discuție
două piese din bronz descoperite în anii din urmă în stațiunea de la Unip-Dealul Cetățuica, piese de un interes deosebit în această chestiune1.

2. Stațiunea de la Unip-Dealul Cetățuica
Stațiunea arheologică este situată pe teritoriul județului Timiș, în hotarul satului Unip, comuna Sacoșu Turcesc. Din punct de vedere geografic, ne aflăm în câmpia
joasă a Timișului, în zona de luncă a râului cu același nume. Punctul ocupă o popină
aplatizată, de forma literei “L”, cu o suprafață de aproximativ 6 hectare, ce domină
cu cîțiva metri diferență de nivel zonele înconjurătoare; de aici provine și toponimul
“Dealul Cetățuica”.

1

Mulțumim colectivului șantierului arheologic Unip-Dealu Cetățuica, lect. univ. dr. Dorel
MICLE și dr. Andrei STAVILĂ, pentru că ne-au acordat permisiunea de a publica aceste piese.
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Cercetările arheologice sistematice, care au debutat în anul 20092 și au continuat
până în anul 2015 au pus în evidență o stațiune arheologică intens locuită de-a lungul
mai multor epoci istorice. În acest stadiu al cercetării, se poate afirma că locuirea de
pe “Dealu Cetățuica” debutează cândva pe parcursul primei vârste a fierului, cele
mai numeroase materiale arheologice provenind de altfel din această perioadă.
Perioada dacică preromană este marcată de un număr mare de complexe, majoritatea dintre ele cu caracter ritual; pînă în acest moment, nu s-a putut sesiza nici o
structură de habitat (locuință de suprafață, bordei) care să poată fi atribuită fără dubiu
acestui interval3. Sporadice fragmente ceramice descoperite par să indice o viețuire
în acest punct și pe parcursul secolelor II–IV dHr. În secolele VI–VII dHr, pe popină
se așează purtătorii culturii Praga, slavii timpurii. S-au observat de asemenea sporadice
urme de locuire din Evul Mediu timpuriu și dezvoltat, dar și mai tîrzii, din perioada
modernă4.

3. Analiza descoperirilor
Vom prezenta în cele ce urmează cele două piese și condițiile în care au fost
descoperite. Din nefericire, niciuna nu provine dintr-un complex arheologic.

Fig. 1. Ataș de toartă de la un lighean (tip Eggers 91).
1. Prima piesă (Fig. 1) pe care o discutăm a fost descoperită în anul 2014, în
stratul de cultură, în suprafața 7, planul 2, la o adâncime de -0,22 m. Piesa din bronz,
realizată prin turnare, prezintă o lungime de cca. 6 cm și o înălțime de 4 cm, având o
greutate de 154 grame. Din punct de vedere funcțional, piesa reprezintă un ataș de toar2

Bejan et alii, 2012, p. 154-164.
Berzovan, 2013, p. 309-341; Berzovan et alii, 2014, p. 11-32.
4
Pentru un istoric al cercetărilor și o sinteză generală a descoperirilor, vezi Măruia et alii, 2013.
3
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tă de la un lighean de tip Eggers 915. În Dacia preromană se cunosc un număr însemnat de fragmente de la recipiente de tip Egers 91 și 92: la Brașov-Pietrele lui Solomon6,
Căpâlna7, Cetea8, Costești-Cetățuie9, Craiva-Piatra Craivii10, Luncani-Piatra
Roșie11, Pecica-Șanțul Mare12, Pietroasa Mică-Gruiu Dării13, Poiana14, Popești15,
Sighișoara-Wietenberg16, Sibiu-Gușterița17 și un punct necunoscut din
Transilvania18. Vasele de tip Eggers 91-92 apar de la începutul domniei lui Augustus
și sunt utilizate până spre jumătatea secolului I dHr19. În mediul dacic ele pătrund
timpuriu, încă din a doua jumă-tate a sec. I îHr20.
2. A doua (Fig. 2) a fost descoperită accidental în anul 2009, cu ocazia săpării
fundației unui panou de informare, în zona de nord-est a popinei “Cetățuica”.

Fig. 2. Piesă din bronz cu funcționalitate incertă.

5

Eggers, 1951, Taf. 9/91; Kunow, 1983, p. 204, Taf. 6/91.
Glodariu, 1974, p. 234; Rustoiu, 2005, p. 80.
7
Rustoiu, 2005, p. 79.
8
Glodariu, 1974, p. 235; Rustoiu, 2005, p. 80.
9
Glodariu, 1974, p. 235; Gheorghiu, 2005, p. 169; Rustoiu, 2005, p. 79.
10
Glodariu, 1974, p. 236; Gheorghiu, 2005, p. 169; Rustoiu, 2005, p. 79;
11
Glodariu, 1974, p. 238; Gheorghiu, 2005, p. 169; Rustoiu, 2005, p. 79.
12
Crișan, 1969, p. 101; Glodariu, 1974, p. 239; Rustoiu, 2005, p. 79.
13
Rustoiu, 2005, p. 79.
14
Glodariu, 1974, p. 239; Rustoiu, 2005, p. 79.
15
Glodariu, 1974, p. 240.
16
Rustoiu, 2005, p. 79.
17
Horedt, 1965, p. 37; Glodariu, 1974, p. 241.
18
Rustoiu, 2005, p. 80.
19
Vezi Karasova, 1998, p. 24-26.
20
Rustoiu, 2005, p. 80.
6
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Piesa realizată prin turnare este de formă aproximativ semicirculară și prezintă o lungime de 5,5 cm și o lățime de 4 cm. În mediul dacic preroman, astfel de piese de bronz
se mai cunosc din cetățile dacice de la Luncani-Piatra Roșie21, Costești-Cetățuie22, dar
și din așezarea de la Mănăștioara–Fitionești23. O piesă similară pe celei discutate a
apărut și în mediu roman la Drobeta, interpretată drept verigă de harnașament24.
Așadar, rostul acestei piese nu este unul limpede. Deși există similitudini vădite
cu toartele de la vasele de tip Eggers 91 sau 9225, nu putem exclude alte funcționalități:
cataramă, piesă de harnașament etc.

4. Considerații finale
Atașul de toartă de tip Eggers 91 atestă anumite legături între dacii din zona
Banatului de Câmpie și Roma în perioada republicană târzie și în vremea lui Augustus.
Rămâne greu de spus dacă avem de-a face cu schimburi comerciale directe, prin intermediari, sau dacă nu cumva piesa va fi fost adusă cu ocazia unui raid, știut fiind că în
această perioadă pe linia Dunării au avut loc numeroase confruntări.

21

Daicoviciu, 1954, Pl. XV/11. Piesa, având dimensiuni identice cu piesa discutată de noi, a
fost socotită de autorul descoperirii drept “cataramă în formă de peltă” (Daicoviciu, 1954, p.
88). La Gheorghiu, 2005, Fig. 215/5 și p. 260, încadrată ca toartă.
22
Gheorghiu, 2005, Fig. 215/6.
23
Bobi, 1999, Pl. CVII/9 și Pl. CVIII/18; interpretată drept mâner de căzănel de bronz (Idem,
1999, p. 169).
24
Vezi Amon, 2004, p. 232 și Pl. XLII/4.
25
Vezi Siedlmayer, 1990, p. 218, Taf. 22 /5.
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PROIECTILE DIN PIATRĂ DESCOPERITE LA ARDEU,
COM. BALȘA, JUD. HUNEDOARA
Iosif Vasile Ferencz*, Mihai Cristian Căstăian**, Ionuț Socol***
* Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva; fiosifvasile@yahoo.com
** Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva; mihaicastaian@yahoo.com
*** Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva; socolionut1@yahoo.com
Abstract. New and older researhes in Ardeu unearth some builded structures but also a rich
amount of archaeological artifacts specifich by different civilisations. During the time, many
of them were on exhibitions, but there were presented to some conferences, symposia or communication sessions. Some of them were published as research reports or studies, sometimes
in prints and other times online, on the Internet.
Most of the artifacts discovered in Ardeu till present are those bellonging to the Dacian
civilisation, but there are many objects comming from the Medieval times, Roman times or
from Prehistory.
The issue for this paper is to present two stone projectile found on the upper plateau
of the Cetățuie hill and to debate about the provenance, functionality and significance of their
presence in Ardeu.
Keywords: Ardeu, Dacian wars, Romans, stone projectil, Dacian fortress.

Cercetările mai vechi și mai noi întreprinse la Ardeu au scos la lumină structuri construite și o mare bogăție de materiale arheologice specifice mai multor civilizații. Pe parcursul timpului, multe dintre ele au fost prezentate publicului interesat în
cadrul unor conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări etc. și prin intermediul
tiparului, sub formă de rapoarte de cercetare, note arheologice sau studii. Multe dintre
ele au fost popularizate online, prin intermediul internetului. Cele mai numeroase artefacte descoperite până în prezent sunt cele aparținând civilizației dacice, dar nu au fost
omise nici cele medievale, romane, sau preistorice.
Cu acest prilej ne propunem să supunem atenției specialiștilor două proiectile din
piatră, de dimensiuni diferite, descoperite pe platoul superior al dealului Cetățuie și
să avansăm o dezbatere legată de proveniența, funcționalitatea și de semnificația prezenței lor la Ardeu.

1. Descrierea sitului
Dealul “Cetățuie” sau “Cetățeauă” de la Ardeu este situat în extremitatea
sudică a satului, având forma unui deal din calcar, în care s-au dezvoltat cavități
specifice reliefului de carst. Versanții sunt abrupți, iar la nord și vest Valea Ardeului
formează chei (Fig. 1). Pe culmea dealului au fost descoperite materiale arheologice
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Fig. 1. Dealul Cetățuie de la Ardeu (foto Zoltán CZAJLIK, 2016).
preistorice, ruinele unei cetăți
romană, materiale arheologice
(Fig. 2).
Perioada
Eneolitic mijlociu
Perioada de trecere de la
Eneolitic la Epoca Bronzului
Epoca Bronzului – perioada
timpurie
Epoca Bronzului – perioada
mijlocie
Prima epocă a fierului
Epoca Regatului Dac
Epoca post romană
Evul Mediu – perioada
timpurie
Evul Mediu dezvoltat

dacice, urme de locuire din perioada romană, postdin evul mediu și ruinele unei fortificații medievale
Cultura
Bodrogkeresztúr

Datarea
aproximativ 3900 – 3500 îHr

Coţofeni

aproximativ 3500 – 2200 îHr

Grupul Şoimuş

aproximativ 2200 – 1800 îHr

Wietenberg

aproximativ 1800 – 1350 îHr

Gava
Dacică

aproximativ 1100 – 850 îHr
aproximativ 100 îHr – 106 dHr
Secolul IV
Secolele X–XI
Secolele XV–XVI

Fig. 2. Perioade istorice pe parcursul cărora a fost locuit
situl arheologic Ardeu-Cetățuie.
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Acesul se făcea pe un drum săpat în piatră, care ocolea dealul pe la est și sud1.
Construcția unei cetăți dacice a avut ca efect modelarea formei de relief și edificarea unor clădiri din materiale precum: lemnul, lutul sau piatra, fiind utilizate tehnici de construcţie diverse (Fig. 3)2. Zidul fortificației era construit din piatră locală
(Fig. 4), lipită cu lut, și era probabil completat printr-o structură din lemn3 cu parapet,
probabil cu caneluri. Platoul superior al dealului a fost modelat de către daci sub forma unor terase dispuse ca într-un amfiteatru, pe versantul vestic4. Pe aceste terase au
fost amplasate construcții, între care a fost cercetat un atelier de fierărie5.

Fig. 3. Principalele elemente componente ale sitului (foto Z. Czajlik, 2013).
Dintre clădirile aflate în interiorul incintei, palatul nobilului impunea prin
poziția dominantă și prin baza de piatră realizată în stil elenistic, cu zid cu două paramente din blocuri de calcar fasonate și unite prin intermediul unor bârne din lemn și
cu emplecton din piatră locală (Fig. 5)6.
Tot în interiorul incintei au fost identificate urmele a trei locuințe aparținând
membrilor suitei nobilului dac7.
1

Ferencz, Hegyi, 2014, p. 19.
Ferencz, 2014, p. 122-126; Ferencz, Hegyi, 2014.
3
Ferencz, 2014, p. 122.
4
Ferencz, Hegyi, 2014, p. 17-19.
5
Ferencz et alii, 2005; Ferencz et alii, 2010; Ferencz et alii, 2012; Ferencz, Beldiman, 2012,
p. 89; Ferencz, Hegy, 2014, p. 15.
6
Ferencz et alii, 2015, p. 27-28; Ferencz et alii, 2016, p. 18.
7
Ferencz, 2014, p. 124; Ferencz, Hegyi, 2014, p. 16.
2
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Fig. 4. Zidul fortificației dacice de la Ardeu
(foto I. V. Ferencz, 2003)

Fig. 5. Zidul de vest al palatului (turnul locuință)
nobilului dac de la Ardeu
(foto Cristian ROMAN, 2016).
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2. Piesele
1. Obiect din piatră, probabil calcar având formă aproape sferică (Fig. 6). A fost realizat prin frecare de o suprafață abrazivă. Forma este foarte asemănătoare cu cea a unui
proiectil de praștie utilizat de armata romană. A fost descoperit în timpul sitării pământului din secțiunea magistrală S5B, în partea sudică a martorului care o desparte de
suprafața Sp4, în anul 2014.
Dimensiuni: 3, 8 × 2,8 cm; masa: 53,51 g.

Fig. 7. Proiectil din piatră (nr. 2)
descoperit la Ardeu
(foto I. V. Ferencz, 2003).

Fig. 6. Proiectil din piatră (nr. 1)
descoperit la Ardeu
(foto I. V. Ferencz, 2003).

2. Obiect din piatră având formă aproape sferică (Fig. 7). A fost realizat din calcar oolitic, prin frecare de o suprafață abrazivă. Forma este foarte asemănătoare cu cea a unui
proiectil de mașină de luptă utilizată de armata romană. A fost descoperit în anul 2002,
nu se cunoaște locul exact al descoperirii, probabil S5B.
Dimensiuni: 6,9 × 5,7 cm; masa: 330 g.
2.1. Contextualizare
Cele două piese prezentate au forma și caracteristicile unor proiectile. Ele au
fost realizate din piatră8, prin frecare pe un material abraziv (poate tot calcar). Exemplarele sunt foarte asemănătoare cu proiectilele romane descoperite în diferite situri
arheologice.
Analogii pentru astfel de proiectile nu sunt puține. Pentru primul un exemplar
asemănător ca dimensiuni dar realizat din gresie cenușie provine de la Capidava9 și
8

La o primă vedere materialul ales pentru ralizarea lor este calcarul, pentru calitățile fizice,
care îl fac ușor de prelucrat. Încă nu dispunem de o expertiză geologică și de aceea nu putem
să indicăm mai precis specia rocii.
9
Rațiu, Stoian, 2014, p. 332, fig 6/28 (nr. 28, Diametru: 4 cm, masa: 50 g).
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un altul din baraca nr. 4 din castrul de la Buciumi10. Din castrul de la Brețcu provine,
de asemenea un proiectil de praștie cu dimensiuni apropiate de cel de la Ardeu11. Un
proiectil descoperit în inventarul aceleiași barăci nr. 4 din castrul de la Buciumi are
dimensiuni apropiate de cele ale celui de al doilea exemplar (7 cm diametru și 357 g)12.
De asemenea, un proiectil cu formă sferică, considerat ca fiind muniție pentru balista
a fost descoperit în zona porții de pe latura de NV a castrului roman de la Feldioara13.
De la Vărădia provine un lot de 80 de proiectile din piatră descoperite în șanțul de apărare de pe latura de vest14. Ele sunt mai mari decât piesele de la Ardeu (între
15 și 25 cm), însă au mase cuprinse între 100 și 350 g15, care conferă unora un calibru
apropiat de al exemplarului al doilea prezentat de noi.
La Porolissum, proiectile din piatră de râu, cu dimensiuni apropiate de cel de
al doilea exemplar de la Ardeu sunt considerate a fi muniție pentru praștie16. Uneori
și exemplare cântărind peste 1000 g sunt considerate ca fiind pentru praștie17. Cu alte
prilejuri, piese cu aceleași dimensiuni sunt considerate a fi pentru balista18, sau în alte
situații părerile sunt mai nuanțate19.
Alexandru RAȚIU și Gabriel-Iulian STOIAN, utilizând un lot de 33 de astfel
de piese provenind de la Capidava, au propus un sistem tipologic pentru analiză. În
baza acestui sistem, primul proiectil se încadrează bine în tipul 4, cuprinzând exemplare a căror dimensiuni sunt cuprinse între 2,5 și 4,5 cm20. Menționăm și faptul că
pentru această categorie tipologică nu a fost luată în calcul masa lor. Din acest motiv,
ținând cont doar de dimensiuni, piesele încadrate în intervalul menționat sunt considerate a fi proiectile de praștie.
În ceea ce privește cea de a doua piesă poate să fie cel mai bine încadrată în
tipul 3 propus de cei doi21, chiar dacă diametrul mare iese din cadre (între 5 și 6,5
cm pentru obiectele din tipul 3 și 6,9 cm în cazul exemplarului descoperit la Ardeu).
Masa primei piese este foarte apropiată de valoarea a două uncii (sextans adică
a șasea parte dintr-o libra), în timp ce a doua se apropie de o libra. Libra romană cântărea 326,16 g22, dar uneori este luată în considerare și valoarea de 327,45 g23. Valoarea unei uncii (1/12 dintr-o libra) romane era de cca 27,2875 g, iar a unei sextans era
10

Gudea et alii, 1972, nr. 42, p. 65 (Diametru: 3,5 cm, masa: 56 g).
Gudea, 1980, p. 320, fig. 51/4 (nr. 1, Diametru 4 cm, masa: 52 g).
12
Gudea et alii, 1972, nr. 14, p. 65.
13
Gudea, 2008, p. 232 (Diametru 5,5–6 cm, nu este specificată masa).
14
Iaroslavschi, Bozu, 2003, p. 296.
15
Iaroslavschi, Bozu, 2003, p. 296.
16
Gudea, 1989, p. 798 (pentru niciuna dintre piese nu este specificată masa).
17
Gudea, 1980, p. 320-321.
18
Cum este cazul la Feldioara menționat anterior: Gudea, 2008, p. 232.
19
Rațiu, Stoian, 2014, p. 325 consideră că astfel de proiectile erau aruncate cu mâna sau cu o
praștie.
20
Rațiu, Stoian, 2014, p. 325.
21
Rațiu, Stoian, 2014, p. 324-325.
22
Garbsch, 1993, p. 274.
23
Abu-Baker et alii, 2014, p. 183.
11
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dublă, adică de 54,575 g24. Unii cercetători iau în considerare o valoare medie a unciei
de 27,29 g25.
După cum se poate observa, masa celor două obiecte se încadrează foarte bine
în cadrul sistemului roman de unități de măsură. Observația de față, la care se adaugă
forma și dimensiunile apropiate cu ale proiectilelor romane, ne îndreptățesc să le includem în această categorie. Astfel de obiecte erau realizate din diverse materiale (piatră,
plumb, ceramică)26 cu scopul de a fi a fi aruncate cu putere, chiar dacă uneori, după
ce au fost folosite, puteau să fie și au și fost refolosite ca greutăți27. Noua utilitate era
cu siguranță dictată de masa foarte apropiată de valorile standard ale principalelor
unități de măsură. De fapt, finisarea unora dintre piese pare să fi fost o operațiune
având ca scop calibrarea pentru un dispozitiv mecanic, specific unor mașini de luptă
cu torsiune28.
Prima dintre cele două putea să fie aruncată cu o praștie obișnuită. În ceea ce
privește cel de al doilea exemplar, unii autori consideră că puteau să fie aruncate cu
mâna sau cu o praștie29. În ceea ce ne privește, nu putem să excludem cu totul posibilitatea ca ele să fi fost propulsate cu mâna sau cu praștia. Însă în primul caz credem
că distanța la care puteau fi lovite țintele scade semnificativ. Dacă totuși erau propulsate cu praștia, credem că ținând cont și de masa exemplarului descris de noi, eficiența loviturii era mult crescută dacă era propulsată cu acele “fusibalus” (praștie de piele
montată pe un par de lemn)30. Însă în opinia noastră cel mai probabil proiectilul în
cauză a fost realizat pentru a fi lansat cu ajutorul unei mașini de luptă cu torsiune.
Romanii utilizau în confruntările militare mașini de luptă al căror mecanism
funcționa prin torsiune, cât și altele, cu mecanism cu arc. Proiectilele din piatră erau
aruncate cu ajutorul primei categorii de mașini de luptă, a celor cu torsiune. De la
Vitruvius Pollio ne-au parvenit unele cunoștințe despre dispozițiile și proporțiile balistelor31. Autorul descrie cu precizie calibrele balistelor pentru epoca lui Augustus, cele
mai ușoare proiectile din piatră luate în considerare fiind cele de două libra32.
Ulterior, în jurul anului 100 dHr, romanii au introdus în tehnica de asediu așanumita catapultă de campanie, de mici dimensiuni, folosită în premieră în campaniile
dacice ale lui Traian33. Imaginea acestor mașini de luptă este redată propagandistic
pe columnă ca expresie a noii dotări militare34. Eficiența sporită era dată de ușurința
cu care puteau să fie demontate sau cu care puteau să fie înlocuite elementele com24

Garbsch, 1993, p. 273.
Abu-Baker et alii, 2014, p. 183.
26
Rațiu, Stoian, 2014, p. 321-322.
27
Rațiu, Stoian, 2014, p. 326.
28
Rațiu, Stoian, 2014, p. 323.
29
Rațiu, Stoian, 2014, p. 325.
30
Rațiu, Stoian, 2014, p. 322.
31
Vitruvius, X, 11.
32
Vitruvius, X, 11.5.
33
Feugère, 2002, p. 165.
34
Feugère, 2002, p. 165.
25
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ponente deteriorare, chiar și în timpul luptei35. Cea de a doua piesă descrisă de noi,
credem că putea să fi fost realizată și calibrată pentru o astfel de mașină de luptă.
2.2. Încadrare cronologică
În ceea ce privește datarea celor două piese, tipologia nu oferă repere clare
deoarece proiectilele se regăsesc în toate formele și mărimile într-un interval cronologic foarte larg36. Din acest motiv, contextul descoperirii ar trebui să ofere mai multe
date.
Exemplarul de dimensiuni mici a fost descoperit în secțiunea S5B, dar contextul nu poate să fie precizat cu prea multă claritate. Secțiunea magistrală S5B a fost cercetată pe parcursul mai multor etape. Trasarea și investigarea acestei unități de cercetare a avut ca scop evaluarea potențialului arheologic al teraselor din partea de vest a
dealului. Într-o primă etapă, în anul 2002 au fost investigați 10 m, pornind de pe culmea dealului, ulterior, în anul 2004 fiind prelungită spre vest cu încă 10 m, după ce a
fost lăsat un martor cu grosimea de 1 m. Cu prilejul campaniei din anul 2004, în zona
intersectată de S5B a fost identificat un atelier de fierar37, pentru cercetarea căruia au
fost deschise spre vest suprafețele Sp438 și Sp539, păstrând un martor stratigrafic între
acestea două și S5B. Martorul a fost la rândul său demontat în mai multe etape, până
în anul 201440, marginile sale erodându-se de la un an la celălalt. Proiectilul de mici
dimensiuni a fost descoperit în campania din anul 2014 în pământul rezultat din eroziunea peretelui sudic al martorului menționat. În acel loc succesiunea straturilor cu
depuneri arheologice cuprindea acumulări din mai multe epoci istorice41. Însă nivelurile acumulate după ce a încetat locuirea dacică fuseseră demontate încă din campania din anul 2010. Cel mai târziu nivel de locuire, cercetat în anul 2014, aparținea
momentului de distrugere violentă al atelierului metalurgic, datat în timpul celei de a
doua campanii dacice a lui Traian42. De aceea credem că este cel mai probabil ca piesa
să provină din ultimul nivel aparținând perioadei de funcționare a cetății dacice, poate
chiar nivelului corespunzător momentului distrugerii ei.
Forma și masa, așa cum constatam anterior, ne îndreptățesc să o considerăm
a fi un proiectil roman. Această observație, asociată cu proveniența cea mai probabilă,
din nivelul de distrugere al atelierului. La Ardeu au mai fost descoperite și alte obiecte
pe care le asociem asediului și distrugerii cetății dacice43. Dacă a fost așa, putem crede
că exemplarul a fost lansat dintr-o praștie romană, ori cu mâna de către un militar
roman44.
35

Feugère, 2002, p. 165.
Rațiu, Stoian, 2014, p. 326.
37
Ferencz, 2014, p. 123-124; Ferencz, Hegyi, 2014; Ferencz, Beldiman, 2012, p. 47-48.
38
Ferencz et alii, 2010.
39
Ferencz et alii, 2011.
40
Ferencz et alii, 2015.
41
Ferencz, 2014, p. 119, Fig. 8.
42
Ferencz, 2014, p. 125; vezi și Ferencz, Socol, 2015, p. 183, nota 15.
43
Cum este un vârf de lance roman (pillum) fragmentar, descoperit la baza mamelonului pe
care se găsea palatul nobilului dac (Ferencz, 2014, Fig. 11; Ferencz, Socol, 2015, p. 185).
44
Despre prăștierii romani, vezi Rațiu, Stoian, 2014, p. 321-322.
36
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Deși mai puțin probabilă, trebuie luată în calcul și posibilitatea ca piesa să fi
aparținut nivelului de funcționare al atelierului dacic. Într-o astfel de eventualitate, din
punct de vedere funcțional, putem avea de a face cu un proiectil sau cu o greutate pentru balanță.
La Ardeu, la sfârșitul secolului al doilea sau la începutul secolului III, a fost
ridicată o clădire de către militari romani cantonați în castrul de la Cigmău45. Acest
moment al locuirii la Ardeu este documentat de o serie de obiecte de inventar militar,
dar și de un fragment de țiglă cu ștampila NSB (Numerus peditum singulariorum
Britannicorum)46.
Din motivele legate de contextul descoperirii, care au fost deja prezentate, nu
credem că proiectilul poate fi legat de prezența romană din timpul provinciei Dacia.
Cel de al doilea proiectil a fost descoperit în anul 2002, dar biletul care însoțea
această piesă și care consemna contextul descoperirii a fost deteriorat. În anul 2012,
Cristian ROMAN a consemnat pe un bilet nou datele care mai erau vizibile pe fragmentele de hârtie care se mai păstrau. Cuvintele pe care păreau să se distingă erau: “ArdeuCetățuie, 2002 și S III B”. Niciuna dintre unitățile de cercetare trasate la Ardeu nu a
primit un astfel de cod, însă în anul 2002 au fost cercetați primii 10 m ai secțiunii magistrale S5B47. Materialul arheologic provenind din acest loc a fost foarte sărac.
Informațiile lacunare privind contextul piesei nu ne permit mai multe considerații pe marginea acestui subiect. În legătură cu datarea, forma și masa o recomandă
pentru a fi interpretată ca muniție pentru artileria romană, însă nu ne ajută pentru o
rafinare a intervalului în care a fost produsă și folosită. Din aceste motive credem că
putem presupune trei posibilități.
Prima ar plasa-o în perioada de funcționare a cetății dacice. Utilizarea unor
mașini de luptă de către daci este astăzi un fapt dovedit. Prezența lor este atestată de
izvoare literare, arheologice, precum și prin intermediul unor reprezentări antice48.
Din acest motiv, nu putem exclude posibilitatea ca apărarea fortificației dacice de la
Ardeu să fi fost asigurată și prin folosirea mașinilor de luptă.
Cea de a doua posibilitate pe care o luăm în considerare plasează momentul
folosirii proiectilului în timpul asediului cetății, de către mașinile de luptă. În cadrul
legiunilor romane, fiecare centurie dispunea de câte o catapultă mobilă49. Nu putem ști
deocamdată cărei legiuni îi aparținea vexilația care a asediat și cucerit cetatea dacică
de la Ardeu. Și nu știm nici numărul militarilor care au executat acea misiune. Însă fără
nici o îndoială artileria, dacă prezența proiectilulului este legată de momentul asediului,
trebuia să fi fost amplasată în apropiere. Aceasta pentru că în antichitate “focul” era
concentrat către ținte aflate direct în raza vizuală50. Cea mai bună poziție la Ardeu este
un platou ușor înclinat aflat în imediata vecinătate a dealului Cetățuie, care întrunește
45

Ferencz, 2012, p. 77-78.
Ferencz, 2012, p. 77-78, Fig. 6.
47
Ferencz et et alii, 2003, p. 41.
48
Gheorghiu, 2005, p. 165-166.
49
Feugère, 2002, p. 171.
50
Feugère, 2002, p. 169.
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condițiile de apropiere și vizibilitate (Fig. 8).

Fig. 8. Platou ușor înclinat aflat în imediata vecinătate a dealului Cetățuie,
care întrunește condițiile de apropiere și vizibilitate și unde ar fi putut fi
amplasată artileria romană (foto I. V. Ferencz, 2010).
Cea de a treia posibilitate, și cea mai puțin probabilă în opinia noastră, o plasează în perioada provinciei, atunci când pe culme a fost amenajată construcția pe care
o menționam anterior. O considerăm mai puțin probabilă deoarece este știut faptul că
unitățile auxiliare romane nu dispuneau de artilerie51, fiind consemnată numai o singură excepție52.
2.3. Concluzii
Până în momentul de față la Ardeu au fost descoperite două obiecte din piatră,
cu forme apropiate de cea sferică, care au fost cel mai probabil proiectile romane. Ele
au fost realizate pentru a fi aruncate cu praștia sau chiar cu mâna (sigur primul exemplar
și posibil cel de al doilea). Cel de al doilea exemplar putea să fie destinat ca muniție
pentru o balista.
Locul de descoperire este incert, pentru piesa de dimensiuni mai mici existând
mai multe date privind contextul. Din acest motiv nu putem exclude posibilitatea ca
ele să fi ajuns în diverse circumstanțe, în epoca Regatului Dac sau în timpul stăpânirii
romane. Cu toate acestea, credem că prezența lor are cel mai probabil legătură cu asediul cetății dacice.
51
52

Feugère, 2002, p. 167, 171.
Feugère, 2002, p. 171.
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ÎNHUMĂRI DE COPII LA DACII LIBERI DINTRE CARPAȚI ȘI
PRUT ÎNTRE SECOLELE II–IV dHr
Diana Dăvîncă*
* ddavinca@yahoo.com
Abstract. Population of Dacian origin, living in the eastern Carpathians, the Carps have been
certified since the IInd century AD until the IVth century AD. Normally they cremate their dead,
but also practiced inhumation, especially for children under 7 years. Carps have been awarded
approx. 50 cemeteries. Of these we will submit only 6 cemeteries, all biritual, the contents of
which were identified and investigated more than 1100 graves, most of cremation. However,
in the case of about 300 tombs funerary rite was burial, and they belonged to children.
Keywords: Carpians, children, inhumation, necropolis, the IInd–IVth c. AD.

1. Introducere
După cucerirea romană, unii geto-daci au rămas în afara graniţelor Provinciei.
Sintagma “daci liberi” desemnează populaţia autohtonă ce locuia în spaţiul extracarpatic,
între sec. II–IV dHr1 şi aparţine istoricilor moderni. La scriitorii antici şi în inscripţii
ei sunt numiţi daci, geţi, daci mărginaşi, carpi sau costoboci. Există o anume unitate
în ceea ce priveşte tipurile de aşezări şi locuinţe, ocupaţiile, credinţele, ceramica, ideologia funerară2, dar şi diferenţe datorate unei dezvoltări individuale şi a unor influenţe
diferite din partea civilizaţiei romane sau a altor neamuri (germani, sarmaţi, celţi3 etc.).
Pe baza unor descoperiri arheologice din Transilvania şi Oltenia, susţinute de
mărturia lui Cassius Dio, unii cercetători au afirmat că pe la sfârşitul sec. II dHr, chiar
în cel următor, comunităţi de daci liberi – mai precis, carpi – au fost mutaţi sau primiţi
de autorităţile romane pe teritoriul Daciei provinciale. Cassius Dio spune că guvernatorul Daciei, Sabinianus, a supus 12000 de daci mărginaşi, care fuseseră alungaţi
din ţara lor şi cărora el le-a promis pământ în Dacia Romană4.
Întrucât subiectul acestui studiu nu este acela de a dezbate denumirea populației care locuia în afara granițelor Provinciei Dacia, vom folosi sintagma “daci liberi”
ori carpi.
Aria geografică locuită de aceşti daci liberi a cuprins teritorii din Muntenia,
Moldova, Transilvania, Maramureş, Crişana, bazinul Ciucului şi cursul superior al
1

Sîrbu, 1993, p. 45.
Bichir, 1980, p. 443-444.
3
Sîrbu, 1993, p. 42.
4
Cassius Dio, LXXII, 3, 3 (apud Protase, 1972, p. 593-594).
2
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Oltului5. Noi vom analiza descoperirile din estul Carpaților Orientali și până la râul Prut.
Toate necropolele atribuite dacilor liberi din acest spațiu sunt amplasate pe culoarul
Siretului, doar Poienești este amplasată între acesta și râul Bârlad, un afluent al Siretului (Fig. 1).
Cele 6 necropole birituale atribuite dacilor liberi, se află grupate de-a lungul
văii Siretului. Atribuirea etnică a fost făcută în urma analizei elementelor de rit şi ritual
funerar, precum şi a mobilierului funerar6.

Fig. 1. Harta generală a descoperirilor de înhumări de copii în
necropolele dacilor liberi. Lista localităților: 1. Dămienești,
2. Moldoveni-Gabăra, 3. Poienești, 4. Săbăoani, 5. Săucești, 6. Văleni.

2. Analiza descoperirilor
Până în prezent se cunosc șase necropole atribuite dacilor liberi (Dămienești,
jud. Bacău7, Moldoveni-Gabăra, jud. Neamț8, Poienești, jud.Vaslui9, Săbăoani, jud.
Neamț10, Săucești, jud. Bacău11și Văleni, jud. Neamț12). În acestea au fost descoperite
aproximativ 305 schelete inhumate de copii.
5

Macrea, 1968, p. 171, p. 179.
Ioniţă, 1982, p. 63-70; Ioniţă, Ursachi, 1968, p. 211-226; Idem, 1988, p. 84-89; Sîrbu, 1993,
p. 43.
7
Mitrea, 1989, p. 149-192.
8
Antonescu, 1960, p. 449-461; Bichir, 1973, p. 37; Necrasov, Botezatu, 1969, p. 203-211;
Ursachi, 1968, p. 111-188; Idem, 1969, p. 199-201.
9
Babeş et alii, 1995, p. 71; Bichir, 1973, p. 30-44; Vulpe, 1953, p. 213-351.
10
Bichir, 1973, p. 30-44; Ursachi, 1969, p. 199-201.
11
Căpitanu, 1975, p. 293-334; Idem, 1976, p.165-179.
12
Ioniță-Ursachi, 1988, p. 11-58.
6
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Numărul copiilor este dificil de precizat cu certitudine atât din cauza publicării
sumare a informațiilor cât și absenței analizelor antropologice pentru unele dintre descoperiri. Informații sumare provin de la Moldoveni-Gabăra pentru care nu s-a publicat
o descriere a descoperirilor, dar, în schimb, s-a publicat raportul analizei antropologice13.
Pentru necropola de la Poienești lucrurile sunt ceva mai complicate deoarece încă nu
s-a publicat monografia sitului, iar între anii 1979–2000 situl a fost cercetat exhaustiv,
însă nu avem date cu privire la descoperirile din această perioadă14. În acest context
nu știm în ce măsură observațiile referitoare la înmormântările de copii ar putea suferi
modificări majore.
2.1. Gropile mormintelor în majoritatea cazurilor aveau forma nedelimitabilă
sau nu existau precizări legate de aceasta. Trei gropi de la Văleni aveau forma rectangulară cu colţurile rotunjite, iar în necropola de la Săuceşti doar 2 morminte aveau această
formă. Unele gropi erau protejate cu lespezi de piatră, așa cum este cazul celor de la
Văleni şi Moldoveni. Acestea din urmă au fost interpretate de Iulian ANTONESCU
ca fiind “ruguri funerare15”, teorie contrazisă de Vasile URSACHI16, care argumenta
că au dimensiuni foarte mici şi că nu prezentau urme evidente de ardere pentru a fi
considerate ca “ruguri funerare”. Lespezile de piatră descoperite la Săuceşti au fost
interpretate mai degrabă ca “semne de mormânt” decât “casete” (ciste), întrucât s-a
găsit numai câte o piatră la un mormânt şi aceea aşezată vertical17.
Adâncimea gropilor variază între 0,40 m (la Moldoveni-Gabăra şi Necropola
I de la Văleni) şi 1,33 m (la Poieneşti).
2.2. Starea scheletelor
În ceea ce priveşte starea scheletelor, putem remarca, atunci când există date
concludente, că majoritatea defuncţilor au fost aşezaţi normal, întregi, în decubit dorsal
(Fig. 3–4). Din păcate, pentru cele mai multe descoperiri datele sunt incomplete. Cele
6 situaţii documentate de la Văleni (3), Poieneşti (2) şi Moldoveni-Gabăra (1) de inhumare incompletă sunt discutabile, nefiind sigur dacă aşa au fost înhumate cadavrele
sau acesta este rezultatul degradării în timp, sub influenţa a numeroşi factori, a scheletelor. Cert este că foarte multe schelete se aflau în momentul descoperirii într-o stare
avansată de descompunere și nu mai puteau oferi decât prea puţine informaţii. De asemenea, nu a fost menţionat niciun schelet în poziţie chircită; într-o poziție nefirească
a fost menţionat un singur individ, descoperit la Moldoveni-Gabăra (M. 20318). Acesta
era chircit pe partea stângă19, cu capătul tibiei stângi la nivelul maxilarului, fără a fi
vorba despre o deranjare ulterioară a oaselor20.

13

Necrasov, Botezatu, 1969, p. 203-211.
Spânu, 2011, p. 153.
15
Antonscu, 1960, p. 449.
16
Ursachi, 1968, p. 115, nota 4.
17
Căpitanu, 1976, p. 155.
18
Antonescu, 1960, p. 453.
19
Bichir, 1973, p. 38.
20
Antonescu, 1960, p. 453.
14
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2.3. Orientarea scheletelor
Nici orientarea scheletelor nu este unitară, dar din datele publicate se poate
observa că cei mai mulţi copii au fost înhumaţi cu capul spre N; din cauza stării precare de conservare, în majoritatea cazurilor s-a stabilit doar orientarea craniului şi nu
cea generală, a scheletului. Pentru o parte dintre copiii înmormântaţi la Poieneşti şi
Văleni s-a stabilit că aveau capul îndreptat spre V, dar pentru 123 de indivizi din aceste
necropole nu a fost precizată orientarea.
2.4. Vârsta
S-a apreciat că, aproape în exclusivitate, carpii au folosit ritul înhumaţiei
pentru copii, Infans I şi Infans II. Din nefericire, doar pentru necropola de la Moldoveni-Gabăra s-a efectuat expertiza antropologică, de către Olga NECRASOV și Dan
BOTEZATU21. În urma studierii resturilor de dentiţie, de oase lungi şi de cranii, s-a
constatat că din cele 33 de schelete, 32 aparţineau unor copii care se încadrează în
limita de vârstă de până la 11 ani, lipsind scheletele de Infans II de peste 11 ani, precum şi cele de adolescenţi22 (Juvenis). În aceste condiţii, copiii ce se încadrează în
grupa de vârstă Infans I reprezintă 35,5% din total. La Văleni autorii săpăturilor menţionează 5 Infans I şi 7 Infans II. Pentru celelalte descoperiri nu există alte informații
privitoare la vârstă, în afara menţiunii că este vorba despre copii, iar această situație
se datorează în primul rând stării avansate de degradare a scheletelor.
2.5. Ritul
Descoperirile cu caracter funerar din mediul carpic, de la Pădureni, Butnăreşti,
Vîrteşcoi, Poieneşti, Ţifeşti, Moldoveni-Gabăra şi Văleni arată că necropolele acestora se situau în apropierea aşezărilor.
Primele informaţii despre ritul funerar al carpo-dacilor din sec. II–III dHr provin de la Vârtişcoiu (jud. Vrancea) şi Poieneşti (jud. Vaslui). Faptul că nu a fost sesizată vreo diferenţă între inventarul provenit din mormintele de inhumaţie şi cel din
mormintele de incineraţie, ridică problema existenţei unui ritual dublu. E posibil ca
inhumaţia să fi fost rezervată în special copiilor sub pragul adolescenţei, din motive
fie de ordin economic, fie mistic. De asemenea, e posibil ca acei copii să fi rezultat
în urma unor căsătorii mixte, iar părinţii lor să provină din grupuri etnice cu rituri și
ritualuri de înmormântare diferite.
Ritul predominant al carpilor a fost incineraţia, inhumaţia fiind documentată în
doar câteva cimitire (Poieneşti, Moldoveni-Gabăra, Văleni-Boteşti, Săbăoani, Săuceşti,
Dămieneşti23), mai ales pentru copii. Toate cimitirele birituale atribuite carpilor sunt
plane. În cadrul necropolelor, mormintele de inhumaţie se află răspândite printre acelea de incineraţie. La Moldoveni-Gabăra mormintele sunt în general grupate și au
spaţii libere între ele24.
Dacă luăm în considerare pasajul din Pliniu cel Bătrân, în care se spune că la

21

Necrasov, Botezatu, 1969, p. 203-211.
Necrasov, Botezatu, 1969, p. 204.
23
Bichir, 1973, p. 30.
24
Antonescu, 1960, p. 449.
22
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romani era interzisă incinerarea copiilor fără dinţi25, este posibil ca acest fapt să fi fost
valabil şi pentru unii dintre dacii liberi26. Pe baza inventarului funerar se pare că în unele
dintre aceste necropole şi-au îngropat morţii şi sarmaţii27.
Cercetările de la Vîrteşcoi (jud. Vrancea) şi de la Poieneşti au oferit primele
informaţii despre ritul funerar practicat de carpi în sec. II–III dHr. La Poienşti săpăturile au început în anul 1949 şi au continuat, cu întreruperi, până inclusiv în anul 1995,
fiind descoperite, în total, la acea dată, 77 de morminte de înhumaţie28. Radu VULPE
data necropola la sfârşitul sec. III (după 295–297) şi în sec. IV dHr. Legat de etnicul
celor înmormântaţi la Poieneşti s-a considerat că majoritatea copiilor înhumaţi erau
rezultatul metisajului dintre carpi şi străinii cu care coabitau (în special sarmaţi); alături de aceste progenituri e posibil să fi fost înhumaţi şi copiii celor mai săraci dintre
carpi, întrucât acest rit funerar era mai puţin costisitor29. De altfel, probabil se considera
şi că, fiind copii, ei nu aveau “păcate” şi nu mai era necesară purificarea corpului prin
ardere30.
Unele morminte din necropolele de la Poieneşti şi Moldoveni-Gabăra au fost
atribuite sarmaţilor pe baza ritului funerar, a inventarului şi a craniilor deformate. Caracteristice sarmaţilor sunt cadavrele depuse în decubit dorsal, orientate cu predilecţie pe
axa N–S, gropile sepulcrale de formă dreptunghiulară, prevăzute uneori cu praguri sau
nişe şi practicarea deformării unora dintre cranii.
Necropolele dacice de la est de Carpaţi au analogii uimitoare în ceea ce priveşte ritul şi ritualul funerar în necropolele dacilor din Provincie şi din Dobrogea:
Soporu de Câmpie31, Obreja32, Locusteni33 şi Enisala34. Aceste similitudini dovedesc
că toţi dacii practicau, în sec. II–IV dHr, şi înhumarea, cu predilecţie în cazul copiilor35.
La Văleni, din descrierea mormintelor publicată în monografie, reiese că în
trei situaţii defunctul a fost acoperit cu lespezi de piatră (M.76, M.345, M. 52836).
Spre deosebire de necropolele contemporane de pe teritoriul Daciei provinciale, în
cimitirele carpilor nu s-a înregistrat nici o situaţie de depunere în vase ceramice ori
de protejare a cadavrului cu fragmente ceramice. În mai multe morminte de inhumaţie
din necropola de la Văleni au fost identificate urme de cărbune şi bucăţi de lemn arse.
Aceste resturi lemnoase s-au găsit fie lângă defunct, pe latura lungă a mormântului,
fie sub acesta. Această practică ar putea fi atribuită sarmaților.
Oricum, în literatura de specialitate s-a afirmat că deosebirile de rit funerar din
25

Pliniu cel Bătrân, Naturalis Historiae, VII, 15 (apud Crișan, 1986, p. 128).
Bichir, 1996.
27
Bichir, 1980, p. 449-454; Idem, 1976, p. 18-33.
28
Babeş et alii, 1995, p. 71.
29
Vulpe et alii, 1950, p. 43.
30
Bichir, 1973, p. 38, 44.
31
Protase, 1976, p. 75-76.
32
Protase, 1971, p. 147; Idem, 2002.
33
Popilian, 1980.
34
Babeş, 1971, p. 26-27.
35
Ioniţă, 1982, p. 64-65.
36
Ioniţă, Ursachi, 1988.
26
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necropola de la Poienești se datorează unor diferențe etnice (incinerație la carpi și inhumație la sarmați); ca elemente autohtone sunt considerate unele forme ceramice precum borcanele sau cățuile, în timp ce anumite elemente ornamentale se regăsesc în
inventarele sarmatice37. În privinţa practicării înhumării copiilor în necropolele dacilor liberi s-au propus două explicații: “fie ca influență sarmatică, fie ca ritual comun
al populației locale integrate sau nu în teritoriul provincial”38.
2.6. Ofrandele sunt extrem de rare. Doar la Văleni sunt menţionate ofrande de
carne în două cazuri, iar în altele două prezenţa unor vase ceramice reprezintă dovada
unor ofrande alimentare (mâncăruri, băuturi sau alte substanţe). Vasele ceramice descoperite sunt reprezentate de căni de mici dimensiuni, lucrate la roată dintr-o pastă
fină39.
2.7. Piese de inventar (Fig. 5–6)
Din această categorie cele mai numeroase sunt accesoriile vestimentare și
podoabele. Dintre acestea, cel mai bine reprezentate sunt mărgelele, care, spre exemplu, la Văleni sunt în număr de 700 de bucăţi, atât întregi, cât şi fragmentare; unele dintre aceste mărgele au făcut parte din coliere, fiind astfel vorba despre podoabe. Celelalte perle se aflau fie în regiunea pectorală, fie în partea inferioară a pântecului, cusute
probabil pe îmbrăcăminte40. Alte accesorii vestimentare descoperite au fost fibulele.
Din categoria podoabelor trebuie amintiţi şi cerceii lucraţi din fir simplu de bronz sau
argint41. De asemenea, s-a observat absenţa din mormintele de inhumaţie din necropolele carpilor a obiectelor lucrate din argint, în tehnica filigranului, absente şi din mormintele de înhumaţie din Dacia Romană (de la Soporu de Câmpie, Obreja și Locusteni)
şi din Scythia Minor – necropola de la Enisala42.
Din necropola de la Văleni s-au recuperat resturi de ţesătură, din mormintele
M.122 şi M.129 – în acest mormânt s-au păstrat pe acul fibulei.
La Poieneşti, cele mai frecvente obiecte, care s-au descoperit în legătură cu
defunctul, au fost podoabele: cercei, şiraguri de mărgele, o amuletă43 etc.
În mormântul M.203 de la Moldoveni-Gabăra, inventarul cuprindea un clopoţel de factură sarmatică şi o brăţară din aramă, iar în M.212 exista şi un vârf de suliţă44.
Pe baza obiectelor descoperite în mormintele de înhumaţie carpice, ele au fost
datate în sec. II–III dHr; singură, necropola de la Poieneşti a fost încadrată cronologic
între sec. III–IV dHr45.
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Spânu, 2011, p. 156.
Spânu, p. 162, notele 80-81.
39
Ioniţă, Ursachi, 1968, p. 222.
40
Bichir, 1973, p. 38.
41
Vulpe, 1953, p. 346-446; Ioniţă, 1982, p. 67.
42
Ioniţă, 1982, p. 67.
43
Vulpe, 1953, p. 213-351.
44
Antonescu, 1960, p. 455; Bichir, 1973, p. 38.
45
Vulpe, 1953, p. 459.
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3. Concluzii
Riturile funerare ale dacilor şi preponderenţa incineraţiei de-a lungul a mai multor secole, până în perioada migraţiilor, indică faptul că sistemul de înmormântare a
fost determinat în principal de schimbările survenite în ceea ce privea concepţiile, credinţele şi reprezentările religioase ale acelei comunităţi. Cât despre înhumare, rară la
daco-geţi şi documentată mai ales în contexte nefunerare, ea nu se va generaliza nici
în următoarele secole, practicându-se cu precădere în cazul copiilor şi, foarte rar, al
adulţilor46.
Având în vedere situaţia funerară anterioară cuceririi romane şi absenţa cimitirelor, mai mult chiar şi a mormintelor “normale”, e greu de argumentat originea autohtonă a ritului înhumaţiei la daci, pe parcursul sec. II–III dHr47. Tratamentul funerar
diferit aplicat copiilor este însă şi mai dificil de explicat. E posibil ca atât familia, cât
şi comunitatea, să fi crezut că prin înhumare, trupul copilului nu va dispărea, că va putea
renaşte într-o altă lume unde să-şi continue existenţa.
Analizând comparativ situaţia de pe întreg spaţiul carpato-dunărean, putem
observa că cele mai multe morminte de înhumaţie aparţinând copiilor provin de pe teritoriul dacilor liberi din Moldova (302 morminte), în timp ce, din cele 3 necropole atribuite populaţiei autohtone din Dacia romană provin doar 100 de morminte de înhumaţie.
Viitoarele analize comparative dintre descoperirile de morminte de copii din
necropolele atribuite autohtonilor de pe teritoriul Provinciei Dacia și mormintele de
copii ale dacilor liberi vor putea aduce noi lămuriri privitoare la riturile și ritualurile
funerare practicate de aceștia și mai ales vor contribui la atribuirea etnică a acestor
descoperiri.

46
47

Protase, 1971, p. 171.
Sîrbu, 1993, p. 43.
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Fig. 2. Văleni. Necropola I. Morminte de inhumație atribuite copiilor48.
48

după Ioniță, Ursachi, 1988.
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Fig. 3. Văleni. Necropola II. Morminte de inhumație atribuite copiilor49.

Fig. 4. Poiana – morminte de inhumație atribuite copiilor: 1. M. 130;
2. M. 154; 3. M. 178; 4. M. 278; 5. M. 34750.
49
50

după Ioniță, Ursachi, 1988.
după Vulpe, 1953.
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Fig. 5. Poiana. Piese din inventarul M. 34651.

51

după Vulpe, 1953.
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Fig. 6. Văleni. Mărgele din inventarul mormintelor
de inhumație atribuite copiilor52.

52

după Ioniță, Ursachi, 1988.
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CERAMICA ROMANĂ DE BUCĂTĂRIE DESCOPERITĂ LA
ARGAMUM - SECTOR EXTRAMUROS
Ștefan Honcu*
* Institutul de Arheologie, Academia Română - Filiala Iași; stefanhoncu@yahoo.com
Abstract. This article is focused on the Roman kitchenware, the vessels with the large presence
- 626 typical fragments, found in the Roman city at Argamum, Extramuros sector, Tulcea County,
Romania. Most of vessels are dated in 2nd – 3rd centuries AD, but we will also present some
vessels dated later, during the IV–V centuries AD.
Keywords: kitchenware, Argamum – sector extramuros, Moesia Inferior/Scythia.

1. Contextul arheologic al descoperirilor

Vasele ceramice1 de bucătărie analizate în rândurile de față provin din sectorul “Extramuros”, sector situat pe un platou, la vest de cetate, în afara incintei de secol
VI dHr2 a cetății Argamum. Cercetările arheologice în această zonă au scos la suprafață un cartier şi o serie de nuclee de locuire, răspândite pe o zonă întinsă, cu o evoluție de la sfârşitul perioadei elenistice şi începutul celei romane şi până spre sfârşitul
domniei lui Valens3. După înfrângerea armatei romane de la Hadrianopolis, locuirea
extramurană de la Argamum se încheie, la fel ca și în cazul altor oraşe din provincia
Scythia4. Situația stratigrafică a acestui sector a fost stabilită de către Maria COJA5.
Aceasta cuprinde două straturi: - un strat pre-roman, care se încadrează cronologic la
sfârșitul epocii elenistice până la începutul epocii romane.
Cel de-al doilea strat, cel roman, cuprinde trei niveluri de locuire: un prim nivel
de secol II dHr; cel de-al doilea nivel datat în secolul III și ultimul nivel de secol IV6.
Aceeași stratigrafie este surprinsă în sondajul realizat de Marieta GHEORGHIȚĂ și
* Această lucrare a fost finanțată de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) cod PN-II-RU-T E-2014-4-2563.
1

Dorim să aducem mulțumiri doamnei Mihaela IACOB, care ne-a pus la dispoziție materialul ceramic de bucătărie spre a fi publicat. Amforele de pe acest sector au fost publicate în
2006, detalii la Paraschiv, 2006, p. 285-341.
2
Nuțu, Iacob, 2011, p. 199.
3
Un bilanț al evoluției sectorului Extramuros vezi la Iacob, 1999, p. 185 și bibliografia anterioară.
4
Nuțu, Iacob, 2011, 199 și urm. O trecere în revistă a materialelor publicate - monede, obiecte
din metal de pe aceste sector - vezi Nuțu, Iacob, 2011, p. 199 și nota 8.
5
Coja, 1972, p. 180.
6
Iacob, 1999, p. 175.
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Liviu PETCULESCU și, cu mici nuanțări, de cercetările înteprinse în același sector de
Mihaela IACOB7.

Fig. 1. Harta provinciei Scythia Minor.
Materialul ceramic de bucătărie provine, exclusiv, din săpăturile realizate de
doamna Mihaela IACOB, de la ICEM Tulcea, în sectorul Extramuros, iar ceramica
cuprinsă în articolul de față provine din cercetările efectuate până în anul 2012. Materialul studiat se află în depozitele ceramice de la Slava Rusă, comuna Slava Cercheză,
județul Tulcea.
Prin ceramică de bucătărie (vasa conquina(to)ria) înţelegem totalitatea vaselor
care erau întrebuinţate pentru prepararea mâncării (fiert, copt, fript) respectiv oale,
cratiţe, castroane, tigăi și capace. Vasele au forme şi dimensiuni diferite, în funcţie
de utilitatea lor. Această categorie funcţională trebuie delimitată de ceramica întrebuinţată la servitul lichidelor (cunoscută în literatura de specialitate ca vasa po(ta)toria
– veselă de băut) sau de cea întrebuinţată la servirea diferitelor feluri de mâncare (vasa
escaria – veselă de masă)8.

2. Oale provincial-romane - Aula, Olla9
Tipul I (Pl. I/1, 2)
Oalele incluse în acest tip au buza răsfrântă, cu marginea rotunjită și șănțuită
în interior, pentru susținerea capacului. Corpul este în general globular sau ovoidal,
7

Vezi detalii la Iacob, 1999.
Vezi o trecere în revistă a definițiilor ceramicii de uz comun la: Olcese, 1993, p. 43 și urm.
9
Denumirile în limba latină au fost preluate după Hilgers, 1969.
8

294
https://biblioteca-digitala.ro

toarta ovală în secțiune, baza fiind ușor concavă. Pasta din care sunt confecționate
vasele este destul de fină, de culoare cenușiu-alburie (2.5YR/8.6 yellow), cu angobă
proprie. Majoritare în cadrul descoperirilor de la sunt oalele care au o pastă bej-alburie, la care se adaugă două exemplare ce sunt confecționate dintr-o pastă de culoare
cărămizie. Diametrul gurii variază între 8 și 10 cm.
Analogii: Moesia Inferior10; Dacia11; partea occidentală a Imperiului12.
Datare: sec. II–III dHr.
Tipul II (Pl. I/3, 4)
Pasta este de culoare alburie-bej sau cenuşie, în funcţie de tipul de ardere;
particulele brune, cuarţ fin, nisip, angobă proprie. Caracterisitică îi este buza dreptunghiulară sau triunghiulară în secţiune. Corpul este globular, uneori are toarte, iar
baza este plană. Diametrul vaselor este de 14 cm.
Analogii: Moesia Inferior13.
Datare: sec. III–IV dHr.
Tipul III (Pl. I/5, 6)
Oalele încadrate în acest tip au buza răsfrântă, cu marginea dreaptă sau rotunjită. Corpul este globular sau ovoidal, iar toartele ovale în secțiune. Au fost descoperite recipiente cu și fără toarte. Pasta din care sunt confecționate este dură, de culoare
cărămizie (5YR/6.8 orange), cu calcar și pietricele în compoziție. Diamerul gurii variază între 14 și 18 cm.
Analogii: Moesia Inferior14, Dacia15.
Datare: sec. II–III dHr.
10

Bogdan Cătăniciu, Barnea, 1979, p. 184, fig. 152, N III, 5.5; Opaiț, 1980, p. 336, pl. VIII/3;
Sultov, 1985, p. 86, pl. XLII/4 (la Hotnița și Pavlikeni aceste recipiente erau produse în atelierele locale); Baumann, 1995, p. 201, catalog nr. 24, pl. XV/26); Angelescu, 1998, p. 227,
catalog nr. 99 și 100; Suceveanu, 2000, p. 99-100, tipul XXXII, varianta A, pl. 42, nr. 11, 13
(considerate de autor produse histriene); Baumann, 2003, p. 186, nr. 21, 22, 187; Mușețeanu,
Elefterescu, 2004, p. 100, tipul A2a3, pl. V/3, 4; Tzony, 1979, p. 195, fig. 1/5; Baumann, 1991,
pl. 5.11; Opaiț, 1991a, 233, tipul V, pl. 47.4; Idem, 1991b, 152, tipul I, pl. 26/38766; Idem, 2004,
44; Nuțu, 2009, 134, pl. 5/27; Baumann, 1995, 401-405, tipul I, pl. I/1, 2 (produs în cadrul atelierului de la Teliţa-Valea Morilor), Băjenaru, 2013, 64, cat. nr. 69, pl. 9, 10/69-80; Honcu, 2014,
89, tipul 1, cat. nr. 203-206, fig. 26/203-206; Chiriac, Honcu, 2014, 236, tipul I, pl. 3/5.
11
Rusu-Bolindeț, 2007, p. 414, tipul 10 L, pl. XCVIII/591.
12
Istenič, Schneider, 2000, p. 344, 346, fig. 3/4-6.
13
Opaiţ, 2004, p. 45, tipul II; Idem, 1996, p. 96, tipul II, Pl. 36. 4-7; Idem, 1991b, p. 152-153,
Pl. 26. 154, 155; Idem, 1991a, p. 232, tipul III, Pl. 40/ 4, 6, 8; Topoleanu, 2000, p. 111 tipul
V varianta B, Pl. XXX/261, p. 112, tipul VI, Pl. XXX/264, 266; Bogdan-Cătăniciu, Barnea,
1979, p. 188, Fig. 162/5, 11; Suceveanu, 2000, p. 134-135, tipul 41A, cat. nr. 1-6, pl. 63/1-6;
Nuţu, 2009, p. 134, Pl. 5/25; Baumann, 1995, p. 405, Pl. I/7, 8; Kuzmanov, 1985, p. 50-51,
tipul lI, Pl. 30/ Γ39, Γ40; Klenina, 2006, tipul 1, (nr. 6) 109, fabricate probabil în centrul de
la Hotniţa în perioada secolelor II–IV dHr. (Sultov, 1985, p. 85; Klenina, 2006, p. 109).
14
Angelescu, 1998, p. 230, pl. XIV/136; Suceveanu, 2000, p. 130, tipul XL varianta A, pl. 60/
1-11; Băjenaru, 2013, p. 64, cat. nr. 71, pl. 9, 10/71-79; Honcu, 2014, p. 90-91, tipul 3, cat. nr.
211-212, fig. 26/211-212;
15
Gudea, 1996, p. 212, tipul OC7, pl. XVIII/3.
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Tipul IV (Pl. I/7, 8)
Oalele incluse de noi în acest tip au buza ușor răsfrântă și marginea rotunjită la
exterior. Corpul este globular, cu caneluri circulare. Pasta este de culoare cărămizie
(5YR/6.8 orange), cu calcar în compoziție. Diametrul gurii este cuprins între 12–16 cm.
Exemplarele din lotul nostru sunt cu și fără toarte.
Analogii: Moesia Inferior16, Dacia17, nordul Mării Negre18.
Datare: sec. II–III dHr.
Tipul V (Pl. I/9)
Corpul este globular sau ovoidal, cu caneluri circulare. Pasta caracteristică
tipului de vase este de culoare cărămizie (10YR/8.8 yellow orange); în compoziţia
acesteia se află calcar și mica argintie. Diametrul gurii este de 23 cm.
Analogii: Moesia Inferior19.
Datare: sec. II–III dHr.
Tipul VI (Pl. I/10, 11)
Pasta este de culoare cărămizie, mai rar orange sau roz-alburie cu cuarţ pisat,
oxid de fier, calcar şi pietricele în compoziţie. Buza este îngroşată, uşor inclinată spre
exterior, prezentând o şănţuire pronunţată pentru fixarea capacului pe centru. Corpul
este globular, cu caneluri, gâtul lipseşte, toarta canelată sau ovală porneşte de la nivelul buzei. Apar deopotrivă vase cu şi fără toarte. Baza este plană sau, mai ales în secolul V, concavă20. Diametrul gurii este cuprins între 12 și 18 cm.
Analogii: Moesia Inferior21.
Datare: sec. V dHr.

3. Oale lucrate cu mâna și/sau la roată de tradiție La Tène
Tipul I (Pl. I/12–14)
Vasul în formă de “borcan”22 derivă, fără îndoială, din forme bine cunoscute
în faza clasică a civilizației geto-dacice, care, la rândul lor, îşi au originea în vasele
hallstattiene autohtone. Acestea cunosc o perioadă de înflorire în sec I îHr – I dHr, însă
ea va continua pe tot parcursul secolelor următoare23. În sec. al II-lea şi al III-lea dHr,
vasul “borcan” îşi va modifica forma24. Gâtul vasului în faza clasică era de dimensiuni
reduse, pe când acum aceasta devine alungit. O altă caracteristică a vasului borcan în
16

Suceveanu, 2000, p. 107, tipul XXXIII, nr. 13; Honcu, 2014, p. 91, tipul 5, cat. nr. 216-217,
fig. 26/216-217.
17
Gudea, 1996, p. 212, tipul OC7, pl. XVIII/5.
18
Burakov, 1976, p. 82, tipul 3, pl. V/5.
19
Honcu, 2014, p. 91-92, tipul 6, cat. nr. 218, fig. 26/218.
20
Opaiţ, 1996, p. 96, tipul III; Idem, 2004, p. 45, tipul III.
21
Opaiţ, 1991b, p. 153, tipul III, fig. 26/156-159; Topoleanu, 2000, p. 110, tipul V, varianta A
şi B; Opaiţ, 1991a, p. 231, tipul I, Pl. 46/1; Bogdan-Cătăniciu, Barnea, 1979, p. 188, fig. 162/
5.6; Opaiţ, 1996, p. 96, tipul III; Idem, 2004, p. 46, tipul III, Baumann, 1995, p. 405, tipul II,
Pl. I/4; Suceveanu, 1982, p. 84, fig. 6/7; Opriş, 2003, p. 96, tipul I varianta A; Barnea, 1966,
p. 253, fig. 14/1-3; Honcu, 2014A, p. 274, tipul III, fig. 3/5,6.
22
Rusu-Bolindeț, 2007, p. 101-102.
23
Honcu, 2014, p. 92.
24
Popilian, 1976, p. 135.
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faza târzie o constituie şi îngustarea bazei la cele mai multe exemplare25. Decorul de
pe oala borcan este în general simplu, însă uneori prezintă elemente decorative care
sunt aplicate pe umeri. Motivele folosite se reduc la una sau mai multe linii incizate
orizontal, întâlnindu-se arareori şi alte elemente decorative, cum ar fi ornamentul făcut
cu rotiţa dinţată, butonii și brâul alveolar. Majoritatea oalelor borcan erau folosite la
fiert mâncarea, astfel explicându-se şi prezenţa în număr mare a acestor tipuri de vase,
mai rare fiind cazurile când acestea au fost folosite ca urne funerare26. Diametrul gurii
este cuprins între 14–16 cm. Întreg materialul ceramic de tradiție La Tène târzie a fost
găsit în contexte de epocă romană, împreună cu ceramică romană provincială și alte
categorii de materiale specifice lumii romane.
Alte observații asupra acestui gen de vase, cât și unele detalii privind răspândirea ceramicii lucrate cu mâna în Dobrogea romană au fost enunțate, încă de acum
patru decenii, de mai mulți specialiști27.
Analogii: Moesia Inferior28, Dacia29.
Datare: sec. II–III dHr.

4. Oale importate
Tipul I (Pl. I/15)
Corpul este globular sau ovoidal, cu caneluri circulare și toarta ovală în secțiune. Pasta caracteristică tipului de vase este de culoare orange (7.5YR/7.8 yellow orange); în compoziţia acesteia se găsește mult oxid de fier, calcar și mica argintie. Originea acestui tip de oale trebuie căutată în ceramica de bucătărie de epocă elenistică30,
în zona orientală a Imperiului. Diametrul gurii este de 16 cm. Produse importate din
zona egeană.
Analogii: zona egeană31, Moesia Inferior32, Moesia Superior33.
25

Florescu, 1965, p. 162.
Popilian, 1968, p. 90.
27
Scorpan, 1970a, p. 139-187; Bounegru, Hașotti, Murat, 1987, p. 273-293; Negru, 2003, cu
privire specială la Dacia; Baumann, 2009, p. 196-198, pentru descoperirile din aşezările romane
rurale situate la Gurile Dunării; Nicolae, 2009, p. 133-175.
28
Ștefan et alii, 1953, p. 263-267; Scorpan, 1970a, p. 140-143 (sec. II–III dHr); Idem, 1970b,
p. 65-95; Babeș, 1971, 30 (sec. II–III dHr); Bogdan-Cătăniciu, Barnea, 1979, p. 179, fig. 141,
N1/6; Opaiț, 1980, p. 330, pl. I/5; Baumann, 1983, p. 180; Idem, 1995, p. 188; Bounegru, Hașotti,
Murat, 1989, p. 275, fig. 2/5; Baumann, 1995, p. 156, exemplarele 1, 5 și 7; Kabakčieva, 1997,
p. 37, fig. 6/4; Baumann, 2003, p. 190, nr. 38, p. 191; Suceveanu, 2000, p. 140-141, tipul 43,
pl. 67/1; Baumann, 2009, p. 197, pl. XIII (datate în sec. I–II dHr); Bejănaru, 2013, p. 69-70, cat.
nr. 104-105, pl. 12/104-105; Honcu, 2014, p. 92-93, tipul 7, cat. nr. 219-221, fig. 27/219-221.
29
Rusu-Bolindeț, 2007, p. 107-110; 125, oale-borcan de tip 1.1 A, pl. XIV/9; p. 126, oale-borcan de tip 1.1 C, pl. XV/14; p. 125, oale-borcan de tip 1.1 A, pl. XIV/9, cu bibliografia pentru
răspândirea acestui tip de vase în Dacia.
30
Suceveanu, 2000, p. 119.
31
Hayes, 1983, p. 106, tipul 4, fig. 6/69.
32
Suceveanu, 2000, p. 120, tipul XXXVII varianta B, pl. 53/12, 13; Honcu, 2014, p. 93, tipul
8, cat. nr. 222, fig. 27/222-223.
33
Brukner, 1981, p. 107, tipul 27, pl. 121/118 cu o datare în secolele II–IV dHr.
26
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Datare: sec. II–III dHr.

Pl. I. Oale tipul I: nr. 1–2, oale tipul II: nr. 3–4, oale tipul III: nr. 5–6,
oale tipul IV: nr. 7–8, oale tipul V: nr. 9, oale tipul IV: nr. 10–11.
Oale de tradiție La Tène: nr. 12–14.
Oale importate: tipul I: nr. 15, tipul II: nr. 16.
Oale de depozitare: tipul I: nr. 17–18.
Tipul II (Pl. I/16)
Buza este ușor răsfrântă, triunghiulară în secțiune, corpul este globular cu
striiuri. Pasta este de culoare cărămizie, dură, cu mica argintie și oxid de fier în compoziție. Diametrul gurii este de 21 cm. Vasul a fost importat din zona orientală și este,
deocamdată, o descoperiri singulară făcută la Argamum. A ajuns în Dobrogea odată
cu amforele LRA 4 sau 5 produse în Gaza.
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Analogii: Syria–Palestina34.
Datare: sec. III–IV dHr.

5. Oale pentru depozitare – dolia
Tipul I (Pl. I/17, 18)
Buza este ușor răsfrântă, corpul este globular uneori cu caneluri. Pasta este de
culoare cărămizie, dură, cu calcar și pietricele în compoziție. Corpul este globolar, cu
două toarte și bază plată. Diametrul gurii variază între 18 și 19 cm.
Analogii: Moesia Inferior35, nordul Mării Negre36.
Datare: sec. II–III dHr.

6. Cratițe – caserole
Tipul I (Pl. II/19)
Corpul este bitronconic, baza plană, două toarte mici, rotunde în secţiune, se
prind de sub buză şi de mijlocul corpului. Caracteristică îi este buza verticală, uşor
îngroşată şi înclinată spre exterior, cu o concavitate pe latura internă, pentru susţinerea capacului. Pasta din care sunt confecționate recipientele este de culoare cărămizie,
cu calcar fin și mica argintie în compoziţie. Pe suprafaţa exterioară prezintă urme de
ardere secundară. Diametrul vaselor este de 20 cm.
Conform tipologii, propuse de John W. HAYES pentru descoperirile de la
Knossos, “Vila Dionysos”, exemplarele prezentate de noi în catalog corespund tipului
Knossos early type37. Acest tip de caserole sunt considerate de Hayes drept produse
locale, realizate la Knossos38, opinie la care aderă şi cercetătoarea Tina ŽERJAL39.
Analogii: partea occidentală a Imperiului40, zona egeană41, Moesia Inferior42.
Datare: sec. II–III dHr.
Tipul II (Pl. II/20, 21 - imitație după tipul II)
Deși recipientele incluse în această categorie prezintă unele mici diferențe morfologice, acestea au fost incluse întru-un singur tip. Gura este largă, cu diametrul de
22 cm, buza lată, lisă, trasă oblic spre exterior, iar corpul bitronconic; piesele prezintă
două toarte mici care se prind sub buză şi la mijlocul corpului.
34

Johnson, 1988, p. 190, forma 4, varianta 1, cat. nr. 537, 544, 545, fig. 7-35/537, 544, 545,
datate între anii 351–383 dHr, însă se admite o datare mai timpurie, cât și mai târzie a acestor
recipiente - vezi Ibidem.
35
Bogdan-Cătăniciu, Barnea, 1979, fig. 152 N III 5.3 și fig. 152 N III 5.7; Angelescu, 1998,
p. 223, catalog nr. 46 pl. IX; Suceveanu, 2000, p. 117-118, tipul XXXVI subtipul A și tipul
XXXVIII, 122-123 și 134, tipul XLI varianta A, 135-136, tipul XLI varianta A, pl. 63/8;
Mușețeanu, Elefterescu, 2004, p. 123, varia 212, pl. V/6; Băjenaru, 2013, p. 64, cat. nr. 72,
pl. 9/72; Honcu, 2014, p. 98-99, cat. nr. 248, fig.28/248.
36
Burakov, 1976, p. 82, tipul 1, pl. V/3; Krapivina, 1993, p. 102, tipul I, fig. 33/12.
37
Hayes, 1983, p. 122, fig. 7/79.
38
Hayes, 1983, p. 105.
39
Žerjal, 2008, p. 136 vezi deasemenea şi nota 58.
40
Žerjal, 2008, p. 136, fig. 4/14; Istenič, Schneider, 2000, fig. 4/1.
41
Hayes, 1983, p. 105. Fiind în uz din secolul I până la începutul secolului II dHr.
42
Opaiţ, 1980, p. 330, fig. III/1.
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Pasta este de culoare cărămizie (5YR/6.8 orange), cu cuarţ fin, calcar și mică
argintie în compoziţie. Exemplarele noastre se încadrează, conform tipologiei propuse
de John W. HAYES43 pentru caserolele descoperite la Knossos, “Vila Dionysos”, în
tipul II de caserole.
Vasele au fost produse în zona egeană, în două centre majore44. Se pare acestea
au ajuns să deţină monopolul comerţului cu vase de bucătărie peste întreaga zonă egeană fiind exportate de-a lungul întregului litoral mediteranean45. Analizele petrografice
realizate pe ceramica descoperită la Phoceea, în vestul Asiei Mici, au demonstrat că
erau produce locale46. Un alt centru de producere a acestora, la nivel de ipoteză, s-a
considerat că ar putea fi în Attica sau în una din insulele egeene, propunere însă neconfirmată până în prezent47.
Analogii: zona egeană48, partea occidentală a Imperiului49, partea orientală a
Imperiului50, Moesia Superior51, Moesia Inferior52, nordul Mării Negre53. Analogii imitații Knossos II: Moesia Inferior54.
Datare: sec. II–III dHr.

7. Tigăi provincial-romane
Această categorie tipologică include acele recipiente care sunt mai scunde decât
cratiţele, au pereţii tronconici, iar baza este plană. Buza este îngustă, răsfrântă oblic
spre exterior, cu o uşoară şănţuire pentru fixarea capacului. Uneori pot avea şi toarte,
însă la exemplarele avute de noi în discuţie acestea lipsesc. Toate recipientele prezintă
urme de utilizare deasupra focului, fiind folosite pentru prăjitul alimentelor. Pasta este
de culoare cărămizie (2.5YR/7.6 bright yellowish) sau caolinoasă (2.5YR/7.6 bright
yellowish), cu cuarţ pisat, particule de calcar şi pietricele în compoziţie. Gura este largă, cu diametre cuprinse între 21 și 39 cm.
Tipul I (Pl. II/22)
Buza este lată, răsfrântă, cu două sau trei șănțuiri. Corpul este tronconic, scurt,
fără toartă, iar baza plană. Pasta este de culoare bej-alburie (2.5YR/7.6 bright yellowish).
Diametrul gurii este cuprins între 18 și 28 cm.
43

Hayes, 1983, p. 97-169.
Hayes, 1983, p. 105.
45
Žerjal, 2008, p. 136 şi nota 54.
46
Istenič, Schneider, 2000, p. 343, 347; Mandruzzato, Tiussi, Degrassi, 2000, p. 361.
47
Istenič, Schneider, 2000, p. 343.
48
Hayes, 1983, p. 122, tipul II, fig. 7/82; Robinson, 1959, p. 42, G 194, 195, pl. 7/194, 196.
49
Istenič, Schneider, 2000, p. 345, fig. 4/3; Mandruzzato, Tiussi, Degrassi, 2000, p. 360- 361,
fig. 5/1; Žerjal, 2008, p. 136, fig. 4/13; Džin, 2008, p. 42, nr. 82-foto.
50
Reynolds, 2010, 92, forma 26.79/n, fig. 1/26.79/n.
51
Nikolić-Đorɖević, 2000, p. 65, tipul 1/132.
52
Baumann, 1977, p. 376, pl. XVIII/5; Opaiț, 1980, p. 330, fig. III/2; Suceveanu, 2000, p. 8990, tipul XXIV, 1, 3, pl. 36/4, Băjenaru, 2013, p. 62, tipul 2, cat. nr. 64, pl. 8/64-65; Honcu,
2014, p. 93-94, tipul Knossos II, cat. nr. 224-226, fig. 27/224-226.
53
Krapivina, 1993, p. 102, tipul 2, fig. 33/1, tipul 3/8; Klenina, 2004, p. 75, tipul 1, pl. 28/264,
265, 267.
54
Băjenaru, 2013, p. 64, cat. nr. 68, pl. 9/68.
44
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Analogii: Moesia Inferior55.
Datare: sec. II–III dHr.
Tipul II (Pl. II/23, 24)
Buza este lată, răsfrântă, lisă. Corpul este tronconic, scurt, fără toartă, iar baza
plană. Pasta este de culoare cărămizie cu calcar şi mica argintie în compoziţie. Diametrul gurii este cuprins între 16,4 și 33 cm.
Analogii: zona egeană56, Moesia Inferior57, Dacia58.
Datare: sec. II–III dHr.

8. Tigăi importate
Tipul I (Pl. II/25)
Acestea diferă de cele incluse de noi în primul tip prin forma buzei, care este
răsfrântă, lisă, respectiv mai îngustă decât la vasele prezentate anterior. Baza tigăilor
incluse in acestă grupă este plană. Pasta este de culoare cărămizie (10YR/6.6 bright
yellowish), cu cuartz în compoziție. Acestea provin din centrul de la Heracleea. Diametrul gurii este cuprins între 18 și 35 cm.
Analogii: Dobrogea59.
Datare: sec. II–III dHr.

9. Castroane – patina
Tipul I (Pl. II/26)
Vasele au corp bitronconic, cu caneluri atât la exterior cât și la interior. Buza
vaselor este dreaptă răsfrântă către exterior. Au fost descoperite, de asemenea, exemplare cu și fără toarte. Recipientele sunt realizate dintr-o pastă de culoare bej-cenușie
(caolinoasă), fină, cu nisip și mica aurie în compoziție; acest tip de pastă este frecvent
întâlnit în teritoriul noviodunens60. Vasele prezintă urme de arsură pe suprafața exterioară. Originile acestui gen de vase trebuiesc cautate în cadrul veselei autohtone61.
Diametrul gurii este curpins între 18 și 28 cm.
Analogii: Moesia Inferior62, Dacia63.
55

Opaiț, 1980, p. 330, pl. IV/5; pl. IV/3; Angelescu, 1998, p. 223, pl. VIII/35-37, datată în sec.
III dHr; Suceveanu, 2000, p. 91, tipul XXVI/1; Honcu, 2014, p. 94, tipul 1, cat. nr. 227, fig.
27/227; Sultov, 1985, p. 84, tipul 1 varianta a, pl. XLII/2.
56
Hayes, 1983, p. 126, tipul 2, cat. nr. 103-105, fig. 9/103-105.
57
Ștefan et alii, 1953, p. 264, pl. 24/5, Suceveanu, 2000, tipul XXVI, nr. 6, tipul XXX, nr. 3;
pl. 36/4-5, pl. 39/1-6; Băjenaru, 2013, p. 67, cat. nr. 88, pl. 11/88-90.
58
Popilian, 1976, p. 123-124, tipul I, pl. LXVIII/832.
59
Opaiț, 1980, p. 330, pl. IV/4 (datată în primul sfert al sec. III dHr), Honcu, 2014, p. 95, tipul
II, cat. nr. 229, fig. 27/229.
60
Baumann, 2009, p. 198.
61
Negru, 2003, tipul 2, pl. 23/193.
62
Baumann, 1995, p. 200, catalog nr. 19, pl. XIV/20; Angelescu, 1998, p. 227, pl. XI/93; Suceveanu, 2000, p. 50, tipul XIII, pl. 16/4 (datat în primele trei sferturi ale sec. II dHr, fiind considerat produs histrian); Baumann, 2009, p. 197 (datat din sec. II până în sec. IV dHr); Opaiţ,
1980, cat. nr. 10, pl. II/3. Datare: 2/2 secolul II; Muşeţeanu, Elefterescu, 2003, p. 112, tipul
2, cat. nr. 53, pl. 38/53; Honcu, 2014, p. 95, tipul I, cat nr. 230-231, fig. 27/230-231.
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Datare: secolele II – III dHr.
Tipul II (Pl. II/27)
Buza vaselor este răsfrântă și rotunjită la exterior, corpul este arcuit iar baza
inelară. Pastă este de culoare bej-alburie cu calcar, pietricele, mica argintie și calcar
în compoziție. Diametrul vasului este de 36 cm.
Analogii: Moesia Inferior64, Dacia65.
Datare: sec. II–III dHr.

10. Capace provincial-romane – opercula
Am cuprins în această grupă tipologică capacele care erau utilizate pentru acoperirea oalelor, cratiţelor și tigăilor. Pasta din care sunt realizate capacele veselei de
bucătărie este foarte asemănătoare cu cea a vaselor însăşi, ele trebuind să fie rezistente
la temperaturi înalte66. Culoarea acestora este în general brun-cărămizie, dar apar şi
capace de culoare cenuşie sau bej-alburie, în funcţie de atelierul producător. Textura
lor este de obicei mai fină decât a vaselor, ele nefiind expuse direct la flacără. Spre
deosebire de capacele veselei de masă, care sunt în general mai aplatizate, capacele
veselei de bucătărie par a avea o calotă mult mai boltită, terminată cu un mâner aplatizat sub formă de buton, sau înalt, fin, modelat67.
Tipul I (Pl. II/28)
Acest tip include piese confecționate dintr-o pastă cărămizie (7.5YR/ 7.6 orange); acestea au corpul bitronconic, buza îngroșată, cu o șănțuire pe mijloc. Diametrul variază între 20 și 22 cm.
Analogii: Moesia Inferior68, Dacia69.
Datare: sec. II–III dHr.
Tipul II (Pl. II/29)
Acest tip de capace se caracterizează printr-o formă înaltă, buza rotunjită, butonul inelar. Diametrul gurii este cuprins între 16 și 25 cm.
Analogii: Moesia Inferior70, Dacia71.
Datare: prima parte a sec. III dHr.

11. Concluzii
În urma studierii lotului ceramic de bucătărie descoperit la Argamum, sector
Extramuros, (626 de fragmente tipice) au putut fi identificate zece tipuri de oale (446
de fragmente), din care opt tipuri sunt provincial romane, iar două sunt importate din
zona egeană (tipul I) și din Palestina – Gaza (tipul II), atestat pentru prima oară în zona
63

Popilian, 1976, p. 121, tipul 5, pl. LXLIV/782 și pl. LXV/791; Rusu-Bolindeț, 2007, p. 406,
tipul 8 E, pl. XCIII/555.
64
Suceveanu, 2000, p. 44, tipul XIA, pl. 13/1.
65
Popilian, 1976, p. 122, tipul 1, pl. LXVI/812.
66
Covacef, 1999, p. 147-154; Opriș, 2003, p. 100.
67
Opaiț, 1996, p. 111.
68
Honcu, 2014, p. 98, tipul III, cat. nr. 244-245, fig. 28/244-245.
69
Popilian, 1976, p. 128, tipul 5, pl. LXXIII/932.
70
Honcu, 2014, p. 98, tipul II, cat.nr. 241-243, fig. 28/241-243.
71
Popilian, 1976, p. 128, tipul 3, pl. LXXII/nr. 908.
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Dobrogei romane. Oalele reprezintă 71% din totalul ceramicii de bucătărie descoperite
pe acest sector. În categoria cratițelor au fost incluse două tipuri (1%) după cum urmează: Early Knossos type și Knossos type. Deși, inițial, acestea au pătruns în zona Dunării
de Jos prin intermediul armatei, vasele au fost repede adoptate în repertoriul formelor
ceramice de către populația civilă. Ideea noastră este susținută de descoperirea, printre
altele, a cratițelor pe care le-am inclus anterior în tipul II la Argamum, în mediul civil,
într-un context datat, aproximativ, spre sfârșitul primei jumătăți a veacului al II-lea.
Interesant de remarcat este că recipientele descoperite aici (sector Extramuros) nu
sunt originale, ci sunt copii fidele ale cratițelor confecționate în zona foceană, având
o pastă semifină, cu calcar și pietricele în compoziție și fiind, probabil, confecționate
pe plan local.
O altă categorie de vase folosite în cadrul ustensilelor de bucătăriei este cea a
tigăilor (43 de exemplare) prezente prin două tipuri provincial romane și unul importat
din zona sud pontică, de la Heracleea.

Fig. 2. Distribuția procentuală a ceramicii de bucătărie descoperită în
sectorul Extramuros.
În ceea ce privește prezența castroanelor în sectorul studiat de noi, acestea au
fost descoperite într-un număr reprezentativ (82 de exemplare – 13 %). Ele se clasifică în două tipuri, fiind lucrate, probabil, în cadrul fiecărui sit sau în alte situri din
pro-vincie.
Capacele sunt prezente în număr scăzut în cadrul descoperirilor – 49 exemplare –, cu un procent de 8% din totalul ceramicii de bucătărie (Fig. 2), fiind încadrate
în două tipuri. Numărul relativ redus al capacelor în comparație cu al vaselor pe care
le acopereau se poate explica și prin faptul că acestea nu aveau o întrebuințare anume
pentru diferite forme de vase, ci aveau un caracter universal72.
Cercetările întreprinse pe parcursul acestui articol confirmă, încă odată, orientarea comercială a centrelor din Moesia Inferior spre lumea greco-orientală a cetăților
72

Honcu, 2014, p. 102.
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de pe litoralul pontic, cum este și cazul cetății de la Capul Doloșman.

Pl. II. Cratițe tipul I: nr. 19, cratițe tipul II: nr. 20, imitații după tipul II:
nr. 21. Tigăi tipul I: nr. 22, tigăi tipul II: nr. 23–24.
Tigăi importate: tipul I: nr. 25.
Castroane tipul I: nr. 26, castroane tipul II: nr. 27.
Capace tipul I: nr. 28, capace tipul II: nr. 29.
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OPAIŢE CU VOLUTE (TIP LOESCHCKE IV) DESCOPERITE
ÎN ARIA CASTELLUM-ULUI
DE LA BARBOŞI–TIRIGHINA, GALAŢI
Mihaela Denisia Liuşnea*
* Universitatea “Dunărea De Jos” Galaţi; denisialiusnea@yahoo.it

Abstract. Oil lamps constitute the most delicate pottery items discovered in the Roman Period
strata of Bărboşi-Tirighina, Galaţi. The fact that lamps of volute (Loeschcke Type IV) were
common in day-to-day life makes them an excellent aid for accurate dating, thus enabling the
Roman layers to be dated to the 1st – 2nd centuries A.D.
Keywords: Roman Period, Bărboşi-Tirighina, Galaţi, volute oil lamps.

Foarte cunoscut în Peninsula Italică şi în toate provinciile romane, acest tip
de opaiţe au fost produse în număr mare începând cu secolul I dHr, în perioada împăratului Octavian Augustus şi a marcat şi primele decenii ale secolului următor sau
chiar până la sfârşitul acestui secol, după care evoluţia acestora se încheie1.
Originea lor consideră specialiştii, precum José Antonio Ferreira de Almeida2,
se regăseşte în perioada de sfârşit a epocii elenistice. Alţi specialişti, printre care Alberto
BALÍL ILLANA3, consideră chiar că ar fi apărut în atelierele din Asia Mică de unde
vor ajunge apoi în atelierele italice. Cert pare să fie faptul că la modelele romane, din
perioada de început a epocii imperiale, apare bordura care pune în evidenţă modelul
central decorativ în relief.
Este interesant faptul, că plecând de la producţia atelierelor din nordul Peninsulei italice, la Nord de Alpi, şi apoi cele din partea nordică a Africii, apoi la Vindessa4
şi la Trier5, specialiştii au realizat o clasificare şi chiar au stabilit criterii de datare ale
acestora. Este cert faptul că în perioada lui Augustus, astfel de obiecte apar în toată
aria mediteraneană, cea adriatică, putând fi datate până la sfârşitul sec. II dHr, apoi
în cea Pannonică, în Gallia şi în provinciile orientale6. Acestea au fost ulterior imitate
în oficinas atelierele locale7 apărute în zona septentrională a Mării Negre, unde au
1

Žuralev, 2008, p. 223.
Almeida, 1952, p. 40.
3
Balíl, 1982, p. 247.
4
Leibundgut, 1977, M.36, pl. 26.
5
Goethert-Polaschek, 1985, M. 27, pl. 29.
6
Larese, 2003, p. 124-125.
7
Începând cu secolul I dHr se generalizeză atelierele locale (Amare Tafalla, 1988, p. 23).
2
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pătruns prin Mediterană, foarte probabil după dislocarea unei părţi din flota imperială
de la Misenna de către Agrippa şi plasarea ei în această zonă8. Sediul acestei flote a
fost stabilit la Chersonessos, în Crimeia, unde de altfel, s-au descoperit şi opaiţe de
acest tip incluse în categoria Firmalampen şi datate de specialişti în secolul I dHr9.
La începutul Principatului, sec. I îHr, aria Pontică a suferit o puternică influenţă romană, în încercarea lui Augustus de a o transforma în mare nostrum. Una dintre
consecinţele imediate a fost, fără îndoială, o dinamizare a comerţului, facilitată de vechile trasee folosite de greci. Acest fapt este documentat arheologic prin descoperirea de
amfore italiene, obiecte de bronz, terra sigilatta, opaiţe, sticlă, veselă din bronz, dar
şi a sistemelor de producere a peştelui sărat şi marinat, cum sunt cele descoperite în
centre precum Chersonessos10, Pantikapaion, Olbia, Tomis etc.
În această perioadă apar centrele de tranzit, care au în patrimoniu mici vase de
tip cargo. În schimb sunt aduse în zonă produse alimentare de lux: ulei de măsline, vin.
O realitate ce apare în teren şi lasă loc la interpretări încă, este lipsa cu desăvârşire a
unei anumite categorii de opaiţe în centre precum Chersonessos11 şi Pantikapaion.

Fig. 1. Tipologia opaiţelor cu volute după S. Loeschcke12.
Revenind la opaiţele cu volute, la Tomis, de exemplu, au fost descoperite trei
exemplare, într-un depozit de opaiţe (141 opaiţe), din zona intersecţiei Străzii Ştefan
cel Mare cu Bulevardul Tomis13. Acestea au ciocul alungit şi volute, corpul rotund, discul larg, fără ornamente, o toartă lamelară, iar fundul cu o bază circulară. Opaiţele respective sunt din lut ars de culoare galben deschis şi prezintă angobă brună aplicată
numai pe suprafaţă.
Realizate în cea mai mare parte din terracotta, au fost clasificate de specialişti,
care au stabilit grupele principale începând cu morfologia piesei, structura ciocului şi
forma care-l uneşte de corpul lămpii, clasificate de Heinrich DRESSEL14, Tip I15 (IA,
8

Cât priveşte flota romană din timpul lui Augustus, din Marea Neagră, aceasta avea în dotare
şi nave care navigau la un moment dat pe Dunăre şi afluenţi, asigurând protecţia negustorilor
de la Gurile fluviului (Liuşnea, 1999, p. 133-134).
9
Žuralev, 2008, p. 216.
10
Au fost descoperite opaiţe de tip Loeschcke IV (Bailey Tip B) cu datare în perioada domniilor împăraţilor Tiberius–Traian–Hadrian. Pentru Bailey B II a se vedea necropola Canal Bianco
(Veneto-Lombardia; Larese, 2003, p. 124).
11
Vezi Chrzanovski, Zhuralev, 1998.
12
Elaigne, 1993, p. 247.
13
Iconomu, 2012, p. 242, 252, fig. 16 şi 17.
14
Dressel este primul care stabileşte o tipologie, identifică 31 de tipuri de opaiţe italice, dar
variantele, undele greu de diferenţiat face opera acestuia dificil de utilizat. El include lucernele
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Provoost

Leibudgut

Bailey

IV-2, 2a 1a

XII

IB-D

Augustus – sf.
50 dHr

Augustus –
Traian

Heres

Iványi
II

Tiberiu –
Vespasian
sec. I dHr

Augustus – sf.
sec. I dHr
sf. sec. I –
încep. sec. II
dHr

Broneer
XXIII

25–50

Szentleleky

DresselLambogia
11

Tiberiu –
Caludiu

Tiberiu – sec II

Walters

C

81

0–50 dHr

b-7

Loeschcke

VA

IV

Augustus

Deneauve

IB16/C17 opaiţe cu cioc triunghiular) şi I–IV (opaiţe cu ciocul ovoidal = Loeschcke18,
Baley19) ş.a.
Preferăm clasificarea realizată de Siegfried LOESCHCKE (Fig. 1), întrucât
descoperirile sunt fragmentare şi ne pun în imposibilitatea de a stabili toate detaliile
necesare altor clasificări.

Tabel 1. Corespondenţele tipului de opaiţ cu voltute Loeschcke IV .
Astfel, tipul Loeschcke IV (Tabel 1) a fost datat de autor în perioada târzie a
domniei lui Augustus. Alţi specialişti au plasat începutul producerii acestui tip de
opaiţ cu volute în prima jumătate a secolului I dHr (Henry Beauchamp WALTERS20),
iar al alţii au prelungit utilizarea lui până la sfârşitul sec. I dHr (Jean DENEAUVE21,
Gerald HERES22) sau chiar la începutul secolului al II-lea dHr (IVÁNYI Dóra23,
SZENTLELEKY Tihamér24, Arnold PROVOOST25, Donald Michael BAILEY26).
cu volute în categoria celor republicane. La rândul său, Henry Beauchamp WALTERS (1914)
realizează o clasificare foarte bună, dar lărgeşte numărul de variante şi mai mult decât Dressel.
15
Descoperiri de acest tip suntmai frecvente în Dacia, decât pe linia Dunării.
16
Apărută în timpul împăratului Tiberius.
17
Apărute în timpul împăraţilor Vespasian şi Traian.
18
S. Loeschcke (1919) realizează cea mai completă şi organizată tipologie, folosită şi astăzi, iar
datarea folosind stratigrafia îi aduce un plus foarte apreciat de specialişti.
19
Deşi au mai fost mulţi specialişti care şi-au dorit perfecţionarea clasificării opaiţelor romane,
reţinem numele lui D. M. Bailey, care a realizat un nou catalog al British Museum, stabilind
existenţa unui variat repertoriu de scene decorative, cu corespondenţe în tipologiile stabilite
anterior. De asemenea, cronologia este influenţată de aspectele figurative, astfel că forma volutei de exemplu poate să indice diferenţe temporale clare (Bailey, 1975; Idem, 1980; Idem, 1988).
20
Walters, 1914.
21
Deneauve, 1969.
22
Heres, 1972.
23
Iványi, 1935.
24
Szentleleky, 1969.
25
Provoost, 1976, p. 5-39.
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Forma opaiţelor cu volute este rotundă – discul (corpul) fiind prevăzut cu un
cioc triunghiular sau ovoidal (în ogivă), care este legat de disc prin intermediul unor
volute, de unde şi denumirea.
La modele timpurii, ciocul este mic (tipul Loeschcke I), în timp ce la cele târzii, acesta este mai amplu, iar volutele nu mai sunt chiar tangente pe cercul discului
ci par comprimate între cerc şi disc (tipul Loeschcke IV). În etapa Loeschcke IV timpurie volutele converg spre extremitatea ciocului, în timp ce ulterior, volutele apar
scurtate şi paralele.
În acelaşi timp, dacă la tipurile timpurii ale opaiţelor cu ciocul triunghiular
de exemplu, ornamentaţia discului este foarte bine conturată, la tipurile mai târzii
(Loeschcke IA) aceasta se estompează sau chiar dispare (tipul Loeschcke IB şi IC)27.
Modelată monolitic, lampa poate fi prevăzută sau nu cu o ansă (toartă). Discul
este în general ornamentat, de unde şi denumirea de Bildlampen (lămpi cu imagini),
motivele fiind complexe geometrice, reprezentări variate de scene din reprezentaţiile
de circ – gladiatori divinităţi precum Minerva, motive florale, zoomorfe, scene din viaţa cotidiană28, erotice etc. Ciocul este prevăzut cu un orificium mai mult sau mai puţin
centrat, care poate fi sau nu înconjurat de o mică bordură, rămasă în urma modului în
care s-a realizat orificul pentru fitil (myxus). Unele dintre acestea au şi ştampila meşterului pe fundul lor, intrând în categoria acelor Firmalamp (Lămpi ştampilate).
În spaţiul de la Dunărea de Jos au fost identificate opaiţe cu volute la Dinogeţia,
Măcin29, Noviodunum30, Troesmis, Sacidava, Durostorum şi la Bărboşi, atestând prezenţa romană în, ceea ce specialiştii numesc, romanitatea timpurie. Cum primele prezenţe permanente în zonă au fost cele militare, probabil acesta va fi mediul cel mai
prielnic de răspândire a unui obiect cu o funcţionalitate precisă. Dar răspândirea lor
nu s-a limitat la linia Dunării, astfel că un exemplar a fost descoperit la Apulum31.
În cele ce urmează vom prezenta două fragmente inedite de opaiţe cu volute,
cu ciocul ovoidal, rotunjit (în ogivă), descoperite în cadrul unor periegheze, realizate
cu studenţii Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, specializarea Istorie, în zona
promotoriului Tirighina, cartierul Bărboşi din orașul Galaţi32, şi în împrejurimi, între
anii 2014 şi 2016 (Fig. 2).

26

Bailey, 1980.
Regep-Vlascici, 2006, p. 176.
28
Bailey, 1975; II, 1980; III, 1988.
29
Harţuche, Bounegru, 1984, p. 222, 223, 224, Pl. II.4. Pastă fină gălbuie cu angobă roşiecărămizie. Ciocul triunghiular rotunjit este flancat de volute. Are o toartă perforată în partea
opusă ciocului, aplicată pe discul cu bordura foarte lată. Datare mijlocul secolul I – a doua
jumătate a secolului II dHr când îşi încheie evoluţia.
30
Baumann, 2009, p. 220-221.
31
Băluţă, 1965, tip Ib, p. 280.
32
Situl arheologic Barboşi32 este amplasat pe un promontoriu, la cca 40 m deasupra nivelului
Mării, la 300 m N de gara cu acelaşi nume, pe şoseaua Galaţi–Tecuci sau Galaţi–Brăila, la
1,5 km SV de municipiul Galaţi. Poziţia sa este pe malul stâng al Dunării, în dreptul gurii de
vărsare de astăzi a Siretului în fluviu (Liuşnea, 2008, p. 92 sqq).
27
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Astfel, pe lângă descoperirile menţionate de Silviu SANIE – trei opaiţe cu volute, publicate în 1981, putem adăuga fragmentul publicat în 1992 şi aceste ultime două,
chiar dacă descoperirile sunt fragmentare, păstrându-se partea cu cioc.

Fig. 2. Promotoriul Tirighina Bărboşi, Galaţi.
În 1981, Silviu SANIE a publicat cele trei fragmente provenind de la opaiţe
incluse în categoria “cu volute şi torţi ornamentale laterale” (deşi doar una prezintă
acest element constitutiv), descoperite la Bărboşi, dintre care două le consideră a fi de
tip Loeschke IV.
Primul este “fragmentul din pastă cărămizie cu dimensiunile L=8,4 × l=5,1 cm,
cu discul concav ornat cu rozetă, despărţit de bordura lisă prin două şanţuri circulare
cu două volute deasupra ciocului” (Fig. 3A)33. Autorul admite şi ideea că ar putea fi o
imitaţie.
Cel de-al doilea exemplar (Fig. 3B), tot fragmentar, considerat de descoperitor a
fi apropiat de Loeschke IV, a fost găsit în castellum, într-un nivel de secol II, fiind realizat din pastă cărămizie fină, cu angobă cu luciu metalic. Dimensiunile lucernei sunt:
L max = 7,1 cm, l max = 6,4 cm şi h = 2,65 cm. Discul concav, înconjurat de două
benzi circulare, este ornamentat cu figura unui gladiator, aşa cum indică arma din mâna
dreaptă şi ţinuta34. S-au identificat numeroase opaiţe de acest tip cu reprezentarea unor
gladiatori în nordul Africii, în Cartagina, precum şi în Vindonissa35.
Deasupra ciocului fragmentar se disting două volute, ce continuă şi lateral, pe
pereţii şi fundul bazinului lămpii. Legat de acest fragment, autorul descoperirii aminteşte de produsele atelierului lui Romanensis36, răspândite în multe zone ale Imperiului,
dintre care menţionează Antiochia, Alexandria, nord-vestul Mării Negre, Italia, Africa
33

Sanie, 1981, p. 162, 169, pl. 42/4.
Sanie, 1981, p. 162, pl. 46/5.
35
Deneauve, 1969, nr. 461; Loeschcke, 1919, nr. 127-28; Leibundgut 1977, nr. 440-41.
36
Opaiţe cu ştampilele acestuia, ce vin din Knidos, alături de piese de tradiție elenistică.
34
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de Nord etc.
Ultimul exemplar, descoperit în castellum, în orizont de secol II, este realizat
din pastă cărămizie, cu angobă roşie-portocalie (Fig. 3C), având dimensiunile L=9,8
× l=7,2 × h=2,7 cm37. Discul opaiţului este concav şi circular, având orificiul de alimentare în centru, iar despărţirea de bordură este realizată prin două cercuri în relief.
S-a păstrat şi una din cele două torţi ornamentale, dispusă lateral, prezentând dublă
curbură. Deasupra ciocului rotunjit38 apar două volute, tangente pe cerc39.

A.

B.

C.
40

Fig. 3. Opaţe cu volute descoperite la Barboşi .
Cel de-al patrulea fragment a fost publicat în 1992, fiind reprezentat de partea superioară a unui opaiţ, lucrat din pastă alb-gălbuie, acoperit cu angobă gălbuie cu
dimensiunile L=7,1 × l=5,2 × h=0,3 cm41. Probabil la indicarea înălţimii piesei s-a
strecurat o greşeală sau doar atât s-a păstrat. Din păcate, nu am putut vedea piesa ca să
ne dăm seama de situaţia exactă.
Discul decorat cu 11 petale, câte se mai păstrează42, este despărţit de bordură
prin două cercuri în relief şi alte două dispuse către gura de alimentare, în timp ce ciocul
este flancat de două volute (Fig. 4). Este considerat de Silviu SANIE şi Şeiva SANIE
ca fiind de tip Loeschcke IV, sau tip X în varianta tipologică gândită de Constantin
ICONOMU43. Datarea a fost stabilită, după D. M. Bailey44, în perioada dintre domniile
lui Tiberiu şi Traian. Practic, autorii descoperirii includ opaiţul în categoria importurilor în spaţiul geto-dac, anterior apariţiei fortificaţiei de tip castellum de la Barboşi37

Sanie, 1981, p. 162.
În mod eronat, în lucrarea lui Silviu SANIE apare informaţia că forma ciocului este triunghiulară (Sanie, 1981, p. 162).
39
Sanie, 1981, p. 162.
40
Sanie, 1981, p. 162.
41
Sanie, Sanie, 1992, p. 90-91, pl. XIII/6.
42
S-a presupus că erau în total în număr de 25.
43
Iconomu, 1967, p. 11-13.
44
Bailey, 1980, p. 157.
38
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Tirighina, Galaţi.
În ceea ce priveşte cele două fragmente inedite pe care le-am amintit, acestea
provin de la două opaiţe cu volute, de tip Loeschke IV (Dressel 11, Bailey IB).

Fig. 4. Fragment de opaiţ cu volute descoperit la Bărboşi45.
Primul dintre ele provine de la un opaiţ din pastă cărămizie, cu angobă roşiecărămizie, cu luciu metalic (Fig. 5) ce acoperă şi partea interioară a ciocului, cu urme de
ardere secundară în zona ciocului şi a orificiului pentru fitil (orificium). Discul, din care
se păstrează doar o mică parte, este unit de cioc prin două volute atrofiate, din care se
mai păstrează doar una întreagă şi o parte din cea de a doua.

Fig. 5. Fragment de opaţ cu volute şi ciocul ovoidal descoperit la Bărboşi.
45

Sanie, Sanie, 1992, p. 92, pl. XIII/6.
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Ciocul fiind păstrat în întregime se poate măsura înălţimea opaiţului care este
de cca. 2,2 cm. Interesant este faptul că ciocul a fost perforat şi finisat după scoaterea
din formă. Finisarea s-a realizat cu ajutorul unui instrument - un cuţitaş, ale cărui urme
se păstrează în pasta piesei, iar finisarea a avut scopul de a reface ciocul deformat la
perforare. Dar această operaţiune nu s-a încheiat cu succes, astfel că ciocul a rămas asimetric şi cu o uşoară umflătură deasupra, iar peretele ciocului a devenit foarte subțire, ceea ce a dus probabil şi la spargerea opaiţului în Antichitate. Posibil, încercarea de
a reface forma iniţială a ciocului a contribuit şi la aplatizarea/atrofierea volutelor.
Chiar dacă tipul Loeschke V este caracterizat de atrofierea volutelor, totuşi nu
putem încadra fragmentul în acest tip, doarece capetele volutelor sunt vizibile, neputând vorbi de doar doi butoni în relief la capetele volutelor. Opaiţul nu pare să fi avut
toartă.
Amănuntele legate de modelarea opaiţului ne face să credem că poate fi o imitaţie sau un produs din ateliere locale, unde producţia nu era însă destul de mare ca să
facă posibilă aruncarea unui obiect cu defecte de fabricaţie. Dimpotrivă, s-a încercat
recuperarea piesei, care a şi fost utilizată practic.
Cel de-al doilea fragment este tot din zona ciocului, doar că acesta este spart pe
lungime. Se păstrează jumătate de cioc ovoidal rotunjit şi un capăt de volută (Fig. 6).

Fig. 6. Fragment de opaţ cu volute şi ciocul ovoidal descoperit la Bărboşi.
Spre deosebire de fragmentul anterior, se păstrează mult mai bine forma tiparului în care a fost executat. Partea de sus a ciocului este netedă, iar forma lui pare
simetrică. Cât priveşte capătul volutei, acesta este mult mai bine scos în relief, iar în
dreptul lui constatăm şi o linie ce coboară în jos pe toată înălţimea ciocului pe care-l
delimitează de bazinul opaiţului.
Dimensiunile acestui opaiţ sunt puţin mai mari decât ale celui anterior, înălţimea care s-a păstrat fiind de 2,7 cm. Acesta nu prezintă urme de ardere secundară.
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Şi acest fragment de opaiţ a fost realizat din pastă cărămizie, dar cu ingrediente care o fac mai puţin fină decât în cazul primului fragment de opaiţ descoperit în
timpul perieghezei, iar angoba s-a aplicat prin scufundare rapidă ceea ce a împiedicat
păstrunderea acesteia şi în interiorul lămpii. Interesant este faptul că acesta pare să fi
fost modelat în forme bivalve şi apoi au fost lipite cele două părţi ale opaiţului, perfect
formând chiar o muchie uşoară dedesubt.
Modul de prelucrare ne facem să presupunem că este un obiect de import, produs într-un atelier în care aceste obiecte se produceau în număr mare.
În concluzie, numărul fragmentelor de opaiţe cu volute şi cioc rotunjit de tip
Loeschke IV se ridică la cinci, toate fiind descoperite în perimetrul promontoriului
Tirighina, Bărboşi, Galaţi, cunoscut prin fortificaţia romană de tip castellum, edificată
mai târziu, cel mai probabil în cursul celei de-a doua jumătăţi sau la sfârşitul secolului
I dHr.
Important punct prin poziţia geografică – gura de vărsare a Bârladului în Antichitate, ce era navigabil, romanii au ajuns în zonă încă din timpul lui Augustus, mai
exact, la începutul Imperiului, când erau produse şi utilizate aceste tipuri de opaiţe
datate de specialişti în perioada cuprinsă între domnia lui Augustus şi cel mai târziu,
cea a lui Traian. Mai mult, fie că aceste opaiţe au pătruns prin intermediul militarilor
din flotă, fie au fost aduse de negustorii romani, la un moment dat, au început să fie
produse în ateliere locale, ceea ce confirmă ideea că romanii au constituit o prezenţă
reală în zonă şi au creat un mediu prielnic dezvoltării domeniilor care susţineau civilizaţia şi implicit modul de viaţă roman.
Pe de altă parte, prezenţa acestor opaiţe încă de la începutul secolului I dHr în
zonă, ne arată cât de dinamic era comerţul în spaţiul roman şi cât de repede de difuzau
modele romane în teritorii aflate doar sub supraveghere militară, necucerite încă.
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CÂTEVA PRECIZĂRI PRIVIND TOPOGRAFIA
MONUMENTELOR DE LA TIBISCUM
Doina Benea*, Simona Regep**
* Universitatea de Vest din Timişoara; doinabenea@yahoo.co.uk
** Universitatea de Vest din Timişoara; simonaregep@yahoo.com
Abstract. The actual study aims to analyze the discovery site of epigraphic and artistic monuments found on ancient military or civil Tibiscum site. We have tried to identify the origin of
the items found, and the way they were preserved in the discovery spot, other than the initial
one. The way in which these monuments moved on the territory of Tibiscum, offer important
informations for the ancient settlement history. The greatest number of reused monuments were
discovered in the defence ditch found along the inner wall of the great Roman forth on eastern
and northern sides, rarely inside the military vicus (inside buildings III and VIII), and in the
civil settlement found on the right Timiș river bank (in the area of Apollo temple and in the
Izvoare point).
We have not taken into discussion the devotional monuments, which we suspect that
were dispatched from the Roman fort or perhaps from onother public place with no archaeologycal background. Their number, being restricted so far.
Following the braking marks left on these monuments, one may deduce that they were
brought from the original place and prepared to be included in the stone masonry of the outside
wall on this side. Few were discovered inside the north eastern corner of the large Roman fort.
In comparison with the other parts of the Roman fort where the presence of epigraphic monuments is irrelevant as the number of reutilised items included is concerned, in the outer wall
the overwhealming number of inscriptions found on the eastern side sustains the assumption
that this was the structure part of paramount importance. That side stretched along the settlement access route throughout a crossroad of the imperial road, pointing out that it was in use
in that period, not yet precisely stated.
The use of funerary monumets from a necropolis in the rebuiding of a defence wall
system represents the actual destruction of their most important feature, that of place identity.
For the Roman men of law, the phenomenon of violatio sepulchri was of the outmost importance, being in the ancient times a problem with severe repercurssions. According to Julius
Paulus, the punishments were harsh, especially for high offficials (honestiores) who were exiled
on an island,while for lower classes (humiliores), forced mine labour was mentioned. No doubt
that direct refference was made to the desecration of corpses and not to the destruction of the
monument itself, destruction that was found anyway under the Roman law.
For Tibiscum, and Dacia subsequently, this moment could have been taken place only
after Aurelian`s withdrawal from the province, when in the Roman forth civilians took shelter,
probably temporarily in case of defence emergencies.
The situation presented offers another analisis clue on the way in which local society
continued to exist in the last decades of the 3rd century and the following one.
Keywords: Dacia, Tibiscum, epigraphic monuments, devotional bas-reliefs, reused monuments.
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Cercetările arheologice întreprinse de-a lungul anilor, începând de la cele efectuate de către George G. MATEESCU în anii 1923–'24, apoi de către Marius MOGA
în anii 1964–'76 și, în continuare, până în zilele noastre, au evidențiat mai multe complexe arheologice, precum castre și un vicus militar în punctul Zidină, apoi orașul antic
aflat pe malul drept al râului Timiș, în punctul Iaz. În acest areal, lucrările de cercetare
au constatat prezența în anumite sectoare a unor monumente epigrafice sau artistice
dispuse în cantitate mai mare sau dimpotrivă, lipsind cu totul. Astfel, încât patrimoniul
epigrafic, artistic și de arhitectură a ajuns să depășească peste 100 de piese întregi ori
întregibile. Amplasamentul lor în teren atrage atenția asupra unor situații aparte determinate de prezența multora dintre acestea în poziție secundară, ca piese reutilizate.
Studiul de față își propune o analiză asupra locului de descoperire al monumentelor epigrafice sau artistice de pe teritoriul anticului Tibiscum, atât din mediul militar,
cât și din cel civil. Analiza și-a propus identificarea pe cât posibil a locului de origine a
unor piese, cât mai ales a modului lor de păstrare în locul în care au fost descoperite,
uneori altul decât cel inițial. Aceste peregrinări ale monumentelor din piatră pe teritoriul anticului Tibiscum oferă informații importante pentru istoria antică generală a așezării. Se cuvine a remarca faptul că “peregrinarea” monumentelor de piatră epigrafice
sau artistice (reliefuri, statui) de la Tibiscum a fost determinată în puține cazuri de spolierea monumentelor pentru împodobirea unor clădiri medievale ori moderne. Despre
puține monumente avem indicii că au ajuns în colecții particulare consacrate1. Ele apar
mai ales în zidurile unor clădiri particulare din Caransebeș, iar un fragment de stelă
funerară a fost încastrat în zidul conacului din Jupa. Există știri despre câteva piese
care au apărut în elevația bisericii medievale din Caransebeș2 etc.
Așa se face că majoritatea monumentelor din piatră au fost găsite pe arealul
antic de la Tibiscum, chiar dacă nu în poziția lor originală, după cum se va constata.
Demersul nostru încearcă stabilirea de fapt, când s-a produs în antichitate mișcarea
monumentelor. Piesele epigrafice s-au păstrat pe arealul complexului antic de la Tibiscum3.
Patrimoniul epigrafic provenind de la Tibiscum se păstrează în colecțiile a trei
mari muzee: Timișoara, Lugoj, Caransebeș. Prezența lor în aceste muzee este legată
de anumite perioade de cercetări sistematice efectuate la Tibiscum. De pildă, cele mai
numeroase piese sunt păstrate la muzeul din Timișoara și aparțin perioadei cercetărilor
efectuate de M. Moga și parțial Doina BENEA, între anii 1964–2012, pentru piesele
de piatră romane cu caracter votiv din colecția muzeului de la Lugoj, acestea provin
1

IDR, III, 1 consemnează prezența unor monumente în mediul particular.
ILD, 2005, 195 - postament de statuie dedicat lui IOM, Iunonei, Minervei dar care putea fi
adusă chiar și de la Ulpia Traiana.
3
Nu în toate cazurile există în literatura de specialitate indicii asupra locului exact de descoperire a monumentelor, se menționează doar că ele provin din săpăturile din castru, la care
uneori apare notat și anul descoperirii. Informații în literatura de specialitate nu se păstrează,
ceea ce a îngreunat mult analiza pe care ne-am propus-o. Se conturează câteva zone cu o concentrație mare de monumente, cum ar fi în castrul mare, pe când în vicus-ul militar descoperirile de acest fel sunt mult mai rare.
2
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din săpăturile efectuate de Dr. Ioan BOROȘ în anii 1923–'24 în așezarea civilă de la
Tibiscum, unde au fost dezvelite într-un număr de 6 clădiri. În sfârșit, în bună măsură,
patrimoniul muzeului caransebeșean s-a format în ultimele decenii, de când a fost inițiată cercetarea comună a sitului de către cele două muzee din Timișoara și Caransebeș
(1976).
Se cuvine, a menționa de la început, că monumentele epigrafice sunt în cea
mare parte fragmentare, sparte de obicei pe orizontală, uneori chiar în fragmente mici,
ca și cum ar fi potrivite probabil pentru o zidărie. Ele apar amestecate pe teren, fragmente din monumente de marmură, calcar cochilifer sau calcar cristalin.
Monumentele epigrafice au fost descoperite în câteva puncte de pe arealul sitului antic atât din castru, cât și din așezarea civilă de pe malul stâng al râului Timiș4.

1. Castrul mare de la Tibiscum
Concentrația cea mai mare a fragmentelor de monumente epigrafice a fost constatată pe baza informațiilor din literatura de specialitate, în exteriorul castrului mare
respectiv în imediata apropiere a incintei de pe latura de est, respectiv, căzute în zona
șanțului de apărare.
Se cuvine a menționa că fortificația mare de la Tibiscum (cunoscută în publicații
ca și castrul mare (IV)) avea un singur șanț de apărare cu o lățime de cca. 8 m, la care
se adaugă berma din apropierea zidului de incintă, lată de 1,25–1,50 m. În general, la
această fortificație se constată trei–patru etape de refacere, atât în interior, cât și la elementele defensive exterioare. Prima etapă de locuire a castrului mare apare la adâncimea de 0,90–1,10 m de la nivelul actual al solului, adâncime la care în umplutura șanțului au fost localizate și fragmente de inscripții. Aici, au fost descoperite cele mai
numeroase fragmente de inscripții căzute, probabil, din zidul de incintă al castrului
mare5. Ultimele descoperiri au fost constatate în anul 1978, cu ocazia dezafectării fundațiilor unui grajd al CAP cuprinzând mai ales, fragmente de monumente funerare6.
De-a lungul incintei de est a castrului au fost descoperite mai multe fragmente
de monumente epigrafice.
Descoperirea în anul 1967 a două monumente, unul funerar și un altul votiv,
în imediata apropiere a zidului de incintă de pe latura de est, în afara sa, a condus la
publicarea de către M. Moga a unui studiu privind pagus Tibiscensis7, cu concluzii
interesante la problematica în sine. Primul monument, era un altar funerar de marmură8
ridicat de C. Caecilius Felix, augustal al Coloniei (se subînțelege Ulpia Traiana), pentru
soția sa Valeria Crescentilla, ceea ce sugerează că respectiva familie locuia la Tibiscum,
deși personajul deținea funcții în capitala provinciei. Implicit, pe baza acestei informații,
M. Moga sugera prezența unui pagus al coloniei Ulpia Traiana la Tibiscum, ceea este
corect. Al doilea monument, de data aceasta votiv era dedicat lui Sol Ierhabol de către
4

Câteva piese fragmentare au fost incluse în zidăria bisericii medievale din centrul orașului
Caransebeș.
5
Vezi Anexa, nr. 68-71 etc.
6
Petrovszky, Wollmann, 1979, passim.
7
Moga, 1970, p. 41-50.
8
Moga, 1970, p. 41-43; Anexa, nr. 25.
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un veteran din garnizoana de la Tibiscum, Aurelius Laecanius Paulinus, decurion al
Coloniei Sarmizegetusa9. Monumentul găsit în imediata apropiere a zidului de incintă
de pe latura de est a suferit puține distrugeri, doar deasupra profilaturii superioare a
altarului. În acest caz avem o situație interesantă și anume un fost militar din garnizoana
tibiscensă stabilit aici, ajunge să dețină calitatea de decurion în Capitala provinciei.
În ambele cazuri se constată că monumentele au fost reutilizate în construirea zidului
de incintă al castrului mare de pe latura de est. Dislocarea lor din două locuri distincte:
un templu și un cimitir și aducerea lor în același loc pentru repararea incintei de piatră
a castrului dovedește faptul că locurile inițiale nu mai erau folosite, sau mai bine zis
în funcțiune și astfel s-a procedat la dezafectarea lăcașurilor respective.
Semnificativă este concentrarea în dreptul porții de pe această latură unde se
menționează mai multe piese sculpturale și epigrafice întregi remarcate cu mult timp în
urmă, de către Constantin DAICOVICI, Ioachim MILOIA și ulterior și de M. Moga10.
Poarta castrului în discuție amplasată pe această latură este databilă în prima
jumătate a secolului II (respectiv etapa de folosire a castrului mic II/2 cu incintă din
piatră)11 și care deducem că în timpul existenței şi folosirii castrului mare (IV) era blocată și nu mai era în funcțiune, cum era firesc12. Aici, fără a se putea menționa în vreun
fel cum erau așezate, au apărut câteva monumente întregi, cum ar fi altarul votiv dedicat de Laecanius Paulinus lui IOM13, un coronament funerar cu doi lei funerari și un
con de pin și alte două monumente epigrafice etc., indiciu al faptului că poarta respectivă a fost închisă la un moment dat14. Alături de alte monumente fragmentare neprecizate, ele formau probabil blocajul porții într-o epoca ulterioară15.
Mențiuni asupra descoperirii unor monumente întregi sau fragmentare căzute
din zidul de incintă în afara castrului sunt altarele funerare ale lui P. Ael. Claudianus16,
Claudius M... veteran din Numerus Palmyrenorum17, stela funerară a soldatului Brisa9

Anexa, nr. 5.
Daicovici, Miloia, 1930, p. 15. După modul în care secvențial M. Moga face referire la aceasta, deducem că ea a fost parțial dezvelită deja de prof. G. G. Mateescu, în anii 1923–'24. În
timpul cercetărilor efectuate de M. Moga sunt menționate în primul raport și anumite descoperiri de monumente, în orice caz turnul de nord a porții a fost dezvelit ulterior, integral de D.
Benea. (Benea, Bona, 1994, p. 33).
11
Poarta era localizată la cca. 48 m de colțul de nord-est al castrului mare și reprezintă o etapa
anterioară de locuire din timpul castrului mic cu incintă de piatră (II/2) (D. Benea) (Benea,
Bona, 1994, p. 33).
12
În punctul “Zidina” au existat în perioada secolelor II–III, mai multe fortificații, care s-au dezvoltat în decursul timpului, după cum urmează un castellum de pământ (60 × 60 m), apoi prin
extindere castrul mic de pământ și apoi castrul mic cu incintă din piatră (II/1,2) datat până la
mijlocul secolului II, o a treia fortificație de pământ la sud de prima (III), peste acestea în jurul
anului 160 a fost ridicat castrul mare (IV -cu mai multe faze de refacere). Monumentele în discuție apar ca și amenajări ale unei faze romane târzii.
13
Anexa, nr. 6.
14
Daicovici, Miloia, 1930, p. 15; anexa, nr. 28, fragment de stela funerară.
15
Benea, Bona, 1994, p. 40-41.
16
Anexa, nr. 15.
10
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nius Aulusanus din coh. I Sagittariorum18 etc., alături de alte fragmente de mici dimensiuni păstrându-se câteva litere doar, care fac greu inteligibil un text provenind de la
monumente funerare, onorifice sau votive19.
De-a lungul zidului de incintă de est, un alt sector în care au apărut fragmente
de monumente epigrafice a fost constatat pe culoarul nordic al porții praetoria a castrului mare. Culoarul fusese blocat printr-un zid lat de 1,90 m construit dintr-un parament de blocuri de calcar având în centru un emplecton din piatră de râu, piatră de
carieră și mortar. În spațiul din spatele zidului pentru ridicarea nivelului de acces au
fost aruncate fragmente de capitele de marmură, un stâlp miliar fragmentar, un con
de pin funerar și un fragment de monument onorific20. În momentul descoperirii culoarului am presupus, judecând după informațiile de care dispuneam la aceea dată21, că
această blocare a avut loc la un moment în cursul secolului III (în timpul lui Caracalla,
Gordianus III), după care, înspre mijlocul secolului III (domnia lui Gallienus), a avut loc
o redeschidere a culoarul porții printr-o reamenajare22. Analiza întregului fond de monumente descoperit în castru ne obligă la o reevaluare a întregii interpretări.
Nu deținem niciun fel de informații asupra descoperirii unor monumente fragmentare la sud de porta praetoria a castrului mare, întrucât la nici 70 m sud de aceasta cursul fluctuant al râului Timiș a distrus o bună parte din castrul de la Tibiscum,
foarte probabil încă din antichitate.
În interiorul castrului, în colțul de nord-est, sunt grupate trei clădiri construite
din piatră, care au fost amplasate peste traseul viei sagularis și parțial peste agger-ul
castrului, care nu mai era în funcțiune. Acesta este un indiciu de datare târzie a construirii respectivelor clădirilor, cu o destinație în bună parte, încă neclară23. Ele se datează,
în opinia noastră, în epoca romană târzie, fără a avea prea multe date în acest sens,
decât faptul că ele nu mai respectă nimic din planimetria internă a castrelor romane,
ceea ce ar corespunde unei perioade ulterioare mijlocului secolului III spre secolul
următor.
Astfel, pe suprafața clădirii I, din interiorul fortificației, sunt amintite de M.
Moga un număr semnificativ de fragmente de monumente funerare sau votive24. Dintre
acestea, cel mai inteligibil este un fragment dintr-o stela funerară care mai păstra literele ex N. Pal.., ceea ce denotă că invocaţia a fost pusă unui soldat din acest numerus25.
Însă cea mai importantă descoperire in situ este cărămida fixată în mortar la intrarea
în clădirea I, care menționează numele lui Mar(ius) Aurel(ianus) princeps n(umerii),
17

Anexa, nr. 17.
Anexa, nr. 19
19
Anexa, nr. 29-31, 34-37, 39-42, 44-48.
20
Anexa, nr. 65.
21
Cercetări D. Benea.
22
Benea, Bona, 1994, p. 41.
23
Benea, 2016, Castrele romane de la Tibiscum (în pregătire).
24
Anexa, nr. 14, 27, 38, 43, poate și 61. Pe anumite fragmente se observă prezența unor indicii
legate de divinități palmyrene sau indivizi din această unitate.
25
Anexa, nr. 14.
18
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care a ridicat un portic pentru zei (porticum deum stravit)26, indiciu al prezenței unui
lăcaș de cult în acel loc. Având în vedere, prezența destul de densă a unor monumente
privind divinități palmyrene în interiorul clădirii, dar și în exteriorul castrului în imediata apropiere s-a presupus pe bună dreptate, că edificiul era dedicat acestui pantheon
spiritual27.
În anul 1972, M. Moga publica patru tăblițe votive din marmură din care două
aproape întregi și alte două fragmentare găsite în clădirea B28, clădire situată în sectorul
de nord-est al castrului mare.
În colecția muzeului din Lugoj se păstrează alte 3 plăcuțe votive publicate de
mult, de prof. Dumitru TUDOR29, care proveneau de la Tibiscum, fără alte informații
asupra contextului descoperirii lor. Este posibil ca ele să provină din săpăturile efectuate în anul 1924 de Dr. I. Boroș sau G. G. Mateescu. De asemenea, C. Daicoviciu
consemnează alte două piese întregi pe care le-ar fi văzut în perioada postbelică, care
însă nu se mai regăsesc în colecția muzeului din Lugoj30. Piesele descoperite în clădirea III din castrul mare, publicate de M. Moga, din care una întreagă (15,5 × 14,5 ×
1,6 cm), celelalte trei fragmentare nu sunt astfel singurele cunoscute ca provenind din
situl antic31.
Piesa întreagă prezintă iconografia divinității, doar cu un singur cavaler dispusă
în trei registre orizontale, din care cel central este cel consacrat prin înfățișarea cavalerului în galop spre dreapta, având marea zeiță în fața calului32. În jurnalul întocmit în
anul 1965, M. Moga consemna un fapt important și anume că piesa a fost descoperită
cu ocazia unui sondaj efectuat în partea de nord a clădirii III. Sondajul și-a propus stabilirea stratigrafiei până la solul viu, basorelieful a fost surprins într-un nivel “databil
în secolul II”, adică într-o etapă de locuire aparținând castrului mic din piatră33. Prezența plăcuțelor votive în castru credem că nu este întâmplătoare, întrucât în prima
jumătate și în cursul secolului II (nivelul unde a fost descoperită plăcuța - după informația lui M. Moga) corespunde castrului mic; aici staționa o unitate de traci: cohors

26

Piso, Benea, 1999, nr. 8 = ILD, 2005, 213.
Piso, Benea, 1999, nr. 8 cu comentariul respectiv, vezi și Marcu, 2004-2005, p. 75-105. În
fața intrării în clădirea I, au fost descoperite de M. Moga două fragmente provenind de la statui de mari dimensiuni din marmură: o mână cu o pateră și un fragment de mână de la o statuie
supradimensionată, poate legată de o reprezentare a lui Liber Pater(?).
28
Clădirea B = Clădirea III în notările noastre. M. Moga, în timpul cercetărilor efectuate, a notat
în rapoartele inițiale edificiul din imediata apropiere a agger-ului castrului mare cu A = Clădirea I și apoi a fost identificată și cercetată la 10 m spre vest clădirea a doua notată tehnic cu
B; deducem că abia ulterior a fost identificată clădirea cu absidă, între cele două, care trebuie
să fi fost denumită clădirea C = Clădirea II în lucrările noastre (Benea, Bona, 1994, p. 50-54).
29
Tudor, 1939, p. 70-73 (apud Moga, 1972, p. 39).
30
Daicoviciu, 1945, p. 148, nota 1.
31
Moga, 1972, p. 47 - se menționează şi o altă piesă fragmentară descoperită în așezarea civilă
de către M. Moga fără a se semnala contextul de descoperire (D: 1,5 × 2,5 × 1 cm).
32
Moga, 1972, p. 39-51.
33
Benea, Bona, 1994, p. 52, nota 74.
27
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I Thracum Sagittariorum, după cum rezultă din noile cercetări efectuate asupra acestei trupe.
Piesele în discuție sunt singurele, după știința noastră, descoperite până
acum într-o clădire a unui castru evidențiind și valențele militare ale cultului.
Aspectul clădirii III din castrul mare, cu dimensiunile 34 × 6,40 m, împărțită
în mai multe încăperi egale, sugerează identificarea aici, în ultima fază de locuire, a
unei barăci cu intrarea dispusă spre vest de-a lungul drumului via principalis sinistra
a castrului mare. Clădirea putea avea și o altă destinație. Dacă mențiunea lui M. Moga
conform căreia plăcuțele votive provin dintr-un sondaj efectuat pentru un control stratigrafic la capătul nordic al clădirii înseamnă că plăcuţele votive provin din nivelurile
anterioare ale castrului mare, dependente de castrul mic, de unde și datarea propusă
de M. Moga pentru secolul II34.
Nu deținem informații asupra descoperirii unor monumente de orice fel, de-a
lungul zidului de incintă de pe latura de nord a castrului mare. M. Moga nu menționează, cu ocazia săpăturilor efectuate, prezența unor monumente căzute în șanțul de
apărare sau pe traseul zidului de incintă în structura sa de construcție, cu excepția unor
diferențe între sorturi de piatră utilizate respectiv blocuri de calcar fasonate la bază,
alături de piatră de carieră gresie, granit și piatră de râu.
Doar, în colțul de nord-vest al castrului, în interior, M. Moga consemnează două
fragmente de plăci votive dedicate lui Malagbel35. În schimb, în afara colțului de nordvest al castrului, în anul 1975, au fost descoperite împreună un relief votiv dedicat lui
Juppiter și o inscripție închinată aceleași divinități. Piesele se presupune că erau depuse într-un sacellum (?)36.
Pe latura de vest a incintei castrului mare nu sunt menționate, până acum, urmele depunerii unor monumente fragmentare în structura zidurilor, cu o singura excepție
- un fragment de placă votivă37.
Pentru perioada anilor 1967–'72, când M. Moga a efectuat săpături în castru
nu se menționează descoperiri de monumente, care pot fi localizate în vreun fel, pe
teren38. Piesele întregi sau fragmentare amintite în anexa noastră ar sugera, că în bună
parte monumentele ar putea proveni, pentru anii 1969–'70, din principia castrului mare,
care a fost dezvelită în această perioadă39. Piesele menționate sunt în mare parte întregi
și puțin afectate de spargere intenționată, dacă nu cumva au fost folosite astfel în anumite amenajări romane.
În rare cazuri s-au păstrat piese întregi și mai ales găsite in situ în mediul lor
inițial. Principia castrului era locul consacrat în care erau depuse inscripțiile cu caracter
oficial, onorific, pentru aceasta ele fiind amplasate, de obicei, în basilica, în preajma
34

Benea, Bona, 1994, p. 52.
Anexa, nr. 9, 12.
36
Anexa, nr. 7, 77 - descoperite în anul 1975.
37
Anexa, nr. 32.
38
Se precizează doar “săpături în castru” și uneori anul descoperirii, dar acesta nu ajută prea
mult la o identificare, nefiind cunoscute sectoarele din castru, unde s-au făcut săpături.
39
Anexa, nr. 1, 4–6, 13, 18, 21–26 etc.
35
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altarului central. Prea puține monumente sunt amintite în această ipostază la Tibiscum.
Se cuvine a menționa în primul rând, altarul ridicat de cohors I Sagittariorum pentru
împăratul Marcus Aurelius, descoperit de M. Moga fixat încă în peretele de vest al basilicii.
Un alt monument semnificativ este Coloana votivă dedicată lui Mars Augustus
descoperită răsturnată în curtea basilicii.
Am menționa, de asemenea, câteva descoperiri provenind din basilica principiei
castrului mare (vezi Anexa, nr. 60, de pildă).
În interiorul castrului, în două-trei cazuri, s-a constatat de noi reutilizarea unor
monumente votive ca și suport în susținerea suspensurei. Astfel, într-o încăpere a armamentariei unde s-a introdus un sistem de încălzire cu hypocaustum a fost descoperit
spart parțial un altar dedicat zeiței Minerva40. Dedicantul, un actarius cu numele Aurelius Candidianus din coh. I Vindelicorum, dedică monumentul în sănătatea a doi împărați, probabil Caracalla și Geta. Mai multe piese fragmentare au fost descoperite în diferite puncte din principia în formă fragmentară41, între care se cuvine a menţiona un
altar fragmentar închinat împăratului Gordianus III din care se păstrau doar primele
trei rânduri42.
De asemenea, izolat în castru, a fost găsit un altar adus probabil dintr-un templu al zeiţei Minerva, un altar ridicat de Valerius Rufinus actarius în Numerus Palmyrenorum, pentru Minerva Augusta43. El a fost reutilizat la construirea a sistemului cu
hypocaustum într-o încăpere a clădirii IV din castrul mare.

2. Vicus-ul militar
În aşezarea civilă, situaţia descoperirii unor monumente nu apare atât de evidentă, precum în castru. Putem presupune cu rezerva cuvenită că în bună măsură mai
multe monumente, de data aceasta reliefuri votive au fost descoperite de către I. Boroş
în partea de nord a vicus-lui militar în timpul săpăturilor sale şi care se păstrează în
colecţia muzeului din Lugoj44.
Piese descoperite într-un context clar sunt cele provenind din clădirea III, ele
au fost găsite într-o încăpere de pe latura de vest a clădirii şi aparţin, se pare, inventarului unui templu. Ele au fost descoperite în timpul cercetărilor efectuate de către M.
Moga. O colonetă votivă închinată lui IOMD de către Aelius Victorinus, decurio quaestoricius al Coloniei Apulum, alături de capul unei statui supradimensionate din marmură a lui Juppiter, formează patrimoniul clădirii45. Ambele piese au fost descoperite
în încăperea centrală în cursul cercetărilor arheologice efectuate de M. Moga. Monumentul se datează în a doua jumătate a secolului II – înspre secolul III. Ele nu fuseseră
reutilizate în clădirea respectivă, ci au fost găsite răsturnate în umplutura nivelului de
locuire al camerei respective.
40

Anexa, nr. 60.
Anexa, nr. 58 a, b; 59.
42
Anexa, nr. 67.
43
Anexa, nr. 74.
44
Vezi mai sus.
45
Anexa, nr. 8, 78.
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Un posibil altar votiv este semnalat de M. Moga, având ca loc de descoperire “lângă templu în aşezarea civilă”46.
Un mic postament de marmură pentru o statuetă dedicată lui Liber Pater a fost
descoperită în clădirea VIII din vicus. Dedicantul Dignus sau Dius cum a fost întregit
numele personajului, sugerează un individ de condiţie modestă, de origine probabil
orientală.
O ultimă piesă ar fi un mic fragment de stelă funerară din marmură descoperit
undeva pe teritoriul aşezării civile47.
Se conturează astfel o prima observaţie importantă şi anume numărul mic de
monumente care prezintă ca loc de provenienţă vicus-ul militar (chiar dacă adăugăm
aici şi cele presupuse ca provenind din acest areal şi păstrate la muzeul din Lugoj în
număr de 10). În acelaşi timp, este evident că în arealul cercetat din aşezarea civilă, a
vicus-ului, exceptând clădirea III, nu deţinem încă indicii asupra vreunui alt lăcaş de
cult roman. O ultima menţiune credem că este necesară şi anume nu s-au constatat pe
arealul vicus-ului urme de spoliere a unor piese antice sau chiar de distrugere intenţionată48.

3. Monumente descoperite pe malul drept al râului Timiș
Informaţiile epigrafice sunt destul de lapidare privind această parte a aşezării
civile. Ele se concentrează în două puncte de pe arealul aşezării civile şi anume templul
lui Apollo şi în preajma unor surse de apă antică.
Un loc distinct în peisajul pieselor epigrafice de la Tibiscum îl oferă cele două
monumente votive închinate lui Apollo Conservator descoperite în perimetrul templului de la Iaz în poziție aproape in situ. Cele două inscripții descoperite în templul lui
Apollo Conservator. Primul monument aproape intact a fost dedicată de tribunul Septimius Diomedes, comandantul lui cohors I Vindelicorum în momentul refacerii templului distrus de vechime.
A doua piesă, incizată pe o placă rotundă de marmură, dar fragmentară, a fost
reconstituită succesiv pe măsura descoperirii fragmentelor. Monumentul a fost ridicat
de P. Ael. Gemellus pentru Apollo Conservator în sănătatea împăratului Caracalla49.
Monumentul a fost dedicat în numele legatului consular al Daciei, L. Marius Perpetuus.
Monumentele nu au fost îndepărtate de poziţia lor iniţială în care se aflau, chiar dacă
probabil au fost răsturnate din locul ocupat iniţial. Acest lucru sugerează faptul că împotriva lor nu a avut loc o acţiune de distrugere intenţionată.
Un altorelief a unei nimfe executat în calcar destul de erodat a fost descoperit
în preajma unor izvoare apropiate de zona periferică a oraşului antic. Monumentul se
păstrează actualmente în muzeul din Caransebeş50.
46

Anexa, nr. 33.
Anexa, nr. 17.
48
În acest sens am menționa prezența vasului de cult din marmora descoperit căzut în încăperea
iniţială a clădirii VII, care făcea parte probabil dintr-un lararium.
49
Anexa, nr. 72, 73 - cu bibliografia aferentă. Templul lui Apollo se afla pe malul drept al râului Timiș, la cca. 3 km est de castru.
50
Anexa, nr. 14.
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***
Incursiunea efectuată asupra localizării fondului epigrafic şi iconografic roman
pe arealul aşezării antice de la Tibiscum oferă posibilitatea unei analize intrinsece asupra “mişcării monumentelor” din locul lor iniţial spre anumite locaţii în care au fost
descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice.
De la început, se cuvine a menţiona faptul că în castru se păstrează cantitatea
covârşitoare a pieselor cu caracter epigrafic de natura funerară şi votivă de la Tibiscum.
Nu am luat în discuţie monumentele cu caracter onorific, care bănuim au fost dislocate din castru, ori poate dintr-un alt loc public nesemnalat arheologic până în prezent.
De fapt, numărul lor este mic, până în prezent. Cele mai numeroase descoperiri de
monumente în bună măsură fragmentare se concentrează îndeosebi pe latura de est a
castrului, în afara lui, căzute în şanţul de apărare al fortificaţiei de unde au fost recuperate şi pe cât posibil întregite în cele două corpus-uri epigrafice ale Daciei (IDR, III, 1
şi ILD). După modul în care au fost sparte se poate deduce că au fost aduse din locul
iniţial şi pregătite pentru a fi incluse în zidăria incintei de pe această latura. Câteva dintre ele au fost descoperite şi în interiorul colţului de nord-est al castrului mare. Faţă
de celelalte zone ale castrului unde prezenţa monumentelor epigrafice este irelevantă
ca număr de piese reutilizate, în structura zidurilor de incintă, numărul covârşitor de
inscripţii de pe latura de est denotă importanţa majoră acordată acestui sector din castru.
Latura respectivă era amplasată de-a lungul drumului de acces din aşezare printr-o
ramificaţie a drumului imperial, ceea ce atrage atenţia că respectiva arteră de comunicaţie era în funcţiune la data respectivă, neprecizată încă riguros.
Atenţia acordată acestei laturi trebuie să fi avut şi o altă semnificaţie aparte
deocamdată puţin evidenţiată de săpăturile arheologice. Ea trebuie pusă în legătură cu
contextul general al unei epoci în care a putut avea loc schimbarea locului “original”
al monumentelor antice şi aducerea lor în noua locaţie. Cele mai numeroase piese fragmentare sau întregi provin din mediul funerar51. Aducerea lor aici presupune mutarea
lor dintr-un loc nu prea îndepărtat pentru noile amenajări determinate ale fortificaţiei.
Deocamdată, la Tibiscum, necropolele nu sunt chiar clar precizate pe teren.
Necropolele romane erau amplasate, conform uzanţelor juridice romane, la
cca. 500–1000 m distanţă de aşezările antice de-a lungul celor patru drumuri antice,
care străbăteau localitatea respectivă. Cum aşezarea urbană de la Tibiscum era amplasată la intersecţia celor două drumuri imperiale Lederata–Tibiscum şi Dierna–Tibiscum,
locaţia existentă era amplasată pe malul drept al râului Timiş, unde ulterior, de-a lungul acestuia s-a format municipiul antic Tibiscum, din timpul lui Septimius Severus.
Deocamdată este precizat arealul pe care îl ocupă necropola de sud-est, cunoscută ca o necropolă tumulară localizată la Iaz din punctul “Dâmb” dispusă de-a lungul
drumului imperial Dierna–Tibiscum52. Locul respectiv era o terasă aflată la cca. 300–
400 m, unde în anul 1977 au fost găsite câteva morminte romane de incineraţie şi un
mormânt de inhumaţie53.
51

Vezi Anexa în general.
Benea, Bona, 1994, passim.
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Benea, Bona, 1994, p. 117-118.
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Logic, se conturează posibilitatea ca de-a lungul drumului Tibiscum–Ulpia
Traiana să fi existat o a doua necropolă, cea de est, care însă nu este documentată pe
teren, dar pe teren nu este delimitată nici întinderea oraşului antic în acest sector şi ca
atare nu sunt semnalate descoperiri funerare54.
Configuraţia terenului la vest de punctul Zidină sugerează posibilitatea existenţei necropolei de vest de la Tibiscum sub actualul Triaj CFR Caransebeş, care să
fi deservit vicus-ul militar şi castrele existente aici. Nu deţinem nici un fel de informaţii arheologice încă. Ipoteza noastră se bazează, în principal, pe faptul că artera de
comunicaţie principală aflată la vest de Tibiscum era pe drumul imperial Lederata–
Tibiscum, iar spre sud, castrul mare era delimitat la marginea promontoriului Zidină
de cursul râului Timiş, neexistând posibilitatea unei necropole, iar, înspre nord, pe
malul stâng al râului Timiş, nu s-a constatat prezenţa unei căi de comunicaţie, care să
permită formarea unei necropole pe malul stâng al râului, cum de altfel nu avem nici
pe malul drept al râului.
Preluarea unor monumente funerare dintr-o necropolă pentru reutilizarea lor
în refacerea unei fortificaţii reprezintă practic spolierea mormintelor de apanajul lor
cel mai important şi anume identitatea locului respectiv. Jurişti romani au acordat o
mare importanţă fenomenului violatio Sepulchri, care reprezenta în antichitate o problemă gravă55. Juristul Iulius Paulus oferă o descriere detaliată a fenomenului de profanare a unui mormânt cuprinzând diferite delicte de la mutarea anumitor obiecte în interiorul mormântului, spargerea şi deschiderea mormântului, depunerea de obiecte străine în el, profanarea rămăşiţelor decedatului şi expunerea acestora razelor soarelui56.
Iulius Paulus atrage atenţia că pedepsele erau foarte aspre, pentru clasele superioare
(honestiores) se prevedea exilarea pe o insulă, iar pentru clasele de jos (humiliores)
era prevăzută munca forțată în mine. Desigur, referinţa directă priveşte profanarea cadavrului şi nu a monumentului în sine, care însoţea mormântul respectiv, fenomen care
probabil nu era apreciat ca fiind deosebit de grav, dar care intra sub incidenţa legii romane.
În cazul de faţă, la Tibiscum avem o astfel de situaţie clar evidenţiată prin descoperirile de monumente epigrafice prezentate dislocate din locul lor inițial din cimitir
pentru o altă destinaţie. Monumentele epigrafice aşa cum au fost ele găsite erau căzute
din zidul de incintă, în şanţul de apărare al fortificaţiei, demonstrează în chip evident,
noua lor destinaţia de completare ca şi material de construcţie din piatră în lucrările
de reparaţii.
Deocamdată problema care se ridică este pe de o parte, locul de unde au fost
54

Problema existenţei acestei necropole nu a fost pusă de loc până acum în prezent de literatura de specialitate. Amplasarea ei trebuie apreciată a exista undeva între oraş şi templul lui
Apollo Conservator.
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Referiri la această problematică, cu analiză scurtă a izvoarelor literare, vide Mureşan, Mureşan,
2015, p. 305-307.
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I. Paulus; I, 21, 5: Qui sepulchrum violaverint aut de sepulchro aliquid sustulering, pro personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur ... (apud Mureşan, Mureşan,
2015, p. 305-307).
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luate aceste piese, adică din ce necropolă, cea de est sau cea de vest, lucru greu de reconstituit şi aproape imposibil de realizat în această etapă de lucru. Ar trebui să presupunem ipotetic că din cea mai apropiată de castru, respectiv cea de vest, era aceea care
adăpostea în cea mai mare parte morminte de palmyreni, dar şi alte elemente provenind
din garnizoana tibiscensă (traci, chiar romani etc.)57.
Pe de altă parte însă spolierea mormintelor de monumentele care le însoţeau
reprezenta un delict grav, pedepsit de lege. Dar, în situația de faţă sugerează şi argumentează, în același timp, faptul că necropola respectivă era abandonată şi implicit
nu mai existau urmași care să se ocupe de mormintele familiare. Numai o astfel de
situație, putea permite accesul la spolierea mormintelor fără intervenția juridică a autorităților romane. Pentru Tibiscum, şi Dacia implicit, acest moment, putea avea loc
numai după retragerea romană din provincie, când în castru se adăposteau locuitorii
din așezarea civilă, probabil doar temporar, în caz de nevoi stringente de apărare.
Elemente de datare riguroasă lipsesc deocamdată, care să dovedească momentul în care a avut loc folosirea monumentelor în structura unor ziduri antice. Dar, prin
comparație cu descoperiri similare din provinciile învecinate sau chiar de pe teritoriul
fostei provincii Dacia (Porolissum, Potaissa etc., de pildă) considerăm posibilă datarea şi la Tibiscum a unui fenomen similar.
Pentru Tibiscum se conturează o particularitate aparte şi anume concentrarea
acestor descoperiri cu deosebire pe latura de est a fortificaţiei, atât în exteriorul, cât şi
în interiorul acesteia, ceea ce poate evidenţia nevoia acută de reparaţii a sectorului în
cauză, într-un moment dat al existenţei sale.
Partea de est a fortificaţiei a fost timp îndelungat supusă unor amenajări constructive intense, care cu timpul au conturat existenţa unor clădiri construite din piatră
(notate tehnic: I–IV) al căror amplasament numai respectă nimic din structură riguroasă a unui castru roman, respectiv agger, via sagularis, care sunt riguros distruse
de noile construcţii, ce la rândul lor nu mai respectă nimic din planul unor clădiri cu
caracter special precum horrea, valetudinaria, barăci, chiar a unui praetorium sau
principia. Dificultatea aceasta de a identifica destinaţia celor patru clădiri care nu-şi
găsesc analogii în lumea militară romană constituie un indiciu că ele au fost realizate
într-o vreme, când principiile care se aflau la baza castramentaţiei nu mai erau în uzanţă.
În atare situație, se conturează ipoteza că reutilizarea monumentelor antice a
fost impusă de anumite măsuri stringente de apărare a castrului în sectorul amintit, care
devenise vulnerabil la un moment, după anumite distrugeri. Din lipsă de timp, poate
materialul de construcție cel mai la îndemână a fost procurarea lui dintr-o necropolă
şi ca urmare, adaptarea prin spargerea lui în fragmente potrivite în zidăria incintei de
răsărit a părut firească. O astfel de activitate nu putea avea loc decât atunci, când spațiul
respectiv nu mai era sub o autoritate romană, iar cei care comiteau acest sacrilegiu
reprezentau o comunitate care nu mai avea o legătură de rudenie cu cei îngropați în
necropolă.
Vedem aici, populație locală civilă de sorginte daco-romană din vicus (o populație amestecată), care cunoștea însă, încă tehnicile de lucru romane, pe care le-au
57

Vezi Anexa.
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urmat în construcțiile realizate. Comunitatea din așezare era formată din acele elemente
de populație latinofonă rămase după retragerea autorităților romane. Faptul că, în secolul IV pe teritoriul vicus-ului s-au descoperit cca. 28 de monede, alături de un tezaur
de monede datând în secol IV, iar în castru s-au descoperit doar 2–3 piese demonstrează
în chip evident că locuirea permanentă şi activitatea economică avea loc în așezare,
iar în castru, comunitatea se retrăgea doar temporar, în caz de nevoi de siguranță, ceea
ce explică poate într-un fel sectorul construit în piatră, alături de principia, doar în partea de est a fortificației, faţă de restul suprafeței militare, unde se constată doar amenajări de tip bordei. Dacă raționamentul este corect atunci, vedem aceasta ca singura posibilitate care exista, cândva în secolul IV, de organizare a apărării castrului, mai mult
aceasta argumentează în continuare, folosirea drumului pavat ca singura cale de comunicație în așezare, dar, mai mult înțelegem utilizarea la maxim a sectorului de est, din
castru.
Problema următoare care poate şi trebuie să fie invocată este aceea dacă spolierea monumentelor funerare putea fi considerată o acțiune izolată apărută pe moment
în comunitatea locală din lipsă de material de construcție sau dimpotrivă, ea reprezintă
o modalitate acceptată pe arii mai întinse urmare a deciziei unei autorități imperiale
romane? De ce menţionăm acest lucru? Întrucât, în provinciile Imperiului Roman târziu, astfel de fenomene aveau loc în mod curent, determinate, poate şi din raţiuni politico-spirituale ale epocii58, apar la prima vedere greu de acceptat, într-o provincie abandonată a Imperiului Roman, cum a fost Dacia. Numai că, astfel de fenomene de violare a mormintelor apar frecvent pe teritoriul Daciei Romane şi lista lor este impunătoare59, dar în literatura de specialitate se apreciază că fenomenul a avut loc de regulă
la mijlocul secolului III sau imediat după această perioadă datorită instabilității politice60. Nimeni nu-şi pune însă problema, dacă în condițiile existenţei provinciei romane
Dacia, cineva îndrăznea să recurgă la distrugerea mormintelor prin mutarea pietrelor
de la locul lor inițial şi mai ales distrugerea lor, pentru a fi folosite ca material de construcție, violând astfel locul mormintelor, pentru care existau pedepse foarte aspre61,
ceea ce este acceptat şi chiar susținut de literatura modernă românească, mai ales. Acest
lucru înseamnă că comunitatea respectivă nu mai dispunea de surse de material de construcție din piatră din cariere locale, ne referim la gresie, granit. În schimb, piatra de
râu se găsea încă, având cursul râului Timiş, ce curgea în apropiere, care însă a fost
evitată. Lipsa pietrei de construcție pentru refacerea zidului de incintă al castrului devenise o problemă majoră pentru existenţa comunității, care a recurs la singura posibilitate
pe care a avut-o la dispoziție, preluarea monumentelor funerare din cimitire, la care se
adaugă şi un alt aspect, şi anume şi preluarea unor vestigii epigrafice votive, în același
scop.
În acest caz, situația prezintă de asemenea, iarăși, o particularitate şi anume se
constată o preferință pentru divinitățile palmyrene (Bel, Malagbel, Ierhabol), dar şi
58

Benea, Hica, 2004, passim.
Benea, Hica, 2004, p. 86-98.
60
Hugel, 2003, passim.
61
Vezi mai sus.
59
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divinități consacrate ale Triadei Capitoline (IOM, Minerva), sau cu largă răspândire
precum cultul lui Liber Pater, Venus, Epona etc., alături de cele consacrate geniului
protector al unității de palmyreni şi ai cohortei auxiliare. Acest lucru demonstrează
dezafectarea unor lăcașe de cult ale divinităților în cauză pentru aceleași scopuri de
refacere a unor părţi din castrul mare. Desigur, primul aspect valabil şi în acest caz,
ar fi acela că nu mai existau adoratori ai cultelor palmyrene în castru şi așezare şi nici
ai cultelor romane tradiționale oficiale. Şi ca atare, s-a trecut la spolierea templelor
respective abandonate de adoratori.
Dintr-odată însă aici apar mai multe aspecte care contrazic o astfel de supoziție
şi anume legislația religioasă a sec. IV, începând mai ales cu împăratul Constantius II,
care încuraja un astfel de fenomen în încercarea de sprijinire a religiei creştine62.
Apoi, pe teren, în vicus nu s-a constatat încă nici un templu pentru divinitățile
palmyrene, ori pentru Liber Pater pe lângă cel presupus închinat lui IOM. Este, adevărat însă că inscripția din pavimentul intrării în Clădirea I din castrul mare, menţioneză
un princeps al unui numerus care a pus un portic pentru (clădirea) zeilor (porticum
deum stravit), ceea ce ar sugera prezenţa în castru a unui astfel de lăcaș de cult, cândva
în ultimele decenii ale secolului III, cam între epoca premergătoare celei a domniei lui
Gallienus și în anii care au urmat după aceea. Se conturează astfel, posibilitatea ca o
bună parte a reliefurilor votive şi a inscripțiilor cu acest caracter să fi fost adăpostite
în interiorul castrului. O astfel de posibilitate logică, la prima vedere este greu de argumentat pentru că lipsesc cu totul elemente de datare clară, precisă pentru situația respectivă. Prezența în Clădirea I din castrul mare a unor fragmente de statui ce pot fi atribuite zeului Liber Pater sugerează folosirea edificiului respectiv în ultima sa faza de
locuire ca loc de păstrare a monumentelor votive din așezare într-o primă etapă, pentru
ca în ultimii ani de folosire a castrului și implicit a Clădirii I să se constate distrugerea
statuilor și chiar a inscripțiilor din interior63, ceea ce corespunde epocii romane târzii.
Pentru astfel de manifestări sunt cunoscute mai multe spargeri intenționate sau
chiar păstrarea integrală a unor piese în interiorul fortificațiilor romane târzii de pe malul
de nord al Dunării, cum ar fi de pildă: descoperirea în cetatea de la Hinova, de secol IV,
a unor reliefuri de calcar reprezentând pe Pan, zeul Mithras sau statuete ale lui Venus64;
în cetatea romană târzie de la Dierna, un relief fragmentar dedicat lui Mithras, cu
inscripție pusă de un soldat din legiunea XXI Primigenia65; iar, în ultimul nivel de
locuire al castrului de la Pojejena, au apărut mai multe fragmente de reliefuri mithriace66.
62

Benea, Hica, 2004, p. 98-102.
Piso, Benea, 1999, p. 91-106.
64
Începutul funcționării cetății este pus în legătură cu vizita lui Diocletianus din anul 303 (cf.
Davidescu, 1989, p. 31). O monedă de la Maximianus, colegul lui Diocletianus, a fost descoperită depusă în mortarul zidului de cărămidă al barăcilor soldaților.
65
IDR, III, 1, 36.
66
Gudea, Bozu, 1977, p. 117-130; Gudea, Bozu, 1979, p. 333-343; Gudea, Bozu, 1977, nr. 1
- relieful păstrat în cea mai mare parte la Muzeul National de la Budapesta, a fost descoperit
în anul 1896 și reprezintă scena consacrată a taurotocniei. Un relief aproape similar ar fi fost
văzut de TÉGLÁS Gábor în anul 1902, piesa este actualmente pierdută (piesa nr. 2 din catalogul realizat de cei doi autori). Tot o descoperire veche este fragmentul de relief păstrat în Muzeul
63
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Cu certitudine doar piesele fragmentare nr. 5–14 provin din castru, din timpul cercetărilor efectuate de către Nicolae GUDEA și Ovidiu BOZU în anul 1976, iar din acestea piesa 13 reprezintă un fragment de statuetă înfățișând capul lui Mithras realizat din
marmură de bună calitate (I = 4,5 × 3,5 × 3,5 cm)67. Autorii datează piesele votive în
răstimpul cuprins între anii 150 (momentul construirii în piatră a castrului) și anul 250,
nedepășind veacul al III-lea68. M. Pintilie într-o lucrare și–a propus prezentarea unui
mic corpus al edificiilor de cult mithriace din Dacia, listă în care a inclus cu oarecare
ezitări și descoperirea de la Pojejena69. Reținerea autoarei venea din observația pertinentă că este discutabilă supoziția existenței unui sanctuar mithriac în interiorul unei
fortificații romane, ceea ce este corect și în opinia noastră. Dar, în epoca romană târzie
acest lucru apare plauzibil prin faptul, că odată cu legalizarea creștinismului în anul
313 și mai apoi, dispar multe culte tradiționale romane ori de altă sorginte, evidențiindu-se așa cum observăm, mai ales religiile cu puternic caracter local sau cu largă răspândire cum a fost cel oriental al lui Mithras, din secolul IV. Această perioadă, putea
oferi cadrul propice în care soldații, în castre, își practicau propriile culte religioase.
Prezența numeroaselor fragmente provenind de la mai multe reliefuri descoperite în
turnul de nord-est ar putea sugera altceva: un moment cronologic care urmează și
anume acela, când legislația creștină primește un caracter deschis antipăgân și are loc
un proces de distrugere directă a monumentelor antice, pentru desacralizarea lor, lucru
care trebuie să se fi petrecut la două-trei decenii după momentele de coexistență probabil pașnică între practicanții religiilor creștine și tradiționale romane, orientale etc.70.
Așadar, cam în toate fortificațiile romane târzii de pe linia Dunării se constată
prezența unor piese votive aparținând unor divinități cu mare audienţă, în rândul populației. Venus – ca divinitate protectoare a casei, alături de Liber Pater sau acoliții săi
precum Pan sau genii protectoare ale locului sunt prezente în rândul soldaților limitanei
recrutați din cadrul populației locale. Dar nu mai apar deloc, divinitățile romane oficiale consacrate precum Iuppiter, Minerva, Iuno etc.
Menținerea unor forme de manifestare cultică romană se îndreaptă spre acele
divinități, care corespund mentalității individului și a familiei sale, dar în care nu își
mai găsesc loc cultele oficiale romane. Venus și Liber Pater, geniile protectoare sunt
divinități apropiate, care în timpul provinciei Dacia prin formele lor de manifestare teracote (în cazul lui Venus) și reliefuri votive (în cazul lui Liber și a acoliților săi),
sau statuete de bronz - reflectă o anumită specificitate a manifestărilor spirituale care
Județean din Lugoj cu un fragment de inscripție ...MESO provenind probabil din vechea colecție a lui G. Georgescu formată chiar din piese provenind din zona castrului (piesa nr. 3). În
sfârșit, într-o colecție particulară din Timișoara se păstrează un relief păstrat parțial cu inscripția
DIZO. POSIDON... publicat în IDR, III, 1 (piesa nr. 4). Pentru ultimele trei piese votive nu
deținem informații privind locul exact de descoperire de pe teritoriul castrului sau a așezării
de la Pojejena.
67
Gudea, Bozu, 1977, nr. 13.
68
Gudea, Bozu, 1977, p. 129.
69
Pintilie, 1999-2000, p. 238.
70
Benea, 2013, p. 365-370.
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s-au perpetuat în timp în epoca romană târzie71.
Dacă ar trebui să apreciem numeric, s-ar constata că cea mai mare audienţă o
avea cultul lui Mithras prezent în toate cetățile, cu excepția celei de la Gornea, ceea
ce demonstrează răspândirea amplă a acestui cult în secolul IV, în mediul militar al
Imperiului, alături de creștinism. Descoperirile arheologice constatate în secolul IV,
în vestul Imperiului Roman, evidențiază o diminuare a edificiilor de cult păgâne afectate direct ca număr. Astfel, de pildă, în Dalmatia, din 33 de temple mithriace mai erau
în funcțiune 5 (Arupium, Dardagana, Jajce, Potoci, Konjic), în Noricum, din 33 de sanctuare mai funcționau 3: Lentia, Ponce Aeni, Schachadorf), Pannonia din 42 doar 4 mai
prezintă urme de activitate: (Poetovio (2, 3) și Fertörákos, Aquincum)72. Aceste date
sugerează o reducere substanțială a activității sanctuarelor respective. Cazul manifestărilor de cult mithriac reduse la cca. 11,6% în provinciile respective dovedește, totuși,
menținerea mult diminuată a religiei în activitate. Prezența unor fenomene religioase
din spațiul nord dunărean (respectiv de la Tibiscum și nu numai) similare cu altele, de
aceeași factură din provinciile sud-dunărene ale Imperiului Roman târziu, trebuie considerate indicii în argumentarea, cel puțin sub raport religios, de respectare a anumitor
forme de jurisdicție venite din Imperiu.
Revenind la descoperirile constatate la Tibiscum în urma analizei asupra locului descoperirii monumentelor epigrafice și votive antice constatăm existența a cel puțin
două etape evolutive în acest proces acele cărei începuturi datează probabil din ultimii
anii de existență a provinciei Dacia sau imediat după aceasta.
Într-o prima etapă, spre sfârșitul existenței provinciei Dacia, castrul roman
devine “depozitarul” și “păstrătorul” valorilor spirituale religioase ale așezării tibiscense aduse din temple. În interiorul castrului exista încă o garnizoană militară din
care făcea parte și un numerus amintit pe cărămida incizată fixată în pragul intrării în
Clădirea I73. Precizări mai riguroase în timp nu sunt posibile. În orice caz, existența
aici a unor monumente votive dedicate cultelor palmyrene și romane este indubitabilă,
argumentând strângerea lor probabil din lăcașurile de cult din așezarea vicană, necunoscute încă prin săpături arheologice. Situația trebuie să se fi prelungit câtva timp
sau chiar decenii după abandonarea provinciei. Judecând după faptul că în ultimul
nivel de locuire din vicus nu s-au constatat urme ale unor incendii violente, ci doar un
nivel de dărâmătură lentă alături de apariția unor delimitări de spații mici, în interiorul caselor făcute cu piatră de râu legată cu lut, putem presupune o ruinare lentă a vieții în așezare.
În a doua etapă se constată o grijă aparte pentru jumătatea estică a castrului,
care este refăcută, cu monumente funerare sparte intenționat și plasate în zidul de incintă, căzute apoi cu trecerea timpului în șanțul de apărare al castrului. Preluarea materialului funerar pentru reutilizare trebuie să se fi făcut din necropola cea mai apropiată,
cea de vest, de lângă locul în care era amplasat castrul mare. Fenomenul este cunoscut
în secolul IV în provinciile sud-dunărene ale Imperiului Roman, dar se constată că el
71

Benea, 2013, p. 370.
Bratoš, 1996, p. 316, nota 63; Benea, Hica, 2004, p. 36.
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Vezi notele 26–27.
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este cunoscut în fosta provincie Dacia, nu numai la Tibiscum, dar și în alte 21 de castre
din teritoriul acesteia, cu aproximativ aceleași amplasamente blocări de porți, refaceri
ale incintei etc.
Șansa de a descoperi această situație la Tibiscum a fost determinată în principal
de faptul că peste complexul antic în decursul veacurilor nu s-a suprapus nici o așezare urbană medievală sau modernă, care să producă schimbări sensibile în stratigrafia
locului. Situația constatată în cazul de față oferă credem încă un indiciu de analiză asupra modului în care societatea locală continuat să existe în ultimele decenii ale secolului III și în cel următor.
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Stare conservare

placă fragmentară;
D: 18 × 26 × 2 cm;
marmură
Altar onorific pentru fragmentar;
împăratul Marcus
D: 130 × 100 × 60 cm;
Aurelius
gresie calcaroasă
Altar votiv dedicat lui fragmentar, despicat pe verticaBelus deus
lă în două bucăți;
Palmyrenus
D: 1,52 × 55 × 37 cm; 2,8 × 28
× 31 cm; marmură
Altar votiv dedicat
fragmentar, lipsă partea inferiDis. Patris
oară a monument.
D: 47 × 27 × 18 cm;
piatră calcaroasă
Lespede votivă pentru placă spartă vertical în trei fragGenio N. Palm. Tib. et mente (marginea stângă lipsă);
cohortis, pro sal.
D: 15 × 26 × 2,5 cm;
Augg.NN.
marmură
Altar votiv dedicat
distrusă profilatura superioară;
Deo Soli Ierhaboli,
D: 140 × 70 × 50 cm;
Pro salutem DD.NN. marmură
AUGG.
Altar votiv dedicat
distrusă profilatura inferioară a
I.O.M.
monum. și o parte a câmpului
inscripției;
D: 69 × 41 × 31 cm; marmură
Altar votiv dedicat
calcar
I.O.M.

Denumire
monument

1 Lespede onorifică

Nr
crt

Militar
/ civil

338

P...Antoninus

Lecanius Paulinus

Aurelius Laecanius
Paulinus

P. Ael Servius

Atrius Marcel.

Ael. Zabdibol

Bibliografie

vet.ex.
211-212 săpături în castru 1967, loc
custos
neprecizat
armorum
Coh.I Vind.
veteranus
începu- descoperit în 1967 în săpătul sec. tura din fața porții de est a
III
castrului mic (probabil).
Ajustare pentru zidărie
civil(?)
în afara castrului, la colțul
de nord-vest alături de
relief votiv reprez. pe
Jupiter

IDR, III, 1,
138a

IDR, III, 1,
138

IDR, III, 1,
137

IDR, III, 1,
136

IDR, III, 1,
135

IDR, III, 1,
134/1 (MC), 2
(MNB)

1972, in situ în basilica din IDR, III, 1,
principia
130

1970, săpăturile desfășurate IDR, III, 1,
în castru
129

Locul descoperirii

sec. II 1. în castru, într-un sanț pt.
conducta de gaz;
2. în săpăturile în castru din
anul 1969
în castru?; loc neprecizat

165

Datare

vet ex optio. 211-212 în castru cu ocazia
săpăturilor; loc neprecizat

n/ Palm.Ti/
b(iscensium)

arm.custos
ex. N.Pal.

tabel cu numele unor militar
militari ofițeri
(centurion, decurioni)
Cohors I
militar
Sagittariorum

Dedicant

Anexa 1. Descoperiri de monumente epigrafice localizate pe teritoriul anticului Tibiscum
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Stare conservare

16. Altar funerar

15. Altar neterminat

fragmentar;
D: 32 × 14 × 13 cm;
marmură
păstrat integral , doar ciobită
profilatura;
D: 77 × 45 × 25 cm; calcar

colonetă de marmură, cu partea
superioară distrusă, la fel baza,
pentru ajustare într-o construcție;
D: I=60 cm, d=19 cm
10. Placă votivă dedicată fragment, se păstrează o porțilui Malagbel
une din partea stângă a monum.;
D: 18 × 8,5 × 3 cm;
placă de marmură
11. Coloană votivă dedica- lipsă capitel și o parte din bază;
tă lui Mars Augusti
D: I=232 cm, d=35 cm;
D<D> N<N>
coloana de marmură
12. Altar votiv pentru
fragmentar; distrusă partea inf. a
Silvanus Domesticus monum. cu profilatura, colțul
stâng al capitelului;
D: 27 × 18 × 10 cm;
gresie nisipoasă
13. Placă votivă dedicată fragment, se păstrează colțul din
lui Au(ribus) Dei
stânga;
D: 17 × 13,5 × 4,5 cm; marmură
14. Fragment placă votivă se păstrează două fragmente;
Ajustate pentru fixare în zidărie?
D: 28 × 18 × 6 cm; 20 × 17 × 6
cm; marmură

Denumire
monument

9. Colonetă votivă
dedicată I.O.M.D.(?)

Nr
crt

339

P. Ael. Claudianus

/Deo M/ALAG/ belo
pr/ .PR/ O SAL.
DDD./NNN.A/UGGG.
...VIUS

M. Pr...

text martelat pentru
dedicanți

Ael. V/ictorinus)/?

Ael. Victorinus

Dedicant

Datare

Bibliografie

în ruinele castrului

în principia castrului, în
anul 1968

colțul de nord-vest al
castrului, în interior

IDR, III, 1,
144 = ILD,
2005, 201
IDR, III, 1,
146

IDR, III, 1,
143

clădirea III de pe latura de IDR, III, 1,
vest a vicus-ului militar, în 140
încăperea centrală

Locul descoperirii

miles Num.
Palm. Tib.

civil ?

descoperit în clădirea I din
colțul de nord-est al
castrului mare
sec. II/2 descoperit pe latura de est a
- III castrului, în exterior

IDR, III, 1,
153

IDR, III, 1,
151

în interiorul castrului lângă IDR, III, 1, 143
colțul de nord-vest
+148 = ILD,
2005, 208
veteran
epoca descoperit în timpul
IDR, III,1, 142
poate P. Ael. Severi- săpăturilor în castru, loc
+149 = ILD,
Servius
lor
neprecizat
2005, 207

civil?

dec.
sec. II/2
quaestoriciu - III
s col.
Apulensis
civil?

Militar
/ civil
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Denumire
monument

24. Stelă funerară
(bilingvă -latină și
palmyreniană)

23. Altar funerar

22. Altar funerar

21. Stelă funerară D.M.

20. Stelă funerară D. M.

19. Stelă funerară D…

18. Stelă funerară D.M.

17. Stelă funerară D.M.

Nr
crt
Dedicant

340

fragment, partea superioară a
Aelius Male
monumentului complet distrusă,
probabil cu bustul defunctului;
D: 25 × 27 × 12 cm; calcar
fragmentară, distruse complet Ael. Sebl Aeliae Sa…
reprezentarea defuncților și
partea inferioară a monument.;
D: 68 × 80 × 25 cm; calcar
fragment, se păstrează colțul din P. Ae/l(ius)…
stânga sus al monument.;
D: 27 × 16 × 6 cm; marmură
fragmentară, spartă în partea
Antonius Marcus et
dreaptă sus;
Val. Iulianus
D: 138 × 43 × 30 cm;
andezit cenușiu
fragment, monum. spart pe
Brisanius Aulusanus
orizontală probabil în trei
fragmente, se păstrează doar cel
de mijloc (cu o parte a
registrului iconografic și
primele 3 rânduri ale textului);
D: I: 75 cm; l: 75 cm; g: 26 cm;
calcar
fragmentar; D: 86 × 58 × 30 cm; Claudius M…
augit cenușiu
fragmentar, distrus colțul
Flavius Quintus
dreapta sus, spart pe orizontală pri(nceps) ex Maro
în două fragmente pentru a fi
utilizat în zidărie;
D: 116 × 55 × 32 cm; calcar
fragmentară, partea stângă a
Neses Ierhei, monum.
monum. spartă pe verticală;
ridicat de frații
D: 116 × 44 × 9 cm; calcar
Malchus et Ierheus

Stare conservare

Locul descoperirii

IDR, III, 1,
156

IDR, III, 1,
155

Bibliografie

IDR, III, 1,
160

zidul de incintă al castrului IDR, III, 1,
mare, neprecizat, în anul
163
1964

descoperit în 1967, în
săpătura din castru

din așezarea civilă de lângă IDR, III, 1,
castru, loc neprecizat
158

sec. II/2 descoperit în săpătura din
- III castru, în anul 1969

sec. II descoperit în castru în
timpul săpăturilor

Datare

ex. N. Pal.

sec. II descoperit în săpătura în
castru, anul 1967

IDR, III, 1,
167

Vet. N. Palm sec. II/2 pe latura de est a castrului, IDR, III, 1,
Tib.
- III în exterior
164
civil?
în săpăturile din castru
IDR, III, 1,
165

miles Coh I
/Sag./ și
nu
Vindelicorum
(probabil)

milites ex
Palmyra

N. Maur.
Tib.

miles N.
Pal. vix
an….

Militar
/ civil
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Denumire
monument

32. Placă votivă

31. Stelă funerară

30. Stelă funerară

29. Stelă funerară

28. Altar funerar

27. Altar funerar

26. Placă funerară
(bilingvă - latină și
palmyreniană)

25. Lespede funerară

Nr
crt
Procula Batava

Dedicant

341

numele dedicantului
nu se păstrează.
Monum. ridicat de
Themhes... pentru
fratele său
întreg, partea inferioară spartă și Valeria Crescentilla,
restaurată;
ridicat de C. Caecilius
D: 122 × 56 × 46 cm;
Felix
marmură
fragmentară, câmpul inscripției dedicat lui Dislaria
organiz. în 2 registre verticale;
D: 86 × 66 × 27 cm;
gresie calcaroasă
fragment, piesa spartă în multe
fragmente pentru a fi folosită la
zidărie;
D: 24 × 11 × 5 cm; calcar
fragmentară, se păstrează partea dedicat de socer
inferioară a unui monum.,
(socru)
retezat pe orizontală, cu un
suport central pentru fixare în
pământ;
D: 86 × 73 × 30 cm;
gresie calcaroasă
fragment;
text bilingv: M
D: 14 × 8 × 2 cm;
/ Lys (palm) =
gresie
Aure/lius în
palmyreniană
fragm. pentru fixare în zidărie;
D: 17 × 13 × 4 cm; marmură

fragmentară, se păstrează colțul
stâng sus;
D: 20 × 21 × 4 cm; calcar
fragment; grafie cu litere
alungite;
D: 30 × 40 × 9 cm;
gresie calcaroasă

Stare conservare
din săpătură castru (M.
Moga)

Locul descoperirii

săpătură în castru, în anul
1967 (M. Moga)

sec. II săpăturile din castru

Datare

militar?

militar sau
civil

...ex N.
Pal...

IDR, III, 1,
171; Moga,
1971, p. 4243
IDR, III, 1,
172

IDR, III, 1,
170

IDR, III, 1,
168

Bibliografie

săpături în castru
(exteriorul laturii de est)

săpăturile din castru pe
latura de est

sec. II 1964, la poarta de est a
- III castrului

IDR, III, 1,
181

IDR, III, 1,
178

IDR, III, 1,
177

sec. II săpătura în castru, pe latura IDR, III, 1,
de est
176

librarius N. sec. II/2 săpătura în castru
M.aur. Tib.
- III

augustalis
Coloniae
civil

ex /N./
Palmyren
militar

civil

Militar
/ civil
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Denumire
monument

46. Monument (?)

45. Monument (?)

44. Monument (?)

43. Monument (?)

42. Monument ( ?)

41. Lespede funerară

40. Lespede funerară

39. Lespede funerară

38. Lespede funerară

37. Lespede funerară

36. Lespede funerară

35. Altar votiv(?)

34. Placă votivă(?)

33. Altar

Nr
crt
Dedicant

342

fragment din partea stângă a
unui monum.;
D: 17 × 6 × 10,5 cm; marmură
fragment pregătit pentru zidărie;
D: 19 × 17 × 7 cm; calcar
fragment din partea stângă a
câmpului monum.;
D: 23 × 11 × 5 cm; marmură
fragment pregătit pentru zidărie; P.B.M/ AN/ME
D: 35 × 16 × 5 cm; calcar
spartă în 2 fragmente;
D: 26 × 24 × 6,5 cm; calcar
fragment;
D: 25 × 23 × 8 cm; calcar
fragment mic;
D: 19 × 20 × 4 cm; marmură
fragment, marginea stângă a
unui mic monum.;
D: 19 × 20 × 4 cm; calcar
fragment;
D: 12 × 6 × 3,5 cm; calcar
fragment;
D: 12 × 16 × 6 cm; calcar
fragment;
D: 24 × 17 × 5 cm; marmură
fragment;
D: 14 × 19 × 5 cm; calcar
fragment;
D: 19 × 17 × 8 cm; calcar
fragment;
D: 23 × 15 × 8 cm; calcar

Stare conservare

militar/
civil

militar/
civil

militar/ civil

Militar
/ civil
Datare
IDR, III, 1,
182

Bibliografie

descoperit pe latura de est a
castrului Tibiscum
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperit în colțul de
nord-est, în interiorul
castrului
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperit pe latura de est
în exteriorul castrului
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperit pe latura de est,
în interiorul castrului
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului

IDR, III, 1,
196
IDR, III, 1,
201
IDR, III, 1,
202
IDR, III, 1,
203
IDR, III, 1,
204
IDR, III, 1,
205

IDR, III, 1,
186
IDR, III, 1,
187
IDR, III, 1,
188
IDR, III, 1,
189
IDR, III, 1,
190

pe latura de vest a castrului IDR, III, 1,
183
în anul 1975, lângă templu IDR, III, 1,
din așezarea civilă
184

săpături în castru
(exteriorul laturii de est)

Locul descoperirii
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Denumire
monument

62. Placă de marmură
Liber Pater pro. sal.
Antonini Pii et Marcii
Aurelii

Dedicant

șapte fragmente;
marmură

din 15 fragmente, prin lipire 8
piese;
D. aprox.: 120 × 55 × 4 cm;
marmură

343

Aurel. Candidianus
actarius coh. I
Vin.mill.eq.c.R.
Antoninina sau
Philippiana
monum. ridicat de
vexillatio
palmyrenorum

monum. dedicat lui Q.
Iulius Licinianus(?)

fragment;
D: 26 × 26 × 4 cm; calcar
fragment;
D: 24 × 18 × 9 cm; calcar
fragment;
D: 15 × 12 × 4 cm; calcar
fragmente de mici dimensiuni
cuprinzând câte o literă, căzute
din zidăria zidului de incintă;
calcar și marmură
fragment;
un tabel cu nume de
D: 18 × 9,7 × 2,8 cm;
militari:...O/…NUARI/
marmură
…ARCIANUS/
GENUS DC…

Stare conservare

61. Altar Minerva AUGG. format din 3 fragmente descoNN.
perite pe rând;
D: 82 × 45,5 × 23 cm;
calcar

60. Altar sau bază de
statuie: IOM pro.
sal/lu/tem

59. Placă onorifică

50.- Monumente(?)
58.

49. Monument (?)

48. Monument (?)

47. Monument (?)

Nr
crt

templu

Militar
/ civil

în anul 1985, în basilica
principiei castrului mare

descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperit pe latura de est,
în exteriorul castrului
descoperite
pe latura de est, în
exteriorul castrului

Locul descoperirii
IDR, III, 1,
206
IDR, III, 1,
207
IDR, III, 1,
208
IDR, III, 1
209-217

Bibliografie

completează
fragmentul
din 1970
(IDR, III, 1
129), ILD,
2005, 194
sec. III
IDR, III, 1,
(Maxi182, 245; Piso,
minus
Benea, 1999,
Thrax)
nr. 3; = ILD,
2005, 197
principia castrului, refolosit IDR, III, 1,
la o suspensura
184; Petrescu,
Rogozea, 1985
și 1990 = ILD,
2005, 198
Ant. colțul de nord-est, în
Piso, Benea,
Pius și interiorul castrului mare
1999, nr. 1 =
M.
ILD, 2005,
Aurel.
202
Verus
Caesar

Datare
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Denumire
monument
Stare conservare

fragment din câmpul
inscripției;
D: 30 × 14 × 14 cm;
marmură

67. Altar

fragment, se păstrează partea
superioară a monum.;
D: 84 × 53 × 22 cm;
calcar

344

Gordianus III

68. Cărămidă cu inscripție crăpată în mai multe fragmente; MAR.AUREL./PRINC
D: 57,5 × 58 × 6 cm
EPS N./PORT(i)CUM
D/-EUM STRAVIT

69. Altar onorific pentru
Gordian III

militar/
civil

militar

civil

Militar
/ civil

...Ti/BISCI/.../
militar?
temp/LUM P.S.../et
statuam ex ar/GENTI
P/ONDO)
monum. dedicat de
Her/mes vilicus

2 frag. din câmpul inscripției;
D: 24,5 × 29 × 4,5 cm;
marmură

66. Placă votivă

65. Placă

fragment, se păstrează partea
L. Septimius Severus
dreaptă superioară;
D: 46 × 22 × 21 cm;
calcar
2 fragmente;
GENER/
D: 14 × 33 × 9 cm; și 20 × 16 × …LIBERALI…
9 cm; marmură

Deo Liber.../Dignus

Dedicant

64. Inscripție onorifică

63. Postament de statuetă fragment;
Liber
D: 8 × 16 × 9,5 cm;
marmură

Nr
crt

mijloc
sec. III,
redeschisă în
vremea
lui
Gallienus

198-211

Datare

Bibliografie

fixată în pavimentul de
cărămidă de la intrarea în
clădirea I din castrul
mare
în anul 1985, în basilica
principiei castrului mare de
la Tibiscum

Piso, Benea,
1999, nr.8 =
ILD, 2005,
213
Benea, 1997,
p. 107-109 =
ILD, 2005,
214

Piso, Benea,
1999, nr. 2 =
ILD, 2005,
203
Piso, Benea,
1999, nr. 4 =
ILD, 2005,
209
nu se cunosc condițiile de Piso, Benea,
descoperire
1999, nr. 5 =
ILD, 2005,
210
nu se cunosc condițiile de Piso, Benea,
descoperire
1999, nr. 6 =
ILD, 2005,
211
găsit în blocajul culoarului Piso, Benea,
de nord al porții pretoriene 1999, nr.7 =
a castrului mare
ILD, 2005,
212

clădirea VIII/vicus militar

Locul descoperirii
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Denumire
monument
Dedicant

345

dedicat de Septimius
Diomedes, trib. Coh. I
Vind.

78. Lespede votivă și
marginea dreaptă ruptă;
onorifică Apollo Con- D: 87 × 75 × 30 cm;
servator pro. sal. DD. calcar
NN Severi et Antonini

anul 200 in situ pe locul templului,
pe malul drept al râului
Timiș

în anul1985, în principia
castrului mare

anul 1978, din zona
șanțului de apărare de pe
latura de est a castrului

prima parte, loc necunoscut
(se păstrează la Muz. Nat.
Budapesta); următoarele
două provin din zona șanțului de apărare de pe latura
de est a castrului, găsite în
1978
anul 1978, din zona
șanțului de apărare de pe
latura de est a castrului

Locul descoperirii

...M…/AV…

Datare

77. Fragment de inscripție fragment;
D: 25 × 17 × 0,12 cm;
calcar

...AN.LX/..ODI,...LEN
T...B:M

Militar
/ civil

anul 1978, din zona
șanțului de apărare de pe
latura de est a castrului

fragment;
D: 33 × 16 × 0,7 cm;
calcar

se păstrează partea inf. a
registrului cu câmpul iconograf.
și parțial 5 rând. din text scris;
două frag. descop. în anul 1978;
D: 33 × 34 × 13 cm; și 18 × 14
× 13 cm;
calcar
fragment;
XXIII / ...
D: 61 × 50 × 19 cm;
ANTUS/...VPO/...P
calcar

Stare conservare

73.- Fragmente de litere din fragmente;
76. câmpul unor inscripții D: 33 × 16 x 3 cm; 12 × 9 × 7
cm; 8 × 12 × 0,2 cm;
calcar

72. Stelă funerară

71. Altar funerar

70. Stelă funerară Ael.
Borafas Zabdiboli

Nr
crt
IDR, III,1, 152;
Petrovszky,
Wollmann.
1979, p. 257258, nr. 3 =
ILD, 2005,
216
Petrovszky,
Wollmann,
1979, p. 258,
nr. 4 = ILD,
2005, 220
Petrovszky,
Wollmann,
1979, p. 260,
nr. 5 = ILD,
2005, 221
Petrovszky,
Wollmann,
1979, p. 260262, nr. 6-9 =
ILD, 2005,
222-224, 226
Petrescu,
Rogozea,
1990, p. 122,
nr. 1 = ILD,
2005, 225
Piso, Rogozea
1985, nr. 1, p.
211-214=ILD,
2005, 199

Bibliografie
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întreg;
D: 87 × 55 × 34 cm;
calcar
se păstrează două fragmente;
D: 24 × 25 × 3 cm;
marmură

80. Altar votiv Minerva
Augusta et Genio N.
Pal.tib.
81. Placă onorifică?

Stare conservare

monument recuperat din 42 de
fragmente;
marmură

Denumire
monument

79. Placă dedicată lui
Apollo Conservator

Nr
crt

Militar
/ civil

346

...PR.PR,/...OR.C.R./
...GENT

Ridicat de Valerius
Rufinus, actarius

militar

dedicat de P. Ael
militar
Gemellus, trib. Coh. I
Vind.

Dedicant

Bibliografie

Piso, Rogozea,
1985, nr. 2, p.
211-214, publicări succesive anterioare:
1977, 1978,
1983 = ILD,
2005, 200
reutilizat în suspensura de Timoc 2006,
la clădirea IV, castrul mare nr. 1, p. 277281
reutilizat în suspensura de Timoc 2006,
la clădirea IV, castrul mare nr. 2, p. 277281

Locul descoperirii

anul 214 în jurul templului lui
Apollo pe malul drept al
râului Timiș

Datare
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bună;
D: 123 × 43 × 28 cm;
marmură
calcar

2. Coronament funerar doi
lei adosați și un con de
pin
3. Coronament funerar, cu
doi lei adosați și un con
de pin
4. Coronament funerar,
reprezentând un pin

6 Relief votiv,
Cavalerii danubieni

5. Relief votiv,
Cavalerii danubieni

3. Relief votiv,
reprezentare Epona
4. Relief votiv,
reprezentare Venera

1. Relief votiv,
reprezentare Epona
2. Relief votiv

fragment;
D: 10 × 12 × 2 cm; marmură
fragmentar;
D: 12 × 7 × 1,5 cm;
marmură
compus din 4 fragmente;
D: 20 × 23 × 1 cm; marmură
fragment;
D: 12,5 × 16 × 1 cm;
marmură; mediocră
cu trei registre orizontale;
D: 15,5 × 14,5 × 0,16 cm;
marmură
compus din patru fragmente cu
trei registre orizontale; marmură

Dedicant

anonim

anonim

anonim

347

Dedicant /N. P/al et
N(umerus)
M(aurorum)
anonim

II. Monumente votive, reliefuri descoperite la Tibiscum

întreg;
marmură

D: neprecizate;
calcar

Stare conservare

1. Coronament cu doi lei
funerari și con de pin

Nr
Denumire
crt
monument
I. Monumente funerare

militar

civil

descoperit în zona porții
mici a castrului

Locul descoperirii

Daicovici,
Miloia, 1930,
nota 2
Isac, Stratan,
1973, nr. 12

Bibliografie

clădirea B din colțul de
nord-est al castrului mare

clădirea B din colțul de
nord-est al castrului mare

Tibiscum, loc de descoperire
necunoscut
Tibiscum, loc de descoperire
necunoscut

Moga 1972,
nr. 1 Clădirea
B= clădirea II
Moga, 1972,
nr. 2

Isac, Stratan,
1973, nr. 4
Isac, Stratan,
1973, nr.5 =
IDR, III,1, 147
sec. II Tibiscum, loc de descoperire Isac, Stratan
- III necunoscut
1973, nr.6
sec. II Tibiscum, loc de descoperire Isac, Stratan
- III necunoscut
1973, nr. 6

sec. II
- III
sec. II
- III

în 1975, 1977 s-au desco- Petrovszky,
perit la Iaz (învăt. Puraci P.) Wollmann,
1979, p. 254
sec. III în anul 1977, în castrul mare Benea, Bona,
la poarta praetoria, în culoa- 1994, foto. 11
rul blocat

sec. II Tibiscum, loc descoperire
necunoscut

Militar/
Datare
civil

Anexa 1a. Monumente sculpturale descoperite cu loc precizat/sau nu pe arealul anticului Tibiscum.
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fragment;
marmură
D: 15 × 25 × 10 cm;
marmură
calcar

fragment; D: 16 × 12 × 2,4 cm;
marmură
D: 10 × 9,2 × 1 cm

8 Relief votiv,
Cavalerii danubieni
9. Relief votiv,
Cavalerii danubieni
10. Relief votiv,
reprezentare Jupiter

11. Relief votiv,
Silvanus și Diana
12. Relief votiv,
reprezentare Diana
13. Relief votiv,
reprezentare Mercur
14. Relief votiv cu
reprezentare Nimfă

fragment, se păstrează o mâna
cu o pateră; marmură
se păstrează un fragment de
mână; marmură
fragment, se păstrează doar postamentul; D: 16 × 3,8 × 4,5 cm
fragment, se păstrează doar postamentul; D: 12 × 7,1 × 4 cm

2. Fragment statuie votivă
Liber
3. Fragment statuie votivă
Liber
4. Postament de statuetă

5. Postament de statuetă

fragment;
D: I=40 cm; marmură

1. Cap de statuie Jupiter

III. Statui fragmentare

D: 14,5 × 11,7 × 0,18 cm;
marmură

7. Relief votiv,
Cavalerii danubieni

348

Dedicant

fragment;
D: 10 × 5,7 × 1,4 cm; marmură
fragmentar;
anonim
D: 110 × 60 × 30 cm;
calcar

Stare conservare

Denumire
monument

Nr
crt

Tibiscum, loc de descoperire
necunoscut
Tibiscum, loc de descoperire
necunoscut
Tibiscum, loc de descoperire
necunoscut
Tibiscum, orașul de pe malul
drept al râului Timiș, lângă
izvoare de apă

1975, în afara colțului de
nord - vest al castrului

descoperit în vicus de la
Tibiscum, în clădirea cu
absidă = clădirea VII
vicus, în spațiul dintre
clădirea VII și clădirea III
așezarea civilă (vicus)

Locul descoperirii

în vicus, clădirea III, încăperea centrală de pe latura de
vest
sec. III Tibiscum, clădirea I, castrul
mare
sec. III Tibiscum, clădirea I, castrul
mare
sec. III Tibiscum, loc de descoperire
necunoscut
Tibiscum, loc de descoperire
necunoscut

Militar/
Datare
civil

Inedit; Cercetări M. Moga
Inedit; Cercetări M. Moga
Benea, 1998,
nr. 4
Benea, 1998,
nr. 5

Benea, Bona,
1994, p. 68-69

Moga, Benea,
1979, p. 133,
fig. 2
Benea, 1998,
nr. 1
Benea, 1998,
nr. 2
Benea, 1998,
nr. 3
Timoc, 2004,
p. 77-78, fig.
1

Moga, 1972,
nr. 4.

Moga, 1972,
nr. 3

Bibliografie

Fig. 1. Tibiscum. Locul descoperirilor monumentelor epigrafice din castrul și
vicus-ul militar.
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Fig. 2. Tibiscum. 1. Locul descoperirilor reliefurilor votive;
2. Locul descoperirilor de statui fragmentare.
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MONUMENTE FUNERARE ALE SOLDAȚILOR PALMYRENI
DIN DACIA ROMANĂ
Mariana Balaci Crînguș*, Cătălin Balaci*
* Universitatea de Vest din Timișoara; marianacringus@yahoo.com
* Muzeul Satului Bănățean, Timișoara; catalinbalaci@yahoo.com
Abstract. Multiple votive and funerary monuments dedicated to Oriental gods confirm the
presence of Palmyrenes soldiers and civilians in Roman Dacia, especially nearby or in numerus type of units as conscripts or as family members of the soldiers. We have observed that
some of those keep their Semitic names and others do not, these members of the Palmyrene
community have tria nomina but mentions their origin or belonging to a Palmyrene unit,
usually a numerus, from Dacian Roman army.
The funerary monuments are a form of Roman provincial art and Palmyrenes monuments does
not have definitely exclusive elements that can be labeled as specific, in contrary we have
observed that the usual Roman templates are used in this cases extremely frequent. The stereotypes of Roman art – the presentation of the dead person is strikingly similar between Palmyrenes
and other Roman monuments from the northern Danube. This similarities can suggest the level
of cultural integration of Palmyrenes individuals in Roman society, this integration is, though,
limited by religious beliefs and language, both of them being a way of preserving Palmyrene
identity in Roman Dacia, Palmyrenes gods and Palmyrene language will define this specific
identity even after more than a hundred years after their arrival in Roman Dacia.
Keywords: funerary monument, soldiers, identity, gesture, roman provincial art, cultural
integration.

Transformarea teritoriului de la nordul Dunării a presupus și cantonarea de
trupe romane care să mențină controlul în noua provincie, dar și de a apăra noile frontiere ale statului roman. În diplomele militare din anii 120 și 126 sunt menționate trupe
alcătuite din palmyrenieni de tipul numeri care au fost cantonate pe teritoriul Daciei.
Trei astfel de numeri au fost stabilite în castrele de la Tibiscum, Porolissum și Optatiana.
Acest lucru este susținut de descoperirile de materiale epigrafice.
Prezența palmyrenilor în Dacia ca și persoane fizice și nu ca și efective în trupele care compuneau armata provinciei este atestată de monumentele votive ridicate
în general divinităților de sorginte orientală, dar și de monumentele funerare ridicate
unor soldați sau veterani din unitățile de tip numeri sau de către aceștia unor membrii
ai familiei sau ai colectivității din care făceau parte.
De asemenea, informații indirecte despre palmyrenienii din provincia Dacia
provin și din alte descoperiri arheologice, ca de exemplu templul ridicat pentru zeii
palmyrenieni din Colonia Sarmizegetusa. Un prim templu este cunoscut încă de la

353
https://biblioteca-digitala.ro

sfârșitul sec. al XIX-lea prin cercetările întreprinse de KÁROLY Pál și TÉGLÁS
Gábor, acesta fiind un templu tripartit închinat cuplului Bel-Hammon-Manavat1.
Cercetările întreprinse la vest de forum vetus au scos la iveală o inscripție ridicată
pentru Iarhibol si două închinate lui Malagbel. Interesantă este o placă din marmură
republicată de prof. Ioan PISO și care cuprinde 29 de nume ale unor personaje care
făceau parte dintr-un colegiu de cult din Colonia Sarmizegetusa care îl venera pe
Malagbel2.
Divinitățile palmyrene precum Malagbel și Iarhibol s-au bucurat de o mare
atenție din partea unei părți a populației din provincia Dacia. Sunt cunoscute astfel de

Fig. 1. Stelă funerară Tibiscum3.

Fig. 2. Stelă funerară Tibiscum4.

1

Piso, Țentea, 2011, p. 112.
Piso, Țentea, 2011, p. 120-121; Boda, 2014, p. 320.
3
după http://www.ubi-erat-lupa.org (accesat 20.09.2016).
4
după http://www.ubi-erat-lupa.org (accesat 20.09.2016).
2
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inscripții votive care provin din capitala provinciei, ori de la Tibiscum, Porolissum,
Apulum etc.
Revenind la inscripțiile funerare care amintesc membri ai comunității de
palmyreni din Dacia, de departe se remarcă numărul destul de mare de nume al unor
soldați și nu numai din Numerus Palmyrenorum Tibiscensium.
Se poate vedea că o parte dintre cei amintiți de inscripțiile funerare poartă
nume semite și de cele mai multe ori se menționează legătura paternă pe care o au.
Acest lucru este prezent pe inscripțiile romane din Palmyra, unde alături de numele
defunctului se menționează și cel al tatălui. La Tibiscum avem ca de exemplu pe
Ael. Borafas, fiul lui Zabdibol5, Ael. Guras, fiul lui Iideus6, Gaddes, fiul lui Aninas7,
Nerses, fiul lui Ierheus8.
Alături de aceste nume de sorginte semită, tot de la Tibiscum provin și alte
monumente romane ridicate pentru a aminti alți soldați din numerus-ul de palmyrene,
dar care poartă nume romane, de exemplu inscripția ridicată pentru Antonius Marcus
și Valerius Iulianus de către Aelius Priscus. Această situație întâlnită la Tibiscum, cu
personaje cu nume semite ori cu nume romane, dar care își menționează că au fost sau
sunt soldați într-un numerus de palmyrene sunt întâlnite și în alte localități din Dacia.
Din analiza monumentelor funerare de la Tibiscum care sunt atribuite palmyrenilor se poate observa un grup de trei stele funerare care prezintă în registrul superior busturile defuncților sau busturi ale defunctului alături de alți membri ai familie
(Fig. 1, 2)9. Nu se observă în reprezentarea acestora elemente identitare care pot fi
atribuite doar palmyrenilor, ca de exemplu bijuterii, ori o dantelărie care împodobește
tunica, ori o anumită poziție a mâinii, așa cum putem observa în reprezentările de pe
monumentele funerare din Palmyra. Monumentele de la Tibiscum sunt în general
monumente funerare tipice pentru arta provincială romană, unde busturile sunt redate
într-o nișă patrulateră, bărbații purtând o barbă deasă și bine conturată. Stela funerară a
lui Nerses (Fig. 2), deși are redată cu multă îndemânare cutele tunicii și barba, totuși
nu putem să nu observăm faptul că nișa în care acesta apare reprezentat pare a fi neterminată sau s-a dorit o redare a cărei interpretare ne scapă10.
Alături de aceste stele funerare cu imaginea defuncților și care în două dintre
cazuri au nume palmyreniene, la Tibiscum întâlnim și alte monumente funerare de tipul
altarelor (Fig. 3) sau blocurilor care făceau parte dintr-un complex funerar, însă cu
textul care menționează clar că sunt foști veterani sau soldați din numerus-ul de palmyreni de la Tibiscum. De asemenea, sunt cunoscute și 3 inscripții bilingve și alte
câteva fragmente de mici dimensiuni care nu ne furnizează prea multe informații
(Fig. 4). În general, textul în limba maternă păstrează tipul de expunere a informației,
așa cum întâlnim și pe monumentele bilingve din Palmyra. Este trecută filiația, iar
5

IDR, III/1, 152.
IDR, III/1, 154.
7
IDR, III/1, 166.
8
IDR, III/1, 167.
9
IDR III/1, 152, 160, 167.
10
IDR, III/1, 167.
6
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Fig. 4. Fragment monument epigrafic bilingv de la Tibiscum11.

Fig. 3. Altar funerar Tibiscum12.

Fig. 5. Stelă funerară cu reprezentarea banchetului de la Potaissa13.

11

după http://www.ubi-erat-lupa.org (accesat 20.09.2016).
după http://www.ubi-erat-lupa.org (accesat 20.09.2016).
13
după Bărbulescu, 2015, p. 77, fig. 75.
12
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într-un caz chiar se transliterează un cuvânt latin, acela de optio14. Aceste monumente
cu inscripție bilingvă sunt un element care ne întărește ideea că la Tibiscum avem o
comunitate puternică de palmyreni ajunși aici în momentul în care este cantonată în
castru trupa de arcași din Palmyra. Deocamdată inscripțiile menționează doar soldați,
însă cunoscând preocupările în sfera negoțului și a căutării de noi căi de comerț și de
atragere de clienți. De aceea posibil ca alături de soldați să fi ajuns la Tibiscum și civili
cu preocupări în sfera comerțului. Deocamdată, informații directe privind acest aspect
nu deținem.
Pe unele monumente de la Tibiscum s-a putut observa o scriere îngrijită, corectă
din punct de vedere gramatical, însă avem și monumente cu o scriere stângace, în concordanță cu maniera de realizare a profilaturii monumentului. Considerăm că aceste
monumente sunt produse ale atelierelor de pietrărie de la Tibiscum, cu posibilitatea de
a identifica și prezența unor ucenici din rândul palmyrenienilor care să fi contribuit la
incizarea textului în limba maternă. Susținem acest lucru deoarece textul semit este
scris corect, fără ezitări și cu caractere mai mici decat textul în limba latină. Acest text
este întotdeauna dispus sub textul latin.
În Colonia Sarmizegetusa, unde prezența semiților trebuie că a fost destul de
numeroasă din moment ce avem posibil două sau chiar trei temple închinate zeilor palmyrenieni, apar în inscripții menționați P. Ael. Audeo, veteran al numerus-ului de la
Optatiana, alături de fiul său care era soldat în Leg. XIII Gemina, fiica sa Cornelia
Antonia și soția Septimia Revocata15 .
Tot despre membrii aceleași familii e vorba și în inscripția dăltuită pe fața unui
altar funerar: Publius Aelius Theimes (89 ani), din cohorta de Vindelici și duumvir
în Colonia Sarmizegetusa, P. Ael. Bericius (15 ani) și P. Ael. Zabdibol (11 ani), și
Aelia Pharmenis16. De asemenea, pe o placă de marmură care era mai apoi fixată pe
un monument funerar de tip aedicula este menționat Iulius C., din Numerus Palmyrenorum Optatianensium. Acest monument este ridicat din timpul vieții17. Este vorba
de un personaj destul de înstărit care preferă fie din lipsa moștenitorilor, fie din propria
dorință să își ridice propriul monument funerar. De remarcat faptul că placa funerară,
cu o l = 82 cm, h = 85 m, are dispusă inscripția chiar în centrul său cu litere destul de
mici raportate la dimensiunea plăcii (literele au h = 4 cm). Execuția profilaturii este
corectă și elegantă.
Un alt monument funerar dedicat tot unei familii de palmyrenieni provine de
la Potaissa și se află în lapidariul Muzeului din Tg. Mureș (Fig. 5). Este vorba de o stelă
funerară realizată din calcar care este ridicată pentru fiicele Aelia Thadmes Palmura
(8 ani), Surillio (25 ani), Rufina (20 ani) de către Aelius Bolhas Bannaei, veteran al unui
numerus de palmyreni si soția sa Aelia Domestica18. Această stelă este interesantă și
14

IDR, III/1, 154.
IDR, III/2, 366.
16
IDR, III/2, 368.
17
IDR, III/2, 416.
18
Russu, 1969, p. 173; Țeposu Marinescu, 1982, p. 130, S 115; Bărbulescu, 2015, p. 76-77,
fig. 75.
15
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datorită registrului superior unde este redată scena banchetului, cu două personaje așezate pe kathedra, un bărbat și o femeie și alte 3 busturi dispuse în planul secund, probabil cele 3 fiice care participă și ele la banchetul funerar. Este singurul monument
funerar din Dacia care amintește persoane a căror legătură cu Palmyra apare în mod
clar și unde întâlnim redată scena banchetului. Acest lucru însă este frecvent întâlnit
în Palmyra, doar că pe cele din Palmyra în scena banchetului bărbatul stă aproape
întotdeauna întins pe o kline și este înveșmântat în costumul specific populației palmyrene, cu o atentă redare a detaliilor de broderie care singularizează costumul19. Pe
sub acea tunica lungă bărbații poartă o pereche de pantaloni strânși în partea de jos în
jurul gleznei. Femeile poartă părul prins cu o serie de împletituri, dar și o mulțime de
bijuterii. Aproape că nu există monument funerar pe care este prezentă o femeie fără
ca aceasta să fie redată cu toate bijuteriile sale.
Un alt monument colectiv ridicat în amintirea unei familii semite provine de la
Porolissum20. Este păstrat în stare fragmentară și cu toate acestea se păstrează numele
unora dintre membrii acestei familii: Aurelius Passer (33 ani, stegar din Numerus Palmirenorum Porolissensium), Aelia Sura (17 ani), Aurelius... soldat în același numerus,
Aurelia Sabina și Aurelius.... au pus monumentul. Sunt menționați doi soldați decedați
din numerus, alături de Aelia Sura a cărei legătură de familie nu este menționată nici
cu defuncții, nici cu dedicanții.
Analizând monumentele ridicate pentru a aminti membri ai comunităților de
palmyrenieni din Dacia putem să punctăm câteva aspecte care ne pot furniza informații socio-culturale importante despre aceștia.
În general pe monumente sunt menționați membri aceleași familii, fie deja
decedați, fie care sunt încă în viață și se ocupau de ridicarea monumentelor.
Doar de la Tibiscum, până în acest moment, provin monumente bilingve, ceea
ce susține existența unei comunități etnice bine închegate și care își menține identitatea
de limbă și poate nu numai, ci și pe cea culturală într-o anumită măsură.
Soțiile soldaților sau veteranilor din unitățile de numeri de palmyreni poartă
nume romane, probabil cele mai multe dintre ele nu provin din Palmyra, ci și-au cunoscut soții aici în Dacia.
În general monumentele funerare ale palmyrenilor intră în categoria altarelor
sau plăcilor care erau fixate pe construcțiile funerare, ceea ce implică un anumit nivel
de bunăstare al acestora, adică un anume statut social.
În Dacia prezența palmyrenilor prin trupele cantonate aici, prin răspândirea
cultului zeilor din Palmyra, Malachbel și Iarhibol, este destul de numeroasă. În literatura de specialitate s-a discutat despre păstrarea identității culturale a palmyrenilor
în provinciile Imperiului roman21. Cu siguranță acest lucru poate fi sesizat și în Dacia,
cum spuneam, prin adorarea divinităților palmyrene.
Analizând monumentele funerare considerăm că acestea se înscriu în categoria
monumentelor de artă provincială, fără a pune accent pe preluarea unor elemente care
19

Wielgosz, 2010, fig. 1-5, 8, 9a.
Gudea, Lucăcel, 1975, nr. 20.
21
Benea, 2002, p. 185-199.
20
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să-i definească odată în plus pe palmyreni. Mai degrabă putem vorbi de preluarea tipurilor de monumente stereotipe ale artei romane din Dacia, cu reprezentarea busturilor
defuncților asemeni altor persoane decedate și reprezentate pe monumentele funerare
de la nordul Dunării. O caracteristică a sculpturii din Palmyra o reprezintă redarea
destul de schematică, chiar liniară, a elementelor de vestimentație, fie că ne referim
la togă sau la tunică, dar se observă o atenție aparte, oarecum în contrast cu redarea
veșmintelor, pentru realizarea unor detalii, cum ar fi bijuteriile22. Redarea personajelor
togate nu este un lucru rar în Palmyra, ci pot fi întânite astfel de reprezentări destul
de des pe monumentele funerare datate în secolul al III-lea23. În general în reprezentările
defuncților palmyreni de pe monumente, aceștia schițează o anumită poziție a brațelor,
implicit a degetelor. Se poate vorbi de o simbolistică a gestului pe care defunctul îl
face24, ori în cazul reprezentărilor de pe monumentele din Dacia cu busturile defuncților
această gestică lipsește. Pe multe monumente funerare din antichitate, atât romanii,
cât și palmyrenii în reprezentările lor sunt însoțiți de o anumită gestică, de o anumită
semnificație a poziției degetelor, ori a palmelor. Nu este însă suficient de clar dacă
aceeași semnificație, a ridicării unul deget, ori a îndoirii altuia, pe care o are la romani
o are și la palmyreni, însă fiecare încearcă să își exprime prin gesturi faptul că aparțin
unei comunități sau alteia25. Palmyrenii, mai mult decât oricare altă etnie, au dorit să
își păstreze anumite elemente care să îi diferențieze de restul provincialilor. Ei sunt
palmyreni și acest lucru a reprezentat pentru ei un simbol al construcției identitare.
Pe monumentele funerare din Dacia, defuncții sunt redați fără a li se evidenția
mâinile, deci nu poate fi sesizată o anumită poziție a degetelor, ori a brațelor. Așa cum
spuneam mai sus, aproape nimic din imaginile prezente pe monumentele funerare unde
sunt amintiți palmyrenieni nu trădează etnia defunctului. Vedem în asta o integrare a
lor în lumea romană provincială nord-dunăreană. Chiar și numele romane ale unor
soldați din unitățile de palmyreni pot fi văzute astfel. Această integrare culturală, dar
și socială, poate fi sesizată din analiza monumentelor epigrafice din Dacia. Și totuși,
această integrare nu a condus niciun moment la pierderea totală a construcției identitare a comunităților de palmyreni. Ei își păstrează în continuare limba care este un
element definitoriu al identității lor. Dovadă sunt inscripțiile bilingve găsite deocamdată la Tibiscum. Probabil ceremoniile religioase pentru divinitățile palmyreniene se
țineau în limba maternă și astfel ei mai știu să o vorbească și la sfârșitul secolului al
II-lea, chiar la începutul secolului al III-lea.
Pornind de la monumentele funerare ale palmyrenilor nu putem afirma cu toată
convingerea că unele dintre ele au fost realizate de meșteri pietrari palmyreni, ori ucenici ai pietrarilor vorbitori de limba latină, așa cum în literatura de specialitate se poate
spune despre monumentele din lumea romană, ca de exemplu despre monumentele din
Britannia26. Totuși, ținând cont că avem textele în limba maternă ne îndeamnă să credem
22

Wielgosz, 2010, p. 80.
Wielgosz, 2010, p. 81.
24
Heyn, 2010, p. 633-634.
25
Heyn, 2010, p. 635.
26
Laing, 1997, p. 51-53.
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că acestea au fost inscripționate de către vorbitorii nativi și nu de meșteri pietrari care
nu cunoșteau limba lor. Probabil monumentele au fost cumpărate din atelierele pietrarilor romani, iar cel care adaugă mai apoi inscripția în limba maternă este o altă persoană de etnie palmyreniană.
Prezența palmyrenilor în societatea provincială romană din Dacia nu poate fi
contestată. Deși în general elementele din Palmyra sunt membrii ai armatei provinciei
și nu cunoaștem prea multe despre civilii veniți aici odată cu soldații, ori mai apoi, ele
continuă să își vorbească limba lor, cu siguranță în interiorul templelor divinităților lor,
dar și acasă. Putem spune că sunt păstratori ai identității lor etnice deși sunt departe
de spațiul lor natal. Reprezentările defuncților și ai membrilor familiei lor sunt asemeni
reprezentărilor specifice artei provinciale romane, fără a putea distinge aproape nimic
din gestica ori bogăția bijuteriilor cu care apar redați pe monumentele din Palmyra.
Veșmintele sunt tipice lumii romane, dar prezența acestor le putem întâlni și pe monumentele funerare din Palmyra cu precădere în secolul al III-lea când în arta funerară
de acolo pătrunde iconografia specifică lumii romane27.

27

Wielgosz, 210, p. 81.
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PROIECTILE DE PIATRĂ CARE APARŢIN UNUI
POSIBIL CASTRU ROMAN RECENT IDENTIFICAT
ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI
(COM. UNGRA, JUD. BRAŞOV)
Silviu Gridan*
* Asociaţia ArheoVest, Timişoara; gridan.silviu@yahoo.com
Abstract. The surface investigations conducted in 2015 within the administrative area of Ungra
commune (Brașov county, RO) have identified a possible Roman castrum in the proximity of
the city of Rupea. Considering the current initial state of the investigations, we carefully assert
the existence of this castrum at this point.
Located on a high terrace, called Pe Hill, near to the right shore of the river Olt, the castrum
presents itself in a quadrilateral shape, possibly a square, with an E–W, N–S orientation, with
sides of about 110 m length and round corners. The castrum is delimited to the outside by defense ditches, with up to 1,2 m in depth. Since the terrace is currently used for agriculture, we
were able to identify a high number of Roman ceramic fragments, both inside and outside of
the area delimited by ditches. The existence of a high number of stones with irregular shapes
and of variable sizes along the perimeter defined by ditches, besides mortar fragments and fragments of typical Roman bricks and tiles, can suggest the existence of walls and respectively,
the existence of Roman fortified enclosures. We also identified the presence of steel slag, associated with Roman ceramic fragments, both inside and outside the of the area bound by ditches.
The discovery of 15 stone projectiles presented within this article, having shapes and sizes which,
based on analogies, can be considered as projectiles used with war machines of the type catapulta, ballista, carroballista or onager, increases the possibility of the existence of a Roman
castrum Pe Hill.
While trying to identify the usage mode of the 15 projectiles, in the current study, we have divided them by their diameter and mass, in three categories: type I – the projectiles with a diameter
between 12–14 cm and a weight greater than 2000 g (approximately 7 libra); type II – the projectiles with a diameter between 10–12 cm and a weight between 2000–1000 g (approximately
6–5 libra); type III – the projectiles with a diameter between 7–10 cm and a weight under 1000 g
(approximately 2,5 libra). In this manner, and in conformity with the criteria propounded by
Mike BISHOP, Jon CAMPBELL, we have determined that the discovered items may be considered Roman stone artillery projectiles.
Keywords: Roman Province of Dacia, limes, roman fort, roman army, stone projectiles.

1. Introducere
Continuând seria cercetărilor de suprafaţă din zona limitrofă vestului Munţiilor
Perşani (inclusiv împrejurimile oraşului Rupea, situat în nordul judeţului Braşov), în
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luna aprilie a anului 2015, am cercetat perieghetic terasa înaltă a râului Homorodul
Mare (afluent al Oltului), denumită de către localnici Pe Hill1. Fac precizarea că, deşi
această terasă se află pe teritoriul administrativ al comunei Ungra, aproximativ o treime din suprafaţa ei aparţine administrativ oraşului Rupea2. Din acest motiv atribuirea
descoperirilor arheologice de pe suprafaţa acestei terase, oraşului Rupea sau comunei
Ungra, rămâne o chestiune care va trebui lămurită în viitor, după aprofundarea cercetărilor şi stabilirea exactă a limitelor suprafeţei arheologice3. Deocamdată, până la finalizarea cercetărilor sau luarea unei decizii în acest sens, pentru suprafaţa arheologică
de pe această terasă voi utiliza denumirea Rupea 6, fiind al şaselea punct arheologic
pe care l-am identificat în apropierea oraşului Rupea.
Terasa Pe Hill are pante abrupte în partea de S şi de E (cu o diferenţă de nivel
de 24 m faţă de lunca de la baza ei), descreşte cu pante domoale spre N, iar în partea
de V este mărginită de pantele ascendente ale unui deal, care era complet împădurit în
secolul al XVIII-lea (Fig. 1a). Ea domină dinspre V lunca râului Homorodul Mare, şi
dinspre S lunca râului Valea Mare.
Cercetarea acestei zone s-a impus datorită câtorva considerente importante pentru cercetarea arheologică a zonei Rupea – Homorod – Ungra:
–terasa are o poziţie dominantă asupra zonei de confluenţă a culoarelor de comunicaţie,
care leagă două mari zone depresionare: depresiunile Făgăraşului şi Homoroadelor
(de la S la N) şi Valea Oltului de Valea Târnavelor (de la E la V);
–la baza terasei există două surse de apă potabilă cu debit important (una în partea de
NE, iar alta în partea de SV a terasei);
–în proximitatea acestei terase am identificat în ultimii ani trei locuiri preistorice4;
–în apropierea terasei au existat cel puţin patru surse de apă sărată5 (Fig. 1.b, c), precum şi o vale, care la sfârşitul secolului al XIX-lea purta denumirea de Szalzgraben6
(Fig. 1.b);
–denumirea pe care o purta terasa în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, respectiv
1

În ultimele decenii ale sec. XX-lea era folosită concomitent şi denumirea “la SMT”, datorită
unei Staţiuni de Maşini şi Tractoare, care a funcţionat aici până în prima jumătate a anilor '90.
2
Este vorba de întreaga suprafaţă construită din zona centrală a terasei, ocupată de construcţii
civile şi de un cimitir aflat pe panta de SE a terasei.
3
Suprafaţa arheologică descoperită cu ocazia acestor cercetări se află pe teritoriul administrativ
al comunei Ungra, la 4 km depărtare de localitatea Ungra, dar la 3 km distanţă de oraşul Rupea,
la 200 m distanţă de cartierul Rupea Gară al oraşului Rupea şi la 100 m distanţă de zona construită a terasei Pe Hill, care aparţine administrativ de oraşul Rupea. A se vedea şi opinia noastră
cu privire la acest subiect exprimată în Gridan, Florian, 2015, p. 119-118.
4
Gridan, 2014; Idem, 2014, p. 242-244, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 5; Gridan, Florian, 2015, p. 123,
Fig. 2-6; Idem, 2015. A treia locuire (Rupea 5) nu a fost încă publicată (ea se află la capătul
de N al terasei).
5
Una dintre sursele de apă sărată evidenţiată în documentele cartografice este folosită şi în
prezent de către locuitorii oraşului Rupea; Chiricescu, 2013, p. 216-217, 221, 295, 375; Gridan,
2014, p. 243, fig. 3.
6
Termenul “Szalzgraben”, din limba germană, se poate traduce în limba română prin “şanţul cu sare”.
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aceea de “Krieg B[erg].”7 (Fig. 1.a), sugera, la momentul începerii cercetării, că exista
posibilitatea ca locul să fi găzduit în trecut o tabără militară sau să fi fost locul desfăşurării unei lupte armate.

a. Surse de apă sărată şi denumirea de Krieg B[erg]. a zonei
cercetate.

b. Surse de apă sărată şi denumirea de Szalzgraben din apropierea zonei cercetate.

c. Surse de apă sărată din apropierea zonei cercetate.

Fig. 1. Surse de sare din imediata proximitate a zonei cercetate, evidenţiate de
documentele cartografice din sec. XVIII8 (a) şi sec. XIX9 (b, c).
7

În limba germană: Krieg = război, Berg = deal.
Siebenbürgen - Josephinische Landesaufnahme, 1769–'73, Sectio 225; Fig. 1.a: https://ro.
wikipedia.org/wiki/Homorod,_Bra%C8%99ov#/media/File:Josephinische_Landaufnahme_pg22
5.jpg (accesat 04.09.2015).

8
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–consultând bazele de date publice ale Repertoriului Arheologic Naţional10, Arhiva
“Repertoriul Arheologic al României” a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” Index de locuri11, cel mai recent repertoriu arheologic al judeţului Braşov12, documente cartografice13, precum şi alte surse bibliografice, am observat absenţa menţiunilor cu caracter arheologic referitoare la terasa Pe Hill.

Fig. 2. Limitele terasei Pe Hill (zona A) şi zona arheologică (zona B)
(Google Earth - modificat).
Profitând de avantajul oferit de faptul că doar aproximativ o treime din suprafaţa terasei este ocupată de construcţii civile (care aparţin administrativ oraşului Rupea),
în timp ce aproximativ doua treimi sunt încă ocupate de terenuri agricole (care aparţin
administrativ comunei Ungra) (Fig. 2), am cercetat suparafeţele parcelelor agricole,
chiar şi a celor care nu fuseseră arate recent, dar care încă nu erau acoperite cu vegetaţie abundentă.

2. Delimitarea ariei arheologice şi natura descoperirilor
Identificarea unor fragmente ceramice modelate din pastă fină, de culoare cărămizie sau cenuşie, lucrate la roata rapidă, cu forme specifice epocii romane (buze de
9

Franzisco-Josephinische Landesaufnahme, 1869–'96; harta militară realizată la scara 1:25000,
cu o precizie de 50–100 m (online la http://mapire.eu -accesat in 04.09.2015). Fig. 1.b: http://
mapire.eu/en/map/hkf_75e/?bbox=2798684.4628905146%2C5780024.759496993%2C2824
787.708049902%2C5790859.708256417 (accesat 04.09.2015); Fig. 1.c: http://mapire.eu/en/
map/hkf_25e/?zoom=14&lat=46.05135&lon=25.25955&bbox=2805238.9380659684%2C57
82360.866173959%2C2818290.5606456622%2C5787778.340553672 (accesat 04.09.2015).
10
http://ran.cimec.ro (accesat 04.02.2014 şi ulterior).
11
http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp (accesat 04.02.2014 şi ulterior).
12
Costea, 2004, p. 13, 26, 29, 47, 54, 57, 80, 83, 110, 120, 126, 145, 151, 150, 151-152, 185,
189-190.
13
A se vedea notele 5 şi 6.
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vas, toarte şi funduri de vas; Fig. 3.a), asociate cu prezenţa unor fragmente de cărămizi
(Fig. 3.b) şi ţigle tipic romane (Fig. 3.c) şi ale unor zone cu concentrare de zguri siderurgice, au sugerat încă de la începutul cercetării prezenţa unei locuiri romane şi/sau
postromane în treimea de S a terasei Pe Hill (Fig. 2, Zona B).

b. Cărămizi din categoria bessales.
a. Fragmente de ceramică romană.

c. Fragmente de tegulae.

d. Fragment de tegulae mammatae.

Fig. 3. Materiale identificate Pe Hill.
Fragmentele de cărămidă (lateres cocti) au grosimi de 5,5 cm. Una dintre cărămizile identificate, aparent întreagă (având însă zgârieturi şi deteriorări ale suprafeţei,
provocate de maşinile agricole), are dimensiunile de 26,5 × 26,5 × 5,5 cm, ceea ce
face ca ea să poată fi considerată ca aparţinând tipului bessales propus de Vitruvius
şi Plinius14. De asemenea, fragmentele de ţigle (tegulae) aparţin categoriei de ţigle dreptunghiulare, a căror margini lungi sunt răsfrânte. Dimensiunile tipice ale acestui tip de

14

Tudor, 1976, p. 21.
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ţiglă “în vremea bună a imperiului” era de 54 × 42 × 2 cm15. Fragmentele descoperite
Pe Hill au grosimea cuprinsă între 2,2 si 3 cm, iar marginile răsfrânte au înălţimea
exterioară de 5 cm. În acest stadiu al cercetării nu pot fi stabilite dimensiunile complete ale ţiglelor datorită lipsei unor tegulae întregi, dar ele aparţin cu certitudine epocii romane16.
În cadrul antichităţii romane, o categorie specială de tegulae a fost reprezentată
de cele denumite tegulae mammatae17. Pe perioada cercetărilor de suprafaţă am identificat un fragment, care aparţine unei astfel de ţigle (Fig. 3.d), în zona cuprinsă între
şoseaua E60, care taie terasa de la SE spre NV, şi urmele unui şanţ orientat N–S (la
care vom face referire mai jos), aflat la o distanţă de aproximativ 300 m de aceasta
(în zona B; Fig. 2). Prezenţa acestui tip de ţiglă ne indică existenţa unei thermae în
acest loc. Se ştie că la începutul sec. I dHr a fost inventat hipocaustum ca sistem de
încălzire; plasat în subsolul termelor acesta asigura încălzirea unei mari cantităţi de
apă. Acest sistem a fost îmbunătăţit cu ajutorul unor conducte de teracotă sau cu ajutorul tegulae mammatae, care au permis transportul aerului cald pe sub tencuiala încăperilor18.
O altă constatare, care ne-a atras atenţia în mod deosebit, a fost existenţa în
zona B (Fig. 2) a unor şanţuri cu aspect albiat, care delimitează o suprafaţă rectangulară, cu colţuri rotunjite, cu lungimea laturilor de aproximativ 110–120 m, în partea de
E a terasei (Fig. 4), deasupra cimitirului existent pe panta de SE a terasei19.

Fig. 4. Amprenta la sol a şanţurilor identificate (Google Earth - modificat).
15

Tudor, 1976, p. 21.
Am identificat fragmente de tegulae similare în zona castrelor de la Hoghiz şi Feldioara cu
ocazia unor deplasări cu scop de documentare.
17
Tudor, 1976, p. 22.
18
Tudor, 1976, p. 124.
19
Este vorba despre cimitirul fostei localităţi Rupea Gară, localitate devenită cartier al oraşului
Rupea.
16
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Şanţurile mărginesc această suprafaţă pe laturile de S, V și N, iar în partea de
E suprafaţa rectangulară este delimitată de marginea abruptă a terasei, fără ca urme
ale unui şant să fie vizibile în această parte. Observarea formei acestor şanţuri este
îngreunată în anumite porţiuni de lucrările agricole, care au tendinţa să le aplatizeze.
Am constatat că agricultorii, care exploatează această suprafaţă agricolă, fac eforturi
pentru a umple şanţurile cu pământ pentru a combate fenomenul de băltire, determinat
de precipitaţii, care se manifestă în zona şanţurilor.
Din măsurătorile făcute (cu mijloace clasice) a reieşit că diferenţa de nivel între
fundul şanţului şi terenul aflat spre interiorul perimetrului rectangular este în unele porţiuni până la 1,2 m.
De asemenea, se observă că în spatele şanţurilor, spre interiorul perimetrului
delimitat de acestea, pe aproape toată lungimea perimetrului, există o uşoară înălţare
a terenului (15–30 cm diferenţă de nivel), pe o lăţime de 10–14 m. Pe această fâşie de
teren solul are o culoare brun-deschisă, spre deosebire de solul aflat spre interiorul
perimetrului, care are culoarea neagră20.
Tot în interiorul perimetrului delimitat de aceste şanţuri am identificat mai
multe zone cu aglomerări de pietre (bolovani de carieră cu diferite dimensiuni; Fig.
5.a), unele suficient de mari pentru a deteriora utilajele agricole cu care se efectuează
lucrări agricole pe aceste suprafeţe de teren. Din acest motiv, în partea de E a terasei
se găsesc câteva grămezi de pietre cu dimensiuni mari şi medii, eliminate de pe parcela agricolă de către conducătorii acestor utilaje agricole (Fig. 5.b).

b. Bolovan scos în afara parcelei
a. Bolovani în zona centrală a laturii
agricole, în zona laturii de E.
de V, deplasaţi spre interiorul
perimetrului.
Fig. 5. Bolovani de carieră prezenţi în zona perimetrului delimitat de şanțuri.
Cele mai importante aglomerări de pietre, ale căror dimensiuni şi forme permit utilizarea lor în construcţii, se găsesc de-a lungul laturii de V a perimetrului delimitat de şanţuri (mai ales în zona centrală a acestei laturi; Fig.5. a), de-a lungul laturii
de N (atât spre exteriorul perimetrului, dar mai ales spre interiorul perimetrului) şi în
zona colţului de NV.
20

Diferenţa de culoare a solului poate fi observată cu uşurinţă atunci când pământul este umed.
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Toate aceste elemente: prezenţa şanţurilor, care delimitează un perimetru rectangular, cu laturile de aproximativ 110–120 m, cu colţurile rotunjite, uşoara ridicare
a terenului din interiorul perimetrului rectangular delimitat de aceste şanturi, existenţa
pietrei de construcţie într-o cantitate importantă, existenţa fragmentelor ceramice din
epoca romană, atât în interiorul cât şi în exteriorul suprafeţei rectangulare, a fragmentelor de ţigle şi cărămizi tipic romane, precum şi prezenţa zgurilor siderurgice şi al
unui fragment de tegulae mammatae, ne-au determinat să avansăm ipoteza că Pe Hill
a funcţionat în antichitate un lagăr militar roman, care a avut cel puţin o fază de construcţie din piatră, respectiv un castru (Tab. 1).
Coţul
Coordonate
Altitudine
Observaţii
fortificaţiei
GPS
N 46° 01.385′
terenul este uşor înălţat;
SE
485 m
E 25° 16.063′
greu sesizabil.
N 46° 01.368′
SV
485 m
formă de arc de cerc; vizibil.
E 25° 15.972′
N 46° 01.440′
terenul este uşor înălţat;
NE
485 m
E 25° 16.055′
greu sesizabil.
N 46° 01.430′
NV
486 m
formă de arc de cerc; vizibil.
E 25° 15.948′
Tab. 1. Coordonatele colţurilor castrului.
Desigur, pentru certificarea acestei ipoteze elementele prezentate mai sus nu
sunt complet acoperitoare. Dar pe parcursul cercetărilor au apărut alte două elemente,
care conduc spre aceeași concluzie, care urmează să fie verificată suplimentar în viitor.
Primul element este constituit de descoperirea a două monede: un denar roman
de argint (Fig. 6), puternic corodat, dar care prezintă suficiente elemente de atribuire
(avers: indescifrabil21 - cap laureat, spre dreapta; revers: P M T R COS III - Aequitas
în picioare spre stânga, ține în
mâna stângă balanța și în
mâna dreaptă cornul abundenței), şi o monedă din bronz,
puternic corodată şi uzată,
care nu mai păstrează elemente de atribuire pe nici
una dintre feţe.
Fig. 6. Denar roman
(Hadrian, 123 dHr?).

21

Se disting următoarele elemente: barbă scurtă şi mustaţă; buclă de par pe frunte; cunună de
lauri; litere indescifrabile.
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Al doile element, şi cel mai important, îl constituie identificarea unui număr
de 15 bile de piatră (Fig. 7), dintre care doar patru se aflau în exteriorul perimetrului
rectangular, cu forme şi dimensiuni care pe baza analogiilor pot fi considerate proiectile pentru maşinile de luptă ale unităţilor militare romane de artilerie, de tipul catapulta, ballista, carroballista sau onager.

3. Proiectilele de piatră
Identificarea proiectilelor de piatră a fost făcută în etape diferite de cercetare,
de aceea ele au fost numerotate cronologic cu cifre de la 1 la 15 (în continuare notate
cu P1 pentru primul proiectil, P2 pentru al doilea etc.). Pentru fiecare proiectil identificat am înregistrat coordonatele geografice cu un dispozitiv GARMIN - Montana
650t (Tab. 2).
Din totalul de 15 proiectile, 14 sunt realizate din acelaşi tip de rocă22, iar unul
este realizat din gresie (P7).
Dimensiunile lor permit clasificarea lor în trei tipuri23:
–tipul I: cu diametrul între 12–14 cm şi greutatea de peste 2000 g (aproximativ 7 libra24)
(două piese: P8, P13);
–tipul II: cu diametrul între 10–12 cm şi greutatea între 1000–2000 g (aproximativ
5–6 libra) (trei piese: P1, P2, P4);
–tipul III: cu diametrul între 7–10 cm şi greutatea mai mică de 1000 g (aproximativ
2,5 libra) (zece piese: P3, P5÷7, P9÷12, P14÷15).
Forma acestor proiectile este elipsoidală (P2, P4÷8, P10÷11) sau sferică (P1,
P3, P9). Din cauza deteriorărilor nu am putut determina cu precizie forma iniţială
pentru două dintre ele (P12÷13).
Încă de la manufacturarea lor un număr de şapte proiectile prezintă o zonă
aplatizată (P4, P5, P7÷8, P11), un proiectil prezintă două astfel de zone (P3), iar un
altul trei (P10).
În urma analizei dimensionale, pe baza criteriilor propuse de Mike BISHOP
și Jon CAMPBELL25, se poate constata că cele 15 proiectile pot fi considerate proiectile de artilerie, toate având o greutate mai mare de 1 mina (436 g), greutate sub care
cei doi cercetatori consideră posibil ca proiectilele să fie destinate aruncării cu mâna
(sau cu praştia).
Fără a avea în intenţie, în studiul de faţă, analiza tipurilor de maşini de luptă
22

Până în acest moment nu a fost efectuat un studiu petrografic care să stabilească cu precizie
natura acestui tip de rocă. Roca este abrazivă, de culoare cenuşie (cu diverse nuanţe), uneori şi
cu porţiuni de culoare cărămizie, care are în compoziţie mici cristale de culoare neagră. Are o
duritate care permite prelucrarea ei prin abraziune. Probabil are origine vulcanică.
23
Am utilizat tipologia propusă de Radu ZĂGREANU, care ţine cont atât de diametrul cât şi
de masa proiectilelor, aceste două elemente influenţând decisiv traiectoria balistică. Clasificarea propusă de Alexandru RAŢIU şi Gabriel-Iulian STOIAN se referă la proiectile cu diametre
mai reduse decât a celor descoperite la Ungra-Rupea 6 (Zăgreanu, 2013, p. 63; Raţiu, Stoian,
2014, p. 323-325).
24
libra = circa 322–329 g.
25
Bishop, Campbell, 2006, p. 58-59, 60, fig. 29.
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balistice utilizate de către armata romana (catapulta, ballista, carroballista şi onager),
doresc să subliniez că “iniţial maşinile de luptă (balistice -n.n.) făceau parte din dotarea legiunilor fiind utilizate în mod special la asedii. Ulterior [...] în provinciile de
frontieră mai expuse atacurilor repetate, [...] trupele auxiliare au fost întărite şi cu
astfel de maşini de luptă, folosite în deosebi în scop defensiv. [...] Pseudo-Higinus
descrie folosirea maşinilor de luptă în situaţii de apărare menţionând că acestea
trebuie să fie amplasate în jurul porţilor sau la colţurile fortificaţiilor”26.
Coordonate
Diametrul Greutate
Stare de
Proiectil
Forma
GPS
[cm]
[g]
conservare
N 46° 01.425′
Sferică
9,5 / 9
1184
Întreg
P1
E 25° 15.971′
N 46° 01.414′
Elipsoidală
11,5 / 10
1750
Întreg
P2
E 25° 16.043′
N 46° 01.414′
Sferică
7,5 / 7
930
Întreg
P3
E 25° 16.038′
N 46° 01.416′
Elipsoidală
11,5 / 9
1693
Întreg
P4
E 25° 16.046′
N 46° 01.432′
Elipsoidală
9 / 7,6
974
Întreg
P5
E 25° 15.966′
N 46° 01.432′
Elipsoidală
8,1 / 6,6
818
Întreg
P6
E 25° 15.983′
N 46° 01.432′
Fragment
Elipsoidală
8(?) / 6,3
435
P7
(1/2)
E 25° 15.987′
N 46° 01.435′
Elipsoidală
13,7 / 9,7
2375
Întreg
P8
E 25° 16.007′
N 46° 01.430′
Sferică
9 / 8,5
766
Întreg
P9
E 25° 15.959′
N 46° 01.418'
Elipsoidală
9,3 / 6,2
985
Întreg
P10
E 25° 16.037′
Fragment
N 46° 01.403′
Elipsoidală 7 (8) / 6,3
835
P11
(4/5)
E 25° 15.906′
N 46° 01.423′
Fragment
Sferică
9,5 / 9,3
960
P12
(2/3)
E 25° 15.895′
N 46° 01.430′
Fragment
Sferică
13 / 12
1690
P13
(1/2)
E 25° 15.891′
N 46° 01.380′
Sferică
9 / 7,5
904
Întreg
P14
E 25° 15.872′
N 46° 01.378′
Fragment
Sferică
7,7 / 7,6
410
P15
(1/2)
E 25° 16.049'
Tab. 2. Coordonatele GPS ale proiectilelor de piatră.
26

Opreanu et alli, 2013, p. 87.
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Unele descoperiri arheologice confirmă plasarea maşinilor de luptă balistice
de tip ballista la colţurile unor castre cum este cazul celor descoperite la Orşova şi
Gornea27.

Fig. 7. Proiectilele de piatră (P1÷15).
Prezenţa proiectilelor de piatră în castre auxiliare din Dacia nu este rară. În
acest sens amintim descoperirile din castrele de la Arcobadara28, Arutela29, Buciumi30,
27

Gudea, 1977; Idem, 1978; Opreanu et alli, 2013, p. 87.
Zăgreanu, 2013, p. 63-64, 66-67, 70, Pl.2, 71, Pl.3.
29
Vlădescu, 1983, p. 188-189.
30
Gudea et alli, 1972, p. 64-65, Pl. LXIII.
28
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Breţcu31, Căşeiu32, Drobeta33, Feldioara34, Gherla35, Inlăceni36, Porolissum37, Mehadia38,
Răcari39 sau Vărădia40.
În cazul descoperirilor de la Ungra-Rupea 6, aşa cum se poate observa în Fig. 8,
cea mai mare concentrare de proiectile a fost identificată în zona colţului de NV al castrului (şase proiectile: P1, 5÷9), foarte probabil ele fiind depozitate iniţial în zona unui
turn de apărare (zona colţului de NV fiind acoperită de numeroase pietre de construcţie
şi fragmente de ţigle). Dispunerea acestor proiectile de-a lungul laturii de N a fortificaţiei urmează direcţia arăturilor, intervenţia maşinilor agricole fiind cauza cea mai probabilă a împrăştierii lor dinspre colţul de NV de-a lungul laturii de N41.

Fig. 8. Poziţia proiectilelor de piatră faţă de perimetrul castrului
(Google Earth - modificat).
O altă aglomerare de proiectile se poate observa în partea de E a fortificaţiei
(patru proiectile: P2÷4, P10). Poziţionarea lor urmează de asemenea direcţia arăturilor,
fiind plasate în apropierea marginii de E a fortificaţiei, în zona centrală a laturii de E.
31

Gudea, 1980, p. 320-321, PL. 5.1.
Gudea, 2009, p. 235, Abb. 10.
33
Vlădescu, 1983, p. 188-189.
34
Gudea, 2008, p. 233.
35
Protase et alli, 2008, p. 112, Pl. LXXXIX.
36
Gudea, 1979, p. 268-269, pl. 34-35.
37
Opreanu et alli, 2013, p. 87, Fig. 15, Fig. 16.
38
Macrea et alli, 1993, p. 114.
39
Bondoc, Gudea, 2009, p. 64, p. 156.
40
Iaroslavschi, Bozu, 2003, p. 296.
41
Existenţa în acea zonă a unui depozit (ballistaria) ar fi o alta posibilitate; Opreanu et alli, 2013,
p. 87-88; Donaldson, 1990, p. 211.
32
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Este destul de probabil ca în această zonă să fi existat o poarta sau un turn de apărare.
Fac precizarea că în această porţiune de arătură nu am observat bolovani de construcţie,
dar absenţa lor poate fi explicată prin scoaterea lor în afara suprafeţei arabile de către
agricultori, pe marginea de E a arăturii fiind prezente câteva grămezi de piatră de construcţie.
Tot în interiorul zonei fortificate am mai identificat un proiectil (P15), care se
afla în apropierea colţului de SE al castrului.
În afara zonei fortificate am identificat alte patru proiectile (P11÷14), toate
aflate în direcţia vestică faţă de castru. Trei dintre ele (P11÷13) se aflau într-o zonă
în care am descoperit alte cinci fragmente ale unor posibile proiectile42. În această
zonă se găsesc urmele unor ateliere metalurgice, prezenţa zgurilor metalurgice fiind
masivă.

Fig. 9. Distanţele faţă de castru ale proiectilelor exterioare
(Google Earth - modificat).
Distanţele la care au fost găsite aceste patru proiectile, faţă de colţul de NV al
castrului, de unde este posibil să se fi proiectat cu ajutorul maşinilor balistice (Fig. 9),
sunt următoarele: 75 m pentru P11; 78 m pentru P12; 80 m pentru P13; 136 m pentru
P14. Pentru P14, care se afla la distanţa cea mai mare faţă de castru, am măsurat şi distanţa până la colţul de SV, respectiv 120 m, şi faţă de jumătatea laturii de V (unde
putem presupune existenţa unei porţi), respectiv 118 m.
42

Supoziţia se bazează pe existenţa unor fragmente de piatră, din acelaşi tip de rocă ca şi majoritatea proiectilelor găsite, a căror dimensiuni sunt apropiate de dimensiunile proiectilelor cert
identificate. Starea accentuat fragmentată a acestor piese, a căror formă exclude atribuirea lor
certă categoriei proiectilelor de piatră, ne-a determinat să nu le includem în studiul de faţă, dar
coordonatele acestor posibile proiectile au fost și ele înregistrate.
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Datorită distanţelor apreciabile la care se găsesc aceste proiectile faţă de castru
(faţă de diferitele elemente ale structurilor de fortificare), putem presupune că ele ar
fi putut fi proiectate cu ajutorul maşinilor balistice, fără să excludem ipoteza deplasări
lor pe direcţia lucrarilor agricole în decursul timpului.

4. Manufacturarea proiectilelor de piatră
Aşa cum spuneam mai sus roca din care au fost manufacturate aceste proiectile este de acelaşi tip pentru 14 piese (excepţie face P7, care este confecţionat din gresie). Se pune întrebarea dacă ele au fost produse de un atelier local sau au fost aduse
dintr-un alt centru de producţie?
Dacă roca din care au fost confecţionate este prezentă într-o carieră locală (carieră pe care nu am identificat-o până în prezent), iar tipul de rocă este specific pentru
această zonă, posibilitatea ca manufacturarea proiectilelor de piatră să fie locală ar fi
una crescută.
În acest sens am constatat că tipul de rocă din care au fost confecţionate proiectilele de piatră a fost utilizată de către romanii prezenţi în acest loc şi pentru construcţia
râşniţelor de mână (mola manuaria). În timpul cercetărilor am identificat două fragmente care aparţin unui catillus (Fig. 10.b), în exteriorul castrului, la aproximativ 30 m
de marginea şanţului de V.
De asemenea, în zonele locuirilor neolitice şi eneolitice de la Rupea 4 şi Rupea
43
7 , aflate la 1,5 km spre NV de castrul de la Ungra-Rupea 6, în arăturile agricole au
apărut râşniţe (Fig. 10.a), care aparent sunt confecţionate din roci care provin din aceeaşi sursă ca şi proiectilele (Fig. 10.c), diferite de rocile vulcanice din zona Defileului
Oltului de la Racoş, aflat la numai 12 km depărtare spre E, utilizate la confecţionarea
râşniţelor în perioada Regatului Dac44.
Aparent materialul litic identificat în cele trei puncte arheologice, utilizat la
confecţionarea râşniţelor, pentru epoci diferite şi prezenţa tufului vulcanic din zona
Racoşului (Defileul Oltului), de bună calitate şi pretabil la confecţionarea râşniţelor,
dar neutilizat în aceste cazuri, sugerează prezenţa unei cariere locale, care a fost folosită şi pentru manufacturarea proiectilelor de piatră.
Pentru determinarea modului în care au fost manufacturate aceste proiectile
putem lua în considerare urmele de cioplire şi de abraziune existente pe suprafaţa
proiectilului 11 (P11).
Urmele de cioplire se prezintă sub forma unor mici şănţuiri cu lungimea de
8–10 mm şi adâncimea de sub 1 mm, dispuse în şiruri paralele, puţin decalate unele
faţă de altele în cadrul acestor şiruri. Aceste şănţuiri sunt intersectate sub un anumit
unghi de alte şănţuiri dispuse în mod similar (paralele şi decalate; Fig. 11) care probabil făceau ca porţiuni mici de material să se desprindă într-un mod controlat. Aceasta
probabil constituia prima fază de prelucrare a bolovanilor de carieră. În interiorul acestor
urme există o depunere, care exclude apartenenţa lor unei perioade recente. Cel mai
43

Identificarea carierei ar fi utilă şi pentru completarea informaţiilor legate de aşezările de la
Rupea 4 şi Rupea 7. Pentru amănunte a se vedea: Gridan, 2014, p. 242-244, Fig. 2, Fig. 3, Fig.
5; Gridan, Florian, 2015, p. 123, Fig. 2-6.
44
Costea et alli, 2006, p. 242, p. 245.
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a. Râşniţă neolitică, Rupea 4.

b. Râşniţă (catillus) romană;
Ungra-Rupea 6.

c. Proiectilul 14 (P14); Ungra-Rupea 6.

d. Structura macroscopică a rocii.

Fig. 10. Obiecte confecţionate din acelaşi tip de rocă, aparţinând
Neoliticului (a) şi Epocii Romane (b, c), din zona oraşului Rupea şi
structura macroscopică a rocii (d).

a. Urme de
prelucrare
prin cioplire

Fig. 11. Urmele de cioplire şi de abraziune existente
pe suprafaţa proiectilului P11.
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b. Evidenţierea urmelor şi a
direcţiilor
de cioplire

probabil cioplirea se făcea cu ajutorul unei dălţi de metal.
În a doua fază de prelucrare s-a utilizat abraziunea. Acest procedeu tehnic este
evidenţiat de suprafaţa cu aspect neted pe care o prezintă piesa finită (făcând excepţie
de rugozitatea naturală a materialului din care este manufacturat proiectilul). Facem
precizarea că pe ceea ce poate fi considerată “talpa” unor proiectile aspectul de netezire este mai accentuat. “Talpa” reprezintă o suprafaţă plană practicată intenţionat în
corpul bilei, în cadrul procesului de manufacturare, probabil cu scopul de a oferi o bună
stabilitate în cazul aranjării proiectilelor în grămezi piramidale în scopul depozitării
lor. Această caracteristică este prezentă la un număr de şapte proiectile, din lotul celor
15 descoperite Pe Hill: P3÷5, P7÷8, P10÷11.

5. În loc de concluzii
În stadiul actual al cercetărilor, pe baza argumentelor prezentate în acest studiu,
considerăm că pe terasa denumită Pe Hill, care purta numele de Krieg Berg în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, situată între localităţile Rupea şi Ungra, a funcţionat
un castru roman, care a avut cel puţin o fază de construcţie din piatră. În acest castru
a staţionat pentru o anumită perioadă de timp, care încă nu poate fi precizată, şi o unitate militară romană de artilerie. Cu rol defensiv, aceasta a avut în dotare maşini balistice de tipul catapulta, ballista sau onager. Dovada existenţei unei astfel de unităţi militare şi a dotării ei cu maşini balistice este chiar prezenţa celor 15 proiectile de piatră,
confecţionate din roci provenite dintr-o carieră, pe care o presupunem locală, dar neidentificată încă în teren.
Pentru fortificaţia romană recent identificată nu pot fi precizate deocamdată
cronologia, rolul avut în cadrul sistemului militar defensiv sau denumirea unităţilor
militare staţionate aici.
Din punct de vedere al rolului pe care ar fi putut să-l îndeplinească castrul de
la Ungra-Rupea 6 în cadrul sistemului general de apărare şi control al limesului sau
al provinciei Dacia, în funcţie de momentul înfiinţării lui şi de perioada de funcţionare,
se pot emite două ipoteze:
–pentru perioada cuceririi romane: amplasarea lui în vecinătatea marelui complex militar, administrativ şi religios al dacilor de la Racoş45, împreună cu castrul de la Hoghiz46
şi posibilul castru de la Baraolt47, putea avea rolul de a bloca accesul dinspre V şi NV
în defileul Oltului de la Racoş.
–pentru perioada ulterioară cuceririi romane: controlul zonei în care se întâlneau drumurile romane dinspre E, care veneau de la Dunăre prin pasul Oituz sau Vrancea, cu cel
45

Rezultatele cercetărilor arheologice din zona defileului Oltului de la Racoş, aflată la numai 12
km distanţă de castrele de la Hoghiz şi Ungra-Rupea 6, l-au determinat pe cercetătorul Florea
COSTEA să considere că edificiile religioase existente pe acropola Tipiei Ormenişului conferă
acestui munte atributul de “Munte Sacru (incinta sacra) pentru întreaga zonă din sud-estul
Transilvaniei” (Costea et alli, 2006, p. 305).
46
“Datarea castrului este incertă: se presupune că faza de pământ datează din vremea lui
Traian până în timpul lui Hadrian” (Costea, 2004, p. 144, 145 -bibliografia).
47
Stadiul actual al cercetărilor nu permite datarea posibilului castru de la Baraolt (Popa, 2015,
p. 165, 167-168).
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de la S spre N, de la Dunăre, pe valea Oltului, spre Depresiunea Homoroadelor şi mai
departe.
În ceea ce priveşte prima ipoteză, existenţa pe valea râului Homorodul Mic, în
localitatea Jimbor, a unei fortificaţii medievale48, aflată la 13 km faţă de castrul de la
Ungra-Rupea 6 şi care este vizibilă din castru, demonstrează rolul strategic pe care îl
avea această vale în perioada medievală, rol care nu poate fi exclus nici pentru antichitate. De asemenea, din zona localităţii Merchiaşa, aflată între Jimbor şi castrul de la
Ungra-Rupea 6, accesul este facil spre localitatea Rocoşul de Jos, aflată la capătul din
aval al Defileului Oltului (implicit la importantul complex dacic de la Racoș). Tot în
acest context poate fi amintită şi existenţa la Rupea a unei importante fortificaţii medievale49, la 4,5 km distanţă spre NV faţă de castrul de la Ungra-Rupea 6, dar fără vizibilitate din zona castrului, care controla şi accesul spre Podişul Târnavelor, rol strategic
care nu poate fi exclus nici pentru antichitate.
Pentru cea de-a doua ipoteză, situaţia castrului de la Ungra-Rupea 6 trebuie
văzută în cadrul mai larg al concluziei exprimate de Nicolae GUDEA, cu privire la
rolul castrelor de la Feldioara, Cincşor şi Hoghiz, care afirma: “întrucât la N exista o
provincie dacică, credem că rolul castrelor acestea a fost de a controla drumul spre
E, care ieşea din pasul Oituz sau Vrancea spre Dunăre şi de a alcătui o rezervă strategică într-o zonă care a fost şi s-a dovedit ameninţata”50.

6. Discuţii
Cercetările pluridisciplinare, care am convingerea că se vor efectua în perioada
următoare51, vor putea determina prin metode noninvazive forma exactă a construcţiilor
cu rol defensiv, amplasarea şi dimensiunile construcţiilor din interiorul perimetrului
fortificat, poziţia porţilor şi a turnurilor de apărare; elemente care în acest moment sunt
doar sugerate de: denivelările prezente la suprafaţa solului, aglomerările de bolovani
de construcţie, fragmente de cărămizi şi tegulae. De asemenea, folosind magnetometria, aerofotografia, modelările tridimensionale de teren şi structuri arheologice, se vor
putea furniza date suplimentare cu privire la forma şi dimensiunile unor clădiri a căror
prezenţă este sugerată de existenţa unor suprafeţe rectangulare, în afara perimetrului
fortificat, unde culturile agricole nu se dezvoltă, fiind sesizabile aglomerări de pietre,
mortar, fragmente de cărămizi şi tegulae, precum şi aglomerări de fragmente ceramice.
Reamintesc că în vecinătatea unei asemenea zone am semnalat prezenţa unui
fragment de tegulae mammatae (Fig. 3.d), care sugerează existenţa unui hipocaustum,
în afara zonei fortificate, în partea de V, la aproximativ 50 m de şantul de apărare. Ştim
că existenţa termelor nu a fost apanajul exclusiv al castrelor, dar s-a constatat că nu
există castru roman care să nu dispună de thermae proprii52. De aceea, prezenţa acestui
fragment de tegulae mammatae este deosebit de importantă, iar determinarea locului
48

Cod RAN: 41266.04.
Borcoman, 2010, p. 17-22.
50
Gudea, 2008, p. 67.
51
Mulţumesc şi pe această cale domnului Alexandru POPA pentru interesul acordat acestei descoperiri şi intenţiilor exprimate în sensul efectuării aici al unor cercetări geomagnetice.
52
Tudor, 1976, p. 124.
49
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în care au funcţionat termele ar putea stabili punctul de plecare pentru strângerea de
indicii care să aducă lămuriri asupra cronologiei funcţionării complexului roman de
Pe Hill.
De asemenea, se impun studii petrografice pentru două categorii de elemente:
–un studiu pentru determinarea rocilor din care au fost confecţionate proiectilele de
piatră, cu scopul determinării sursei de provenienţă a materiei prime şi eventual identificarea carierei a cărei existenţă o presupun în apropierea oraşului Rupea;
–un al doilea studiu pentru a compara petrografia rocilor de construcţie utilizate la construcţiile din zona castrului de la Ungra-Rupea 6 cu cea a rocilor de construcţie utilizate
în zona castrului de la Hoghiz, fortificaţiei medievale de la Ungra şi a aşezării fortificate ce a precedat-o53.
Referitor la al doilea studiu petrografic care se impune, precizez că el ar putea
fi util pentru încercarea de a elucida ipoteza emisă in 1980 de către cercetătorii Radu
POPA şi Radu ŞTEFĂNESCU54, cu ocazia cercetărilor efectuate la Ungra, când s-au
identificat în aşezarea fortificată, atribuită mijlocului secolului al XII-lea, situată pe
Dealul Cetăţii, “numeroase granule de mortar [...], se pare că mortarul provine de la
spoliile romane aduse din castrul de la Hoghiz”55. Referitor la cetatea medievală din
zona actualului cimitir evanghelic, care succede aşezarea fortificată, şi care a fost datată în “ultimii ani ai secolului al XII-lea sau în primii ani ai secolului urmator”56, autorii afirmă că “materiale de construcţie au fost folosite în principal tot spolii de la castrul roman de la Hoghiz, pietre găsite la faţa locului [...], inclusiv fragmente de cărămizi şi tegulae romane”57.
Cu ocazia cercetărilor din anii 1979–'80 de la Ungra, aceiaşi autori au emis şi
ipoteza conform căreia “nu este exclus ca cercetările viitoare să stabilească existenţa
în acest loc a unei fortificaţii romane de dimensiuni mici, cu caracter de fort împins
la nord de Olt al castrului roman (de la Hoghiz -n.n.)”58.
Provenienţa pietrei de construcţie, a fragmentelor de cărămizi şi tegulae, utilizate la construcţia cetăţii medievale de la Ungra, în lipsa “fortificaţiei romane de dimensiuni mici”, care ar fi putut furniza o parte din această piatră, ar putea proveni de la
castrul de la Ungra-Rupea 6. Dacă ţinem seama de faptul că deşi castrul de la UngraRupea 6 se găseşte la o distanţa mai mare decât cel de la Hoghiz (4,5 km față de 1,3
km), lipsa unui pod peste Olt în această zonă, pe care putem să o presupunem pentru
secolele al XII-lea şi al XIII-lea, ar fi făcut dificilă sarcina mutării unei cantităţi importante de piatră din stânga Oltului, de la castrul de la Hoghiz. Din aceste motive un studiu petrografic ar putea aduce informaţii noi în această discuţie.

53

Popa, Ștefănescu, 1980, p. 500.
Popa, Ștefănescu, 1980, p. 500; Costea, 2004, p. 152.
55
Popa, Ștefănescu, 1980, p. 500.
56
Popa, Ștefănescu, 1980, p. 500.
57
Popa, Ștefănescu, 1980, p. 500.
58
Popa, Ștefănescu, 1980, p. 500.
54
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MAPPING ROMAN DACIA:
THE IMPERIAL ROAD FROM BRUCLA TO SALINAE
Florin-Gheorghe Fodorean*
* “Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca, Faculty of History and Philosophy, Department of
Ancient History and Archaeology; fodorean_f@yahoo.com
Rezumat. Scopul contribuţiei noastre este acela de a aduna toate informaţiile pentru a reconstitui un segment foarte important din fostul drum imperial al Daciei: sectorul dintre aşezările
Brucla (Aiud?) şi Salinae (Războieni-Cetate?). Pentru a realiza acest deziderat am utilizat informaţii din surse geografice antice, din hărţile moderne şi din cercetările de teren. Studiul nostru
va încerca să pună în evidenţă, cu acurateţe, traseul acestui drum roman.
Cuvinte cheie: drum roman, aşezare rurală, peisaj, topografie, râul Mureş.

1. The main road of Roman Dacia. A short review
Stretching from the Danube up to Porolissum, the main ‘highway’ of Dacia
represented the most important road built by the Romans before and after the conquest1. The importance of this road can be sustained by the following arguments:
1. The road sectors Lederata–Tibiscum and Dierna–Tibiscum were built during the
first and the second Dacian wars. This is proved by the scenes from Trajan’s Column,
which show Roman legionary soldiers involved in building activities, cutting forests,
and building bridges and roads. The lost work of Trajan, De Bello Dacico, also indicates that the emperor advanced in Banat using the line Lederata–Tibiscum;
2. After the conquest of Dacia in 106 A.D., almost all the major cities of the province
appeared and developed along the main imperial road: Porolissum, Napoca, Potaissa,
Apulum, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Tibiscum, and Dierna;
3. The legionary fortresses of Roman Dacia were also erected along this road: Berzovia,
Apulum and Potaissa;
4. The Peutinger map depicts this main artery with all the major toponyms2.
Therefore, this road was, obviously, the main artery of Dacia. Constructed
during and immediately after the conquest of the province, its role was military and
strategic. It represented the core of the road network, together with the settlement from
Apulum, which was the main crossroads of Roman Dacia.
Our present study will use archaeological and historical data, combined with
cartographic support, in order to establish, if possible, the accurate route of this road
1
2

Fodorean, 2013, p. 15-16.
Fodorean, 2014, p. 99-101.
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between the settlements Brucla and Salinae.
From Brucla to Salinae we know, so far, several places with discoveries dated
during the Roman times. The first settlement in this sector is Aiud. We cannot be certain that the toponym Brucla, mentioned in the Peutinger map, should be located at
Aiud, though within the territory of the city and around it we know so far several important discoveries.

2. The topography of the Roman road from Brucla to Salinae.
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During the last century, within the territory of Aiud, there were found: inscriptions , reliefs, sculptures, coins, and ceramic fragments. The density of the finds and
their location indicates that the former Roman settlement developed in the south and
in the south-western part of the current city4. Close to the Tudor Vladimirescu Street, a
Roman sarcophagus was found, together with another tomb5. A small fragment of a
military diploma, dated in 86 A.D., during Domitian, was discovered close to the current building of ‘Colegiul Național Gabriel Bethlen’6. During the construction of the
building of the city hall, a tile with the stamp LVM (Legio V Macedonica) was found7.
The editors of the archaeological repertory of the Alba County have advanced the idea
that this stamp proves that the area of this settlement is located at the limit of the territoria of the legions XIII Gemina and V Macedonica. In a study from 20038, we have
proposed, based on all the archaeological discoveries, that the southern line of teritorium Potaissae is marked by the settlements from Decea, Mirăslău and Lopadea. On the
other hand, a brick with the stamp of the legion XIII Gemina was found close to the
entrance of the former Roman road within the territory of the current city9. Therefore,
we suppose that Aiud (the ancient Brucla?) rather belonged to the territory of the legion
garrisoned in Apulum.
Within the territory of the so-called Aiudul de Sus (which is part of Aiud), other
Roman discoveries are attested. Roman bricks were found within the area of the former forest belonging to the ‘Colegiul Național Gabriel Bethlen’.10 This might indicate
the existence, in this area, of a former Roman building. But the most consistent discovery from this area is a possible villa rustica, located at the confluence of Pârâul
Aiudului with the rivulet Valea Gropilor. The results of the archaeological excavations
carried out here were published in 1968.11 The building of the villa has a rectangular
shape (21,10 × 17,40 m).12 A praefurnium and a hypocaust installation were found
here, and also another building, a possible horreum13.
The Roman road was identified at the entrance in the city of Aiud, in the area
of the Tudor Vladimirescu Street (Fig. 1). It was also identified close to the exit from
Aiud, in the northern part, along the street where the ‘Colegiul Național Gabriel Bethlen’
3

3

IDR, III/4, 64. I. I. Russu noted, in 1988 (IDR, III/4, p. 59), that other inscriptions mentioned
by Th. Mommsen at Brucla were actually from other settlements (Germisara and Ampelum).
4
A short description at Oltean, 2007, p. 155.
5
Moga, Ciugudean, 1995, p. 24.
6
Moga, Ciugudean, 1995, p. 23.
7
Moga, Ciugudean, 1995, p. 24. See also http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar-index/sel.asp?n
r=1&Lang=RO&NrSel=0&IDRap=1664 (Arhiva Repertoriul arheologic al României a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” - Index de locuri. Aiud); Popa, 2002, s.v. Aiud.
8
Nemeti, Nemeti, Fodorean, 2003, p. 73.
9
Moga, Ciugudean, 1995, p. 24.
10
Moga, Ciugudean, 1995, p. 27.
11
Winkler et alii, 1968, p. 59-85.
12
Şandru, 1999, p. 77.
13
Şandru, 1999, p. 82.

385
https://biblioteca-digitala.ro

is located14.
Regarding the location of Brucla in today’s city of Aiud, the Peutinger map
depicts Apulum followed, after 12 miles, by Brucla, then after another 12 miles Salinae
and then Potaissa. But the current distance between Alba Iulia and Aiud is today 36
kilometers. Therefore, the possibility of including here another segment of 12 miles
seems plausible15.
Close to Aiud, at Ciumbrud, only several ceramic fragments belonging to the
Roman period were found16. Traces of a former Roman presence were found also at
Mirăslău17. Along the road from Aiud to Ocna Mureş, maybe the most important settlement is Decea. Ceramic fragments, bricks, coins, and a mithraeum discovered in 1888
were found here18. Roman traces were also identified in Micoşlaca.
Consistent discoveries are also attested within the territory of Unirea: traces
of foundations, coins, and tile stamps of legio V Macedonica19. Such discoveries are
also recorded in Ocna Mureş20.

2. Final remarks
Of all the settlements with discoveries in the sector Brucla–Salinae, the most
important are those from Aiud and Decea. Within the area of these two localities traces
of foundations, bricks, tiles, ceramic fragments, coins and inscriptions were found. All
these indicate that the most important settlements were located in the close vicinity of
the Roman road. Mapping all these discoveries, we can advance an opinion regarding
the route of the Roman road in this sector. The Roman road enters in Aiud along the
Tudor Vladimirescu Street, and then it keeps the same line, moving towards north, possible close to the current Bethlen Gábor Street. From this point, the road exits from
Aiud, and it keeps the same right bank of the Mureş River, until it reaches the fort
from Războieni-Cetate. Future terrain researches, combined with archaeological data,
will offer the possibility to establish the route of this road from Războieni-Cetate to
Lunca Mureşului and Gligoreşti.

14

Moga, Ciugudean, 1995, p. 24.
Fodorean, 2014, p. 106.
16
Moga, Ciugudean, 1995, p. 80.
17
Moga, Ciugudean, 1995, p. 128.
18
Moga, Ciugudean, 1995, p. 128
19
Popa 2002, s.v. Unirea, on-line at http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/popa/r
epertoriu%20thi.htm (accessed at 1.10.2016).
20
Popa, 2002, s.v. Ocna Mureş, on-line at http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/
popa/repertoriu%20no.htm (accessed at 1.10.2016).
15
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PUNCTE ARHEOLOGICE CU DESCOPERIRI
ATRIBUITE PERIOADEI POST-ROMANE
DIN HOTARUL ADMINISTRATIV AL
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
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Abstract. The study summarizes the results of research resulted in the discovery of surface
archeological materials belonging to the II–IV centuries. The field research took place during
2015–'16. From the administrative point of view unpublished identified sites are located in the
border city of Timisoara. In addition to inspiring discoveries refound and some points were
known in literature.
Keywords: Western plain of Romania, vallum, necropolis, settlements, monetary discoveries.

1. Context
Pe întregul teritoriu al Banatului istoric s-au identificat, până în acest moment,
un număr impresionant de descoperiri arheologice atribuite perioadei post-romane, datate undeva între secolele II–IV. În cele mai multe dintre cazuri cronologia relativă este
stabilită pe baza analizei ceramicii cenușii de factură provincial-romană, cu unele influențe La Tène locale. Deși se pot identifica anumite caracteristici zonale și ușoare evoluții în timp, cercetătorii tind s-o atribuie grosso modo fie perioadei daco-romane, fie
celei sarmatice. Numărul din ce în ce mai mare de situri arheologice de această factură,
precum și relativa uniformitate a acestora pe un spațiu foarte larg și pentru aproximativ
trei secole, face dificilă atribuirea etnică a unor materiale care, în majoritatea cazurilor,
provin din descoperiri fortuite sau sistematice de teren. Numărul mic de așezări aparținând acestei perioade, investigate prin săpături arheologice sistematice sau preventive, face ca datele cercetătorilor să fie incomplete, foarte puțini arheologi aplecânduse asupra acestei problematici.
Dacă investigarea sistematică a acestei perioade pare să stagneze, descoperirile
fortuite s-au dublat, mai ales în ultimii ani, datorită exploziei dezvoltării imobiliare,
a investițiilor industriale sau de infrastructură. Până la stabilirea caracteristicilor culturale și a unei atribuiri etnice corecte, numărul descoperirilor în teren crește constant,
creionând harta potențialului arheologic al perioadei post-romane.
În acest context, în ultimii doi ani, cercetările unui colectiv de arheologi de la
Universitatea de Vest din Timișoara au completat lista descoperirilor atribuite perioadei
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secolelor II–IV dHr, proiectul fiind determinat de realizarea Panului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

2. Necropole și așezări - repertoriu (Fig. I/1; Fig. II/1)
2.1. Timișoara-Cioreni (1 LMI; Fig. III/2÷3; IV/1÷2)
a. Istoricul cercetărilor: Situl multistratificat de la Timişoara-Cioreni a fost descoperit
în anul 1980 de către restauratorul Alexandru FOTA cu ocazia unor lucrări de hidroamelioraţii pe un lot experimental al Universităţii Agricole Timişoara1.
Cercetările arheologice preventive propriu-zise încep în luna aprilie 1980,
continuându-se în luna august. În prima fază, pentru sondarea sitului, a fost trasată o
secţiune de 8 × 1,8 m orientată nord-sud şi două casete. În această campanie au fost
cercetate primele două locuinţe. Colectivul a fost format, în acel moment, din Adrian
BEJAN, Doina BENEA, Florin MEDELEŢ şi Alexandru RĂDULESCU2. Cercetările
continuă şi în anii 1981–'82. În acest interval au fost trasate în total şapte secţiuni3.
În cadrul acestei cercetări au fost descoperite materiale care pot fi atribuite
secolului IV îHr, secolelor II–IV dHr şi secolelor X–XI dHr.
Secolului IV îHr îi aparţine mormântul de incineraţie al cărui inventar era compus dintr-o urnă, în care a fost depus defunctul, modelată la roată, cel mai probabil
biconică, cu umărul decorat ci linii incizate şi cercuri ştampilate care formează ghirlande, un bol modelat cu mâna care servea probabil ca şi capac pentru urnă, o fibulă
de tip Duchov, o brăţară de bronz fragmentară, două fibule zoomorfe din bronz, o brăţară din fir de argint răsucit. Pe baza acestui inventar, mormântul poate fi datat după
a doua jumătate a secolului IV îHr şi este anterior primelor grupuri de colonişti celţi în
această regiune4.
În campaniile de cercetare desfăşurate în acest sit au fost identificate, pentru
perioada post-romană, şapte locuinţe semiadâncite din care cinci au fost cercetate.
Locuinţele bordei au în jurul lor gropi de provizii. Din interiorul locuinţelor lipsesc
vetrele. Tot în această aşezare a fost cercetată şi o fântână în care a fost descoperit
un creuzet şi zgură de fier. Aşezarea se dezvoltă pe o veche aşezare dacică. Limita
cronologică inferioară a perioadei de existenţă a aşezării este sec. II îHr, continuând
apoi neîntrerupt până în sec. III îHr5.
Descoperirile post-romane de aici apar în numeroase articole care au avut ca
obiect de studiu distribuţia şi repertorierea siturilor care aparţin secolelor II–IV, dar analiza şi cultura materială6.

1

Bejan, Benea, 1983, p. 381; Benea, 1983, p. 3; Idem, 1995-1996, p. 371; Idem, 2014, p. 124;
Benea et alli, 1986, p. 21.
2
Bejan, Benea, 1983, p. 381; Benea et alli, 1986, p. 21; Măruia et alli, 2011, p. 30.
3
Benea et alli, 1986, p. 21.
4
Benea, 1983, p. 4; Rustoiu, 2012, p. 360.
5
Benea, 1983, p. 3-4; Benea, 2013, p. 176.
6
Bejan, 1981, p. 22; Idem, 1981a, p. 158; Idem, 1983, p. 18; Idem, 2000, p. 528-529; Idem, 2004,
p. 380; Idem, 1996, p. 293 Benea, Bejan, 1988, p. 254-255; Benea, 2013; Benea et alli, 1986,
p. 21-31; Mare, 1997, p. 116-117; Idem, 2004a, p. 37, p. 209; Micle, 2001, p. 130) şi spirituală
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Descoperirilor atribuite evului mediu timpuriu le sunt dedicate studii specializate de antropologie realizate pe cele 20 de schelete descoperite aici7 sau sunt amintite în studii cu acelaşi subiect8. Cercetarea arheologică propriu-zisă şi istoriografia
legată de aceasta este tratată într-un articol de sinteză, care tratează cercetarea evului
mediu timpuriu în Banatul Românesc9. Materialele medieval timpurii mai sunt amintite
şi în studii care tratează perioada secolelor VIII–IX în ansamblu10.
b. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°47′55.43″N, 21°9′46.74″E; 88 m
altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201950.39587, 484839.17278.
d. Repere geografice: la 690 m SV de cantonul CFR Ronaţ, în curba căii ferate Timișoara–Sânnicolau Mare; la 700 m VNV de Gara CFR Ronaţ şi la 7 km NV de catedrala ortodoxă din Timişoara.

e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 950 m N de versantul drept al pârâului
Beregsău.
2.2. Timișoara-1 (Cotu Morii / Cotu Mariei / Pusta; Fig. IV/3÷4)
a. Istoricul cercetărilor: Obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren de către echipa formată din Liviu MĂRUIA, Ioan VEDRILĂ, Andrei
(Benea, 1996 , p. 373, p. 374, p. 376; Grumeza, 2014, p. 136; Idem, 2015, p. 80-84, 86; Mare,
2003, p. 217.
7
Muntean, 2000.
8
Muntean, 1998, p. 355.
9
Rădulescu, 2001, p. 62-63.
10
Bejan, 1986, p. 232; Iambor, 2002, p. 127.
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STAVILĂ, Lavinia BOLCU și Cristian FLOCA în data de 18.03.201011.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°44′28.44″N, 21°17′36.54″E; 88 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 211790.66624, 477974.05467.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 3,2 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa
Veche, la 3,3 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă şi la 3,4 km SSV de biserica din Ghiroda.

e. Reper hidrografic: situl se află la 1,2 km SSE de versantul stâng al Canalului Bega
şi la 280 m V de actualul versant drept al Pârâului Şubuleasa.
2.3. Timișoara-5 (Fig. IV/3÷5)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate de către Octavian ROGOZEA, Bogdan CRAIOVAN şi Remus DINCĂ, în data de
12.04.2014.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°44′9.92″N, 21°9′59.22″E, 82 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201885.19971, 477869.71437.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 4 km NE de biserica ortodoxă din Utvin, la
2,72 km S de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz şi la 3,35 km V de biserica ortodoxă din Fratelia.
e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 338 m N de canalul Bega.

11

Măruia et alli, 2012, p. 1143-1148.
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2.4. Timișoara-7 (Freidorf IV / Barum Automotive; Fig. V/3-4)
a. Istoricul cercetărilor: Situl arheologic Timişoara-7 este unul dintre cele mai cunoscute
şi cercetate situri aflate astăzi în hotarul cadastral al municipiului Timişoara. În această zonă cercetările de suprafaţă încep încă din 1982, continuând până în prezent. Situl
arheologic menţionat mai sus a fost descoperit de către Friederich E. RESCH în 1984
în urma verificării unor lucrări de îmbunătăţiri funciare, mai exact în urma cercetării
taluzului unui canal de drenaj şi descoperirea unor fragmente ceramice neolitice, eneolitice şi de sec. II–IV12 dHr. În acelaşi an sunt demarate primele cercetări arheologice
preventive. Acestea au fost urmate de cercetări sistematice între anii 1986–2002.
Dezvoltarea economică a oraşului Timişoara şi implicit extinderea zonelor
industriale nu a ocolit cartierul Freidorf. În acest context, din toamna anului 2006 şi
până în primăvara anului 2007, a fost demarată o nouă campanie de cercetări arheologice sistematice care vizau cercetarea acestui sit. Zona cercetată în această campanie
se află în nordul străzii Ovidiu Cotruş la est de o altă hală de producţie (ridicată fără
descărcare de sarcină arheologică!). Materialele arheologice descoperite în urma cercetărilor arheologice au fost valorificate în numeroase studii de specialitate, care vizau
cultura materială în ansamblu13, dar şi în studii care vizau aspecte particulare cum ar
fi: ceramica14, instalaţiile de producere a ceramicii15, ritualul funerar sau complexe şi
12

Mare, 2000, p. 491; Mare et alli, 2011, p. 10.
Benea, Bejan, 1988, p. 257; Benea, 1996, p. 47; Idem, 2013, p. 79, 113, 116-132, 176, 313317, 352, 371; Dörner, 1971, p. 687 şi nota 46; Grumeza, 2015, p. 76-77; Mare, 2000; Mare et
alli, 2010; Tănase, Mare, 2000.
14
Benea, 1997; Micle, 2001, p. 130, 132, 133.
13
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materiale “cultice”16, economia animalieră17, mediu18, aspecte legate materiale paleocreştine19, dar şi în repertorii arheologice20.
Rezultatele cercetării preventive din 2006–'07 au fost publicate, alături de
unele informaţii existente deja în studiile mai vechi, într-un volum, care cuprinde analiza materialului preistoric şi materialul atribuit antichității, alături de analize antropologice şi arheozoologice21.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°43′14.44″N, 21°11′6.73″E; 85 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203261.65132, 476088.34484.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 850 m SE de biserica romano-catolică din
Freidorf, 2,28 km NV de biserica romano-catolică Chişoda şi 8,12 km NNE de biserica ortodoxă din Şag, mai exact la 160 m N de intersecţia străzii Ovidiu Cotruş cu strada A. Georgevici.

e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 1,7 km SE de cursul actual al canalului Bega,
zona din sud-vestul sitului apare pe hărțile de sec. XVII ca fiind una mlăştinoasă. Pe
lângă aceste acestea, zona mai este brăzdată, astăzi, de numeroase canale de desecare,
15

Găvan, 2007, p. 349-353.
Benea, 1996, p. 377; Grumeza et alli, 2013, p. 32, 51, 52; Grumeza, 2014, p. 23, 33, 53, 64,
131, 136, 152.
17
El Susi, 1987; Idem, 2013, p. 57-81.
18
Micle, 2011, p. 180.
19
Mare, 2003, p. 217.
20
Moţu, 1983, p. 199; Luca, 2006, p. 250.
21
Mare et alli, 2013.
16
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care probabil urmăresc, măcar parţial, cursul unor vechi pârâuri.
2.5. Timișoara-10 (ICAM)
a. Istoricul cercetărilor: Cu ocazia cercetărilor arheologice la “Institutul de Cercetări
Avansate de Mediu” (ICAM) al Universităţii de Vest din Timişoara, desfășurate în
vara anului 2015, au fost descoperite, pe lângă ceramic otomană și fragmente din fortificația bastionară a Timișoarei (fragmente din Bastionul IX-Carol), și fragmente ceramice sarmatice22.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°45′39.13″N, 21°13′47.93″E; 89 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 206955.78961, 480386.19093.
d. Repere geografice: situl se află la 1,2 km NE de catedrala mitropolitană ortodoxă,
1,4 km E de biserica ortodoxă din piața Badea Cârțan și 1,2 km NE de Biserica Piaristă.

e. Reper hidrografic: la 1,3 km S se află cursul actual al râului Bega.
2.6. Timișoara-11 (UMT; Fig. V/5; Fig. VI/1–2)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit în anul 1956 cu ocazia unor lucrări de
construcţie la calea ferată ce lega Uzinele Mecanice Timişoara de magistrala de cale
ferată în zona în care se construia un pod şi un canal. Imediat după descoperirea materialelor arheologice au fost începute şi cercetările arheologice de către un colectiv format din arheologul Marius MOGA, muzeografii Ortansa RADU şi Maria ANOCHII,
restauratorul VARGA Aladar şi fotograful Rudolf MÜHL. Complexele arheologice au
fost cercetate în condiţii deosibit de dificile, lucrările de construcţie fiind realizate cu
deţinuţi. Rezultatele acestor cercetări au fost publicate într-un articol intitulat “De când
este locuită vatra oraşului Timişoara”, apărut în ziarul Drapelul Roşu din 17 martie
22

Gindele et alli, 2015, p. 28-29.
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1957, în care materialele, care aparţin antichităţii, au fost atribuite eronat celei de a doua
epocii fierului. Materialele specifice epocii bronzului au fost restaurate şi expuse datorită importanţei lor23.
Cercetările au fost continuate, în vara anului 1969, de către Ortansa RADU,
care descoperă în cele trei sondaje de 5 × 2 m materiale de epoca bronzului, un mormânt sarmatic şi materiale datate în secolul XI dHr. Scheletul aflat în mormânt era
culcat pe spate, orientat NV–SV, cu faţa întoarsă spre E, mâinile întinse pe lângă corp
şi aparținea unei adolescente de tip brahicranian. Inventarul mormântului conţinea o
fusaiolă peste matacarpienele palmei drepte, o căniţă de lut lângă laba piciorului stâng
şi doi cercei cu capetele petrecute şi răsucite în spirală pe verigă, din argint, un colier
dintr-o bară de bronz cu secţiune pătrată, două fibule cu arc semicircular şi resort în
arbaletă şi mărgele din coralină peste vertebrele cervicale24. Mormântul sarmatic descoperit aici a fost rediscutat de către Lavinia GRUMEZA într-o lucrare care tratează
cimitirele sarmatice din Banat sau diverse aspecte legate de acestea25.

b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′30.32″N, 21°15′10.95″E; 89 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 208822.58714, 481880.84164.
d. Repere geografice: situl se află la 3,16 km SSE de biserica reformată din Dumbrăviţa,
3,51 km NE de catedrala mitropolitană din Timişoara şi 4,7 km NV de biserica ortodoxă
din Ghiroda.
23

Tănase, 1998, p. 251.
Radu, 1983, p. 152; Popescu, 1969, p. 498; Idem, 1970, p. 437; Mare, 1998, p. 286; Idem, 2004,
p. 75
25
Grumeza, 2014, p. 24, 51, 60, 75, 114, 120, 122, 127, 150, 154, nota 1195.
24
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e. Reper hidrografic: 1,6 km N de cursul actual al canalului Bega.
2.7. Timișoara-14 (Fig. IV/8; Fig. 5/1-2)
a. Istoricul cercetărilor: obiectivul a fost descoperit în urma unor cercetări de teren
efectuate de către Octavian ROGOZEA şi Victor BUNOIU în data de 29.08.2014.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°42′28.99″N, 21°10′18.35″E; 84 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202148.99908, 474736.39971.
d. Repere geografice: situl se află la 1,07 km V de drumul naţional 59 Timişoara–Şag,
la 1,70 km SE de drumul judeţean 591 Timişoara–Utvin şi la 5,21 km NV de biserica
ortodoxă din comuna Giroc.

e. Reper hidrografic: situl se află la 2,92 km sud de canalul Bega.
2.8. Timișoara-18 (Strada Prepeliței; Fig. VI/3–6)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate
de către Octavian ROGOZEA în data de 11.04.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°44′3.83″N, 21°10′57.81″E; 85 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203141.83267, 477621.14315.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 2,10 km V de biserica catolică din Fratelia,
la 1,04 km S de biserica Betel din Dâmboviţa şi la 1,78 km N de drumul judeţean 591
Timişoara–Utvin.

397
https://biblioteca-digitala.ro

e. Reper hidrografic: situl se află la 200 m E de versantul stâng al canalului Bega şi la
0,78 km V de Lacul Balaurului.
2.9. Timișoara-20 (Ronaț)
a. Istoricul cercetărilor: Zona de nord a orașului Timișoara s-a bucurat de atenția arheologilor încă din anii '70, când au fost efectuate o serie de periegheze în această parte a
orașului. Rezultatele au fost publicate de către Florin MEDELEȚ și Ioan BUGILAN sub
forma unui mic repertoriu26. Aici sunt menționate mai multe descoperiri arheologice
lângă calea ferată Timișoara–Arad, printre acestea numărându-se și situl denumit convențional de noi Timișoara-20, mai exact acest sit se află în zona B de pe harta cercetătorilor amintiți mai sus. Și în alte studii, care preiau informația de la Fl. Medeleț și
I. Bugilan27, se face referire la o așezare post-romană existentă în Mehala, însă fără a
se menționa existența a două zone distincte de concentrare a materialului arheologic.
După o analiză a hărților realizate cu ocazia Franziszeische Landesaufnahme (1806–
'69), concentrările de ceramică în două puncte atât de apropiate (A și B la Medeleț și
Bugilan, Timișoara-20 și Timișoara-21 la noi) poate fi explicată cu ușurință. Pe această
hartă poate fi observat un fir de apă care separa cele două puncte. Situl a fost redescoperit în urma unor cercetări de teren efectuate de către Remus DINCĂ şi Octavian
ROGOZEA în data de 08.04.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′27.06″N, 21°10′30.33″E; 86 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202760.14454, 482067.92974.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,19 km N de drumul naţional 59 Timişoara–
26
27

Medeleț, Bugilan, 1976, p. 82, fig. 18.
Bejan, Benea, 1994 , p. 245-246; Benea, 1994, p. 292; Mare, 2004, p. 209.
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Săcălaz, la 4,80 km NE de biserica ortodoxă din Săcălaz şi la 4,44 km N de biserica
ortodoxă din Piața Sinaia, Timișoara.

e. Reper hidrografic: situl se află la 1,77 km S de pârâul Bega Veche şi la 1,81 km S
de pârâul Beregsău.
10. Timișoara-21 (Ronaț)
a. Istoricul cercetărilor: Cercetările întreprinse în anii '70 de către Fl. Medeleț și I.
Bugilan au dus la descoperirea a numeroase situri arheologice în zona de nord-vest a
Timișoarei. Printre acestea se numără și două puncte (marcate cu A și B pe schița din
repertoriul care introduce în circuitul științific aceste descoperiri), aflate lângă calea
ferată Timișoara–Arad, mai precis lângă triajul Ronaț28. Aceste descoperiri au fost
preluate și integrate ulterior în numeroase lucrări care aveau ca subiect de studiu epoca
post-romană/daco-romană29. Noile cercetări de teren, prilejuite de întocmirea Planului
Urbanistic General al Municipiului Timișoara, au confirmat rezultatele cercetărilor
anterioare. Astfel, în cercetarea efectuată de Octavian ROGOZEA și Remus DINCĂ
din data 8.04.2015 au fost reidentificate și cele două puncte cu concentrări de ceramică
de lângă triajul și gara Ronaț. Existența a două puncte distincte foarte apropiată nu este
deloc surprinzătoare dacă analizăm harta ridicării topografice militare franciscane
(1806–'69), care relevă existența unui fir de apă în această zonă, înainte de lucrările de
îmbunătățiri funciare de la începutul secolului XIX, care separă cele două puncte (A la
Medeleț și Bugilan / Timișoara-21 la noi; B la Medeleț și Bugilan / Timișoara-20 la noi).
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′35.47″N, 21°10′28.33″E; 86 m altitudine.
28
29

Medeleț, Bugilan, 1976, p. 82, fig. 18.
Bejan, Benea, 1994 , p. 245-246; Benea, 1994, p. 292; Mare, 2004, p. 209.
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c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202729.41956, 482329.43257.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,23 km N de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz, la 4,83 km NE de biserica ortodoxă din Săcălaz şi la 4,51 km N de biserica ortodoxă din Piața Sinaia, Timișoara.
.

e. Reper hidrografic: situl se află la 1,81 km S de pârâul Bega Veche şi la 1,88 km S de
pârâul Beregsău.
11. Timișoara-24 (Mehala; Fig.VII/1–3)
a. Istoricul cercetărilor: Așezarea a fost descoperită în ani '70 de către Fl. Medeleț și I.
Bugilan. Aceștia menționează descoperirea unor fragmente ceramice cenușii sau cafenii lucrate la roată, care pot fi atribuite secolelor I îHr – I dHr și sec. IV–V dHr, la 100 m
vest de perimetrul orașului, într-un teren agricol care aparținea C. A. P. Mehala, mai
exact în spatele centrului gospodăresc care aparținea acestei Cooperative30. Această
informație este preluată și citată și în alte lucrări, care tratează probleme legate de epoca post-romană în vestul României31. Situl a fost reidentificat în 13.04.2015 de către
Octavian ROGOZEA cu ocazia unor cercetări de suprafață prilejuite de întocmirea
Memoriului Arheologic pentru Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′31.46″N 21°11′34.87″E; 86 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204159.83124, 482136.97883.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,06 km N de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz, la 4,10 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 2,12 km NV
de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu, Timișoara.
30
31

Medeleț, Bugilan, 1976, p. 83, fig. 19.
Bejan, Benea, 1994 , p.146; Benea, 1994, p. 292-293; Mare, 2004, p. 209.
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e. Reper hidrografic: și 1,4 km SE de o fosta mlaștină din zona aeroportului utilitar
Timișoara (Aviasan/Cioaca).
12. Timișoara-26
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Octavian ROGOZEA şi Victor
BUNOIU, în 13.03.2016, cu ocazia unor cercetări de teren desfăşurate în hotarul municipiului Timişoara.

401
https://biblioteca-digitala.ro

b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′19.71″N, 21° 9′35.60″E; 87 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201656.94483, 483748.86159.
d. Repere geografice: situl se află la 7,35 km SE de biserica catolică din Dudeştii Noi,
la 7,58 km SV de biserica ortodoxă din Covaci, la 5,23 km NE de biserica ortodoxă din
Săcălaz şi la 650 m V de calea ferată Timişoara–Arad.
e. Reper hidrografic: situl se află la 90 m N de pârâul Beregsău.
13. Timișoara-29 (Hladik)
a. Istoricul cercetărilor: Situl de la Timişoara Freidorf-Hladik intră în circuitul ştiinţific
încă din anul 1983, când Gheorghe LAZAROVICI, Friederich E. RESCH şi Carol
GERMANN publică un studiu cu caracter de repertoriu în care prezintă descoperirile
din acest punct. Toponimul indicat în studiu de către autori este Hladik, după numele
fostului proprietar al terenului32 însă hărta topografică militară din anul 1975 indică
toponimul de Nivelda pentru acest punct.

Din punct de vedere cronologic şi cultural, autorii sus-amintiţi menţionează
materiale care pot fi atribuite eneoliticului, mai precis culturii Tiszapolgár33, şi materiale de sec. IV dHr, dar şi de sec. VIII–IX dhr34.
Un fapt foarte interesant este şi apariţia unor morminte de inhumaţie, nedatate
din cauza unei lipse a inventarului funerar, în cadrul acestui sit. Tot din acest sit a fost
recuperat, în anul 1982, un schelet, care aparţine unui bărbat adult de 1,7 m înălțime,

32

Lazarovici et alli, 1983, p. 35.
Lazarovici et alli, 1983, p. 39.
34
Lazarovici et alli, 1983, p. 39-40.
33
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cu vârsta cuprinsă între 35 şi 55 de ani35. Din nefericire, această informaţie aflată într-o
anexă a studiului iniţial nu a fost remarcată de cercetători.
Informațiile despre descoperirile eneolitice au fost reluate ulterior în numeroase studii care discutau diverse probleme legate de locuirea Tiszapolgár în Banat36
sau descoperiri atribuite acestei culturi37.
Situl a fost reverificat de Octavian ROGOZEA şi Victor BUNOIU, în data de
14.02.2015, însă cu ocazia acestei periegheze au fost identificate foarte puţine fragmente
ceramice de culoare cenuşie, specifice secolelor II–IV dHr.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°41′9.04″N, 21°10′4.87″E; 82 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201739.20441, 472284.11822.
d. Repere geografice: situl este mărginit pe latura de SE de drumul naţional 59 Timişoara–Şag, la 3,66 km N de biserica ortodoxă din Şag, la 3,77 km SE de biserica ortodoxă din Utvin şi la 3,84 km V de biserica ortodoxă din Chişoda.
e. Reper hidrografic: situl se află la 2 km SE de Pârâul Nivelda.
14. Timișoara-31
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 15.04.2015.

b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′43.35″N, 21°11′21.37″E; 85 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203885.94828, 482517.68509.

35

Lazarovici et alli, 1983, p. 40.
Diaconescu, 2008, p. 96, punct 173; Idem, 2009 p.122, punct 173.
37
Rogozea, 2015, p. 128.
36
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d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,36 km N de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz, la 2,47 km NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa
Avram Iancu şi la 4,27 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa.
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,95 km SE de pârâul Beregsău.
15. Timișoara-32 (Heliport-Aviasan / Aerodromul Cioaca)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 15.04.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′16.36″N, 21°11′41.37″E; 88 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204366.25289, 483515.36422.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,14 km V de drumul naţional 6 Timişoara–
Becicherecu Mic, la 4,42 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 3,35 km
NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu.

e. Reper hidrografic: situl se află la 1,42 km S de pârâul Beregsău.
16. Timișoara-33
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 15.04.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′49.02″N, 21°11′5.93″E, 86 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203561.04637, 482708.53283.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,40 km N de drumul naţional 59A Timişoara-Săcălaz, la 2,51 km NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa
Avram Iancu şi la 4,30 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa.
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e. Reper hidrografic: situl se află la 1,99 km SE de pârâul Beregsău.
17. Timișoara-34 (RAR)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 15.04.2015.
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b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′48.20″N, 21°11′0.79″E; 89 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203537.50295, 484539.43368.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 4,30 km V de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa, la 3,56 km N de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz și la 6,58 km S de
biserica ortodoxă din Săcălaz.
e. Reper hidrografic: situl se află la 0,12 km E de pârâul Beregsău.
18. Timișoara-36
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′29.22″N, 21°10′25.42″E; 88 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202746.18729, 483990.52650.
d. Repere geografice: situl se află la 0,89 km V de drumul naţional 6 Timişoara–Becicherecu Mic, la 4,82 km V de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 6,91 km S de
biserica ortodoxă din Sânandrei.

e. Reper hidrografic: situl este poziţionat pe versantul sudic al pârâului Beregsău.
19. Timișoara-37 (Fig. VII/4)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 16.04.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′50.93″N, 21°10′0.98″E; 87 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202250.97788, 484685.57389.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,26 km SV de DN6, 1,31 km N de halta
Ronaţ şi la 7,01 km SE de primăria Dudeştii Noi.
e. Reper hidrografic: situl se află la 6,34 km NV de versantul stâng al canalului Bega și
la 715 m N de pârâul Beregsău.
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20. Timișoara-38 (Fig. VII /5÷6)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în 16.04.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′36.27″N, 21° 9′57.10″E; 87 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202145.50459, 484237.36937.
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d. Repere geografice: situl este amplasat la 3,05 km N de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz, la 6,79 km S de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 4,65 km NV de
biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu.
e. Reper hidrografic: situl se află pe versantul nordic al pârâului Beregsău.
21. Timișoara-39 (Fig. XI/3÷8)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 16.05.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′12.62″N, 21°12′8.09″E; 85 m altitudine .
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204937.41411, 483372.49293.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,16 km N de drumul naţional 6 Timişoara-Becicherecu Mic, la 3,08 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la
2,67 km NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu.

e. Reper hidrografic: situl se află la 1,75 km S de pârâul Beregsău.
22. Timișoara-40 (Fig. VII/7)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate
de către Octavian ROGOZEA și Remus DINCĂ, în data de 20.04.2015, cu ocazia cercetărilor de teren prilejuite de întocmirea Memoriului Arheologic pentru Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°48′14.93″N, 21°11′52.01″E; 91 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204682.06187, 485311.19087.
d. Repere geografice: situl este amplasat de o parte şi de alta a drumului naţional 69
Timişoara–Sânandrei, la 5,90 km S de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 2,10 km
V de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa.
e. Reper hidrografic: situl se află pe malul sudic al pârâului Beregsău.
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23. Timișoara-42
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate
de către Octavian ROGOZEA și Remus DINCĂ, în 20.04.2015.

b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°49′17.04″N, 21°11′0.06″E; 90 m altitudine.
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c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203652.98462, 487280.73980.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,32 km V de DN69, la 3,14 km NV de
DN6, la 3,99 km S de biserica ortodoxă din comuna Sânandrei şi la 6,73 km E de biserica ortodoxă din Dudeştii Noi.
e. Reper hidrografic: situl se află la 2,02 km N de pârâu Beregsău.
24. Timișoara-49
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 20.04.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°49′3.42″N, 21°11′6.06″E; 90 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203762.28276, 486854.39069.
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,33 km V de DN69, la 3,80 km SV de biserica din Covaci şi la 4,23 km S de biserica din Sânandrei.

e. Reper hidrografic: situl se află la 1,57 km N de versantul stâng al pârâului Beregsău
şi la 3,80 km SE de versantul drept al pârâului Niarad.
25. Timișoara-51
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Octavian ROGOZEA în urma
unei periegheze efectuate în nord-vestul municipiului Timişoara în data de 05.08.2015.
Situl a fost reverificat, în 11.09. 2016, de Octavian ROGOZEA și Victor BUNOIU. Cu
acest prilej au fost descoperite și fragmente ceramice cenușii, care pot fi atribuite perioadei post-romane.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46'18.76″N, 21°10'18.01″E; 86 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202481.90291, 481824.65656.
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d. Repere geografice: situl se află la 0,79 km N de drumul naţional 59 Timişoara–
Săcălaz, la 4,58 km E de biserica din Săcălaz şi la 3,10 km NV de biserica ortodoxă
“Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu, Timişoara.

e. Reper hidrografic: situl este poziţionat la 1,78 km SE de pârâul Beregsău.
26. Timișoara-52 (Fig. VIII/1)
a. Istoricul cercetărilor: Zona de nord-vest a municipiului Timişoara a fost relativ bine
cercetată şi implicit bine cunoscută încă din anii 1975. Descoperirile din acest areal
au fost introduse în circuitul ştiinţific odată cu publicarea de către Fl. Medeleţ şi I.
Bugilan a unui articol cu caracter de repertoriu. Chiar dacă cei doi cercetători nu menţionează în mod clar o aşezare care să coincidă cu situl Timişoara-52, aceştia fac precizarea că: “... pe o suprafaţă agricolă întinsă se găsesc numeroase vestigii arheologice aparţinând unor epoci diferite. Aşezările erau plasate de-a lungul unor fire de
apă de astăzi secate, distribuindu-se pe teritoriul cuprins între perimetrul constituit
al oraşului şi comuna Săcălaz”38. Pe baza acestei descrieri nu este exclus ca cercetătorii amintiţi mai sus să fi cunoscut şi această aşezare post-romană, dar din motive de
economie să fi ales să o includă în așezare Mehala-IV (Timișoara-50 la noi), chiar dacă
aceasta se află într-o zonă absolut separată. Încă un argument care poate să sprijine
această afirmaţie ar putea fi figura 20 publicată de Medeleț și Bugilan, unde zona marcată ca sit arheologic este destul de vastă şi ar putea să cuprindă o mare parte a siturilor din zona respectivă.
Situl a fost descoperit şi delimitat în urma unei periegheze efectuate de către
Octavian ROGOZEA, în data de 12.08.2015. Cu acest prilej s-a realizat şi delimitarea
38

Medeleț, Bugilan, 1976, p. 85.
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în mare a perimetrului acestuia.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′49.61″N, 21° 9′31.80″E, 86 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201530.19767, 482824.29242.
d. Repere geografice: situl se află la 4,08 km NE de biserica din Săcălaz, la 6,35 km V
de biserica din Dumbrăviţa şi la 2,20 km S de DN 6.

e. Reper hidrografic: situl este poziţionat la 0,47 km SE de versantul drept al pârâul
Beregsău.
27. Timișoara-53 (Fig. VIII/2÷6)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit cu prilejul cercetărilor de suprafață din
12.08.2015 desfășurate în hotarul localității Timișoara de către Octavian ROGOZEA.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′32.38″N, 21° 8′48.63″E, 97 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 200572.72514, 482337.75220.
d. Repere geografice: situl se află la 2,86 km NE de biserica din Săcălaz, la 2,90 km
S de drumul naţional 6 Timişoara–Becicherecu Mic şi la 5,10 km NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu, Timişoara.
e. Reper hidrografic: situl este poziţionat la 70 m SE de versantul drept al Beregsăului.
28. Timișoara-55
a. Istoricul cercetărilor: Așezarea a fost descoperită în urma unei cercetări de teren de
către Dorel MICLE, Victor BUNOIU, Octavian ROGOZEA și Alexandru HALBAC,
în data 27.08.2015.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°49′44.03″N, 21°12′0.23″E; 90 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204990.45925, 488051.32293.
d. Repere geografice: situl se află la 2,36 km V de biserica din Covaci, la 3,64 km SE
de biserica din Sânandrei şi la 4,65 km NV de biserica din Dumbrăviţa.
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e. Reper hidrografic: situl este poziţionat la 2,11 km N de versantul stâng al pârâul
Beregsău.
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29. Timișoara-57 (Pavilion Muzeul Satului Bănățean)
a. Istoricul cercetărilor: Situl arheologic existent sub actualul Muzeu al Satului Bănăţean, aflat într-o zonă cunoscută cu potenţial arheologic, a fost descoperit în anul 2000
în urma unor lucrări de construcţie în incinta muzeului amintit mai sus. Cercetarea a
fost coordonată de către arheologii Fl. MEDELEŢ şi Daniela TĂNASE, de la Muzeul
Banatului din Timişoara, care trasează în aici o secţiune (S1) cu dimensiunile 2 × 8 m
orientată NV–SE şi ulterior o casetă. Materialele descoperite în complexul G.1, aflat
între carourile C.2–C.4, pot fi atribuite secolelor III–IV39.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′39.02″N, 21°15′51.57″E; 91 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 209712.02029, 482108.07965.
d. Repere geografice: situl se află la 3, 66 km SVV de biserica ortodoxă din Giarmata
Vii, 2,92 km SSE de biserica reformată din Dumbrăviţa şi 3,31 km NV de biserica
ortodoxă din Chişoda.

e. Reper hidrografic: situl se află la 300 m V de pârâul Behela.
30. Timișoara-59 (Piața Libertății; Fig. VIII/7; Fig. IX/1÷2)
a. Istoricul cercetărilor: Materialele arheologice atribuite au fost descoperite în secțiunile: S9; S10; S11. Mai exact buza provenită (Pl. IX/2) S9 a fost descoperită în complexul C2 de pe latura de est a secțiunii fiind surprins doar parțial. Din punct de vedere
cronologic, C2 este ulterior complexului 1, pe care îl taie. Umplutura a fost afânată,
de culoare brun roșcată, cu urme de lemn ars. Inventarul arheologic a fost compus din
fragmente ceramice medievale. Cea de a doua buză, care poate fi atribuită secolelor
II–V, a fost identificată în C1 din S10. Complexul C1 reprezintă o podea de cărămidă,
39

Medeleţ, Tănase, 2000, p. 256-257.
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atașată zidului sudic al secțiunii (zidul nordic al Băilor Turcești, faza II ) și zidului vestic al Băilor Turcești, faza I. Podeaua este vizibilă pe o lungime de 2,90 m și o lățime
de 1,00 m. Podeaua aparținând primei faze a băilor apare la o adâncime de 2,25 m
față de nivelul de călcare actual și este format din cărămizi de formă neregulată, fixate într-un strat de lut gri. Sub acest strat de lut este alocuri vizibil un al doilea rând
de cărămizi, făcând parte dintr-o fază anterioară.

Deasupra podelei a fost surprins un strat de cărbune de lemn cu o grosime medie de
5 cm. Deasupra podelei de asemenea se păstrează doi piloni de cărămidă, de formă
patrulateră. Deoarece zidul nordic al Băilor Turcești, faza II suprapune podeaua și
pilonii, dimensiunea completă a acestora nu s-a putut stabili, dar porțiunea păstrată
indică o dimensiune de 70x70 cm, cu o distanță de 70 cm între cei doi piloni.
Fragmentul ceramic provine din stratul de cărbune. Cel de al treilea fragment, fundul
de vas, a fost descoperit la adâncimea de -1,35 în S11.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°45′20.58″N, 21°13′38.66″E; 95 m altitudine.
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 206728.55674, 479823.41948.
d. Repere geografice: situl este amplasat pe suprafaţa actualului cartier Cetate al municipiului Timişoara. Limitele acestuia sunt: pe latura de sud Castel Huniade; pe latura
de nord, strada Oituz; în partea de vest, strada Gheorghe Dima şi pe latura estică, bulevardul Ion C. Brătianu.
e. Reper hidrografic: la cca 250 m sud exista un braț al râului Bega, dispărut în prezent
(Canalul Sanitar) și la 0,5 km nord de versantul drept al canalului Bega.
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3. Descoperiri numismatice (Fig. II/2)
3.1. Piața Sf. Gheorghe
a. Istoricul cercetărilor: În Piaţa Sf. Gheorghe, mai exact în faţa clădirii cu numărul 2,
a fost descoperit, cu ocazia săpării unei gropi de implementare pentru un stâlp pentru
iluminatul public, un Sesterț, Tip PMS, COL VIM, Philipus, I, An VI, (244–255)40.
Piesa a fost predată de către arheologii către Muzeului Banatului din Timişoara. Contextul de descoperire este incert, piesa fiind recuperată de la deținuții care săpau groapa respectivă.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°45′21.71″N, 21°13′44.27″E.

3.2. Cartierul Cetate
a. Istoricul cercetărilor: În anul 1904, intră în Muzeul Banatului, prin donaţia lui
CSASZANEK Miklós şi a fiului acestuia, elevul CSASZANEK Imre, mai mulţi denari
romani republicani şi imperiali din bronz şi argint (45 de piese). Acestea au fost descoperite “la prăbuşirea unui zid al cetăţii”. Piesele în discuţie au fost emise de Vitellius,
Vespasian, Titus, Traian, Hadrian şi Pertinax. Unul dintre loturi format din 10 monede
cuprinde şi doi denari romani republicani (unul emis de familia Flaminia, unul emis de
C. VIBVS PANSA). BEREZKI István era de părere că cele două loturi ajunse succesiv la muzeu făceau parte dintr-un tezaur41.

40
41

Multumim pentru determinarea piesei muzeografului Nicoleta DEMIAN.
Medeleţ, 1994, p. 287-288.
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3.3. Mehala / Iosefin
a. Istoricul cercetărilor: În 1874, în posesia custodelui de atunci al Muzeului Banatului,
MILETZ János, intră 11 monede provenite din Mehala și Iosefin, mai exact de la săparea grădinilor de zarzavat. Lotul este compus din: doi sunt denari emişi de Traian şi
Vespasian, restul sunt monede târzii de sec. IV42.

42

Medeleţ, 1994, p. 289.

417
https://biblioteca-digitala.ro

3.4. Pădurea Verde
a. Istoricul cercetărilor: În Pădurea Verde au fost descoperiţi doi denari imperiali
romani emişi de Vespasian şi Filip Arabul, precum şi o monedă de bronz emisă de
Constantin. În 1884, piesele au fost donate Muzeului Banatului de către chelnerul
Nandor DRAGOVNOVICS43.

3.5. Zona Trubadur
a. Istoricul cercetărilor: În timpul construirii unor blocuri în zona Trubadur, au fost
descoperite un număr nespecificat de monede de bronz, atribuite cu rezerve sec. IV
dHr, mai exact în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare. Luând în considerare şi descoperirea din zona Abatorului, putem presupune existenţa unei aşezări
civile punctul numit Trubadur44.

43
44

Medeleţ, 1994, p. 289.
Medeleţ, 1994, p. 287.
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4. “Valul Roman” (Fig. III/1)
Problematica valurilor de pământ, care străbat Banatul de la sud la nord, este
una dintre cele mai complexe şi nelămurite aspecte ale cercetării istorice româneşti.
Chiar dacă dezbaterea istoriografică este una de substanţă45, tocmai cercetările, atât de
teren cât şi cele arheologice, sunt cele care prezintă numeroase carenţe. Valurile de
pământ apar figurate pe majoritatea hărţilor topografice ale Banatului, începând cu
secolul al XVIII-lea şi până în ziua de astăzi, reprezentând repere majore în cartografia Banatului de câmpie.
Zeci de studii au abordat traseul, funcţionalitatea, datarea şi atribuirea culturală
dar, cu toate acestea, aceste edificii importante şi spectaculoase prezintă foarte multe
aspecte nelămurite46. Într-un studiu consacrat cercetărilor de arheologie medievală
din Banatul de câmpie, dar care reprezintă un excurs mult mai larg asupra istoriografiei
cercetărilor arheologice bănăţene, Alexandru RĂDULESCU47 menţionează că valurile
au fost cartate, în anii '70–'80 ai secolului al XX-lea, de către Constantin RĂILEANU.
Întreprinderea acestuia a rămas, după ştiinţa noastră, inedită, deşi, într-un articol publicistic din 1985, autorul făcea clare referiri la această întreprindere demnă de admirat48.
Astfel, se spune textual că “ele [valurile, n.n.] au fost cercetate, în cursul ultimilor doi
ani [1983–'84, n.n.], aproape pe întregul lor traiect (în special cel care trece prin
Pişchia şi Timişoara [adică valul nr. II, n.n.]) şi rezultatele preliminare indică, fără
nici un echivoc, că ele sunt preromane [s.a.], executate în mai multe faze pe un interval de câteva secole ce se suprapun hallstatt-ului târziu și perioadei dacice clasice.
Valul antic timişorean [...] poate fi datat, ca ultimă fază de construcţie, în sec. I–IV
e.n., prin intervenţia tehnicii romane care l-a reamenajat şi prelungit la nord de Mureș,
până la Aquincum (Buda)”49.
45

O bibliografie minimală vizează Cătăniciu, 1981; Idem, 2006; Borza, 1942; Idem, 1943;
Cucu, 1927; Idem, 1929; Idem, 1928; Simu, 1924; Dörner, Boroneanţ, 1968; Draşovean et
alii, 2004; Garam, Patay, Soproni, 1983; Horedt, 1965; Idem, 1974; Nemeth, 2005; Nemeth
et alii, 2005; Nischer, 1934; Sporoni, 1978; Idem, 1984; Benea, 2008, Idem, 2009.
46
În acest cadru se înscriu şi lucrările mai vechi ale lui PONTELLY István Károly, care prezintă
“ringurile avare” din Câmpia Tisei şi Banat, comentând unele izvoare medievale, cum ar fi o
descriere a unui călugăr de la mănăstirea St. Gallen (Elveţia), care văzuse aceste “ringuri” în
anul 884 (Pontelly, 1886).
47
Rădulescu, 2001, p. 49.
48
Răileanu, 1985, p. 6.
49
De ce ne-am oprit asupra acestei menţiuni aparent fără un suport argumentativ solid şi ştiinţific? Pentru că până azi aproape toate articolele şi studiile referitoare la aceste valuri de pământ
au fost punctuale la câte un sector (majoritatea fiind analizate din birou, pe baza bibliografiei
şi cartografiei istorice, exceptând cazurile când s-au efectuat secţiuni arheologice sistematice
sau de salvare), ele nefiind cercetate sistematic în teren. Deşi rezultatele lui C. Răileanu privind
cercetarea “topoarheologică” a valurilor nu s-au păstrat, stau mărturie alte planuri topografice,
foarte bine întocmite, a unor situri arheologice, care certifică faptul că, deşi a fost un politruc
al epocii, Răileanu a fost un “om de teren” şi că a bătut cu pasul traiectul acestora. Menţiunile
privitoare la siturile arheologice din diferite epoci, care au fost identificate în apropierea
valurilor, au fost certificate şi de noi prin periegheze sistematice în diferite sectoare ale lor.
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Până la ora actuală, pe teritoriul de astăzi al Banatului și Crișanei, valul nr. II
(cel median) a fost investigat prin cercetări arheologice punctuale la Covăsânţ (jud.
Arad, la nord de Mureş)50, Pişchia51, Dumbraviţa52 şi Giarmata53.
4.1. Istoricul cercetărilor
O primă cercetare sistematică asupra valului de pământ nr. II (cel median) a
fost realizată în toamna anului 1966 de Muzeul din Arad cu sprijinul Institutului de
Istorie şi Arheologie din Cluj, iar opiniile ce au rezultat din această cercetare au fost
publicate de către Egon DÖRNER şi Vasile BORONEANŢ. Cercetarea s-a efectuat în
apropierea localității Covăsânţ din jud. Arad54. Aici s-a trasat o secţiune de 52 m
pentru a se identifica şanţurile şi valurile şi pentru a se realiza o datare a lor. S-au identificat 5 şanţuri cu adâncimi cuprinse între 1,70–2,50 m, iar lăţimea lor de 5–6,20 m.
Autorii nu s-au putut lămurii în privinţa structurii acestui complex de valuri (4) şi şanţuri (5), considerând că cele trei valuri din interior fac parte dintr-un sistem, peste care
s-au efectuat reamenajări ulterioare, datarea fiind incertă55.
În 196856, Fl. Medeleţ şi V. L. Ianoşev, împreună cu un grup de elevi de la
Şcoala din Pişchia, efectuează un sondaj în valul de pământ nr. II ce trece prin pădurea
aflată la nord de sat. Locaţia a fost foarte bine aleasă deoarece în acest sector valul se
păstrează foarte bine şi azi. V. L. Ianoşev menționează textual că “[...] s-a efectuat o
secţiune transversală, la şanţul roman de la marginea pădurii din Pişchia, unde valul
de pământ mai avea o înălţime de aproape doi metri, care a scos la iveală sistemul de
construcţie acesta fiind din lemn, nuiele şi glii de pământ, format din trei valuri succesive şi patru şanţuri paralele intercalate acestor valuri”57. Fişele lui Fl. Medeleţ menționează doar că “la 4 km NV de comună, în liziera pădurii, s-a săpat o secţiune, [unde]
valurile ce se disting foarte bine la suprafaţă [...], s-a stabilit existenţa a 3 valuri paralele din lut şi pământ şi a 4 şanţuri. N-a ieşit la iveală nici un fel de material ceramic”.
Deoarece, din motive obiective, arhiva săpăturilor lui Fl. Medeleţ ne-a fost inaccesibilă,
ne este foarte greu să judecăm dacă datele dlui Ianoşev, referitoare la tehnica de construcţie, sunt reale sau nu (domnia sa nefiind arheolog).
50

Dörner, Boroneanţ, 1968, p. 7-21.
Cercetări inedite Fl. Medeleţ, din 1968, în Pădurea Pişchia, când a fost secţionat un sector
foarte bine păstrat al valului II (Ianoșev, 2007, p. 51-55, 153-154. fig. 5). Domnul Vasile-Livius
IANOȘEV, fost profesor şi director al şcolii din sat, ne-a furnizat amabil şi alte informaţii verbale despre investigaţiile lui F. Medeleţ, alături de care a participat la săpături. Ne exprimăm gratitudinea faţă de domnia sa şi pe această cale.
52
Draşovean et alii, 2004, p. 7-22 (cu bibliografia).
53
Informaţii inedite oferite cu amabilitate de domnul Ovidiu BOZU, căruia îi mulţumim şi pe
această cale.
54
Dörner, Boroneanţ, 1968, p. 7-16.
55
Dörner, Boroneanţ, 1968, p. 16.
56
Asupra datei exacte planează o oarecare confuzie, V. L. Ianoşev spune că aceasta ar fi avut
loc în 1976 (Ianoşev, 2007, p. 54), iar Fl. Medeleţ notează pe mai multe fişe din arhiva
proprie data de 1968. Cunoscând acribia arheologului Fl. Medeleţ, tindem să-i dăm crezare,
neexistând posibilitatea de a se fi efectuat două săpături identice la date diferite.
57
Ianoşev, 2007, p. 54.
51
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În anul 2004, cu ocazia construirii centurii orașului Timișoara, a fost
executat un sondaj în punctul Dumbrăvița. Valul este reprezentat de nivelul din care,
nu se mai păstrează decât o mică fâşie de lut bătut groasă de 10 cm din baza valului
(locus 18). Înspre panta de vest a valului s-a observat o amprentă concavă provenind
probabil de la o bârnă (copac despicat în două) aşezată pe lungime (8,40 m), care
putea susţine o structură de palisadă (locus 13). Valul dispunea de un şanţ pe latura
de vest în formă de V, cu o pantă mai lină înspre val, faţă de latura opusă. Lăţimea
sa este de aprox. 6 m, iar adâncimea de la nivelul actual de călcare între 2,55–2,75 m
(locus 13). La 8,55 m spre vest au apărut urmele unei al doilea şanţ (lat de 2 m,
adânc de 0,80 m; cu formă uşor trapezoidală şi fundul plat, fără alte urme de
amenajări) (locus 15), iar pe latura de est a valului s-a descoperit un şanţ similar ca
tehnică cu cel de pe latura de vest (locus 13); lățimea sa avea 6,50 m, iar adâncimea
de 3,30-3,50 m (locus 16)58. Existența a două faze de folosire a valului este dată ca
evidentă, considerându-se că avem de-a face cu un sistem defensiv ridicat din timpul
Provinciei, care a fost îndreptat spre Barbaricum, iar o refacere a lui pe acelaşi
aliniament a putut avea loc în epoca romană târzie. Concluzia este că, deocamdată,
nu se pot face observaţii de natură istorică59. Într-o interpretare ulterioară Doina
BENEA revine asupra problemei datării acestui val considerându-l de secol II–III
dHr, cu o eventuală reamenajare şi reutilizare în secolul IV dHr de către împărații
constantinieni60.
În intervalul 2006–'07, o echipă de arheologi de la Universitatea de Vest din
Timişoara a investigat traseul valului “roman” din hotarul localității Chişoda, în
sectorul cuprins între traversarea Timişului, lângă mănăstirea Şag (în S) şi CET
Timişoara (în N). Sectorul topografiat cu Staţia Totală şi care se regăseşte în
planurile anexate raportului final din cadrul proiectului eGISpat Timiş61, este plasat
în extremitatea de SV a tell-ului neolitic de la Chişoda-Gomila, ridicarea topografică
realizându-se în acelaşi context. Situaţia valului de pământ din acest sector este una
dintre cele mai complexe deoarece este ameninţată cu dispariţia, datorită extinderii
zonei industriale şi comerciale de la periferia sudică a oraşului Timişoara.
În acelaşi context al cercetărilor din cadrul proiectului eGISpat Timiş, în
anul 2006 a fost cartat valul de pământ şi situl arheologic pluristratificat de la ŞagMlaca, în încercarea de a analiza punctele de trecere peste râul Timiș.
Tot în 2007, aceeași echipă a efectuat cercetări arheologice de suprafață
(periegheză), ridicări topografice cu Staţia Totală şi prospecţiuni magnetometrice, pe
ductul valului, la NV de Alioş, jud. Timiş. În acest sector complexul de valuri şi
şanţuri s-au păstrat foarte bine, cercetările de teren (releveul topografic 3D şi harta
magnetometrică) relevând exact acelaşi sistem defensiv ilustrat prin săpătură
58

Draşovean et alii, 2004, p. 19-20.
Draşovean et alii, 2004, p. 20.
60
Benea, 2008, p. 46-48.
61
Proiectul a fost finalizat în anul 2007 şi s-a înaintat documentaţia către Direcţia pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, iar în 2011 a fost publicat
sub formă de carte (Măruia et alii, 2011).
59

421
https://biblioteca-digitala.ro

arheologică sistematică la Covăsânţ (jud. Arad) şi Dumbrăviţa (jud. Timiş). Acest
sector al valului “roman” II, este cunoscut în toponimia locală drept “Drumul
Năzdrăvenilor”. Traiectul său apare figurat în toate materialele cartografice,
începând de la ridicare topografică militară iozefină (1769–'72) şi până astăzi.
Aceleaşi cercetări au fost repetate în anul 2008, în sectorul de la est de
Opatiţa, în islazul satului, acolo unde valul de pământ s-a păstrat foarte bine.
Periegheza, ridicarea topografică cu Staţia Totală şi prospecţiunea magnetometrică,
au confirmat forma, dimensiunile şi structura sistemului format din trei valuri şi
patru şanţuri (vezi planşele finale).
În anul 2010, în contextul săpăturilor de salvare de pe traiectul Autostrăzii
Arad – Timişoara – Lugoj, a fost investigat prin săpătură arheologică şi sectorul de
val de la nord de localitatea Giarmata, jud. Timiş. Excavaţia, efectuată de un colectiv
de arheologi de la Muzeul din Reşiţa condusă de Ovidiu BOZU, a scos la iveală acelaşi
sistem defensiv format din 3 valuri şi 4 şanţuri ca în cazul Covăsânţ, Alioş, Dumbrăviţa
sau Opatiţa. “Valul roman” din Punctul 9 de pe Autostrada Arad–Timişoara km 40+900
– 40+950 se află situat pe formele terminale ale Câmpiei Vinga, pe un platou întins cu
pante relativ accentuate, între două văi adânci şi largi aparţinând bazinului hidrografic
al pârâului Beregsău, între comuna Giarmata şi satul Corneşti, la cca. 1 km vest de calea
ferată Timișoara–Lipova. Rezultatele săpăturii arheologice s-au concretizat în62:
1. Primul şanţ de la est spre vest, a fost cercetat pe axa nord–sud pe o lungime de 45
de metri. Lăţimea şanţului nu este aceeaşi pe toată lungimea cercetată, fiind cuprinsă
între 3,60 şi 4,00 m. A fost executat în forma literei “V”, fiind adânc de 2,50–2,80 m,
diferenţa de adâncime se explică prin uşoara înclinare naturală a terenului de la nord
spre sud.
2. Al doilea şanţ orientat ca şi primul spre est, este situat la 6 m vest de primul fiind lipit
de valul de pământ. Lăţimea şanţului este cuprinsă între 5,20 şi 5,50 m. Săpat în forma
literei “V” de la adâncimea de -2,20 m şi până la adâncimea sa maximă de -3,40 m,
fundul şanţului având aspectul literei “U”.
3. Valul de pământ foarte aplatizat, lat de 8,50 m, se păstrează de la nivelul actual al
solului pe o grosime de 0,60 m sub forma unui strat de lut bine tasat de culoare gălbuie.
4. Un al treilea şanţ, lat de 1,50 m şi adânc -0,65 m, cercetat pe o lungime de 43 m, se
află situat la baza dinspre vest a valului de pământ.
5. Al patrulea şanţ, aparţinând sistemului liniar de fortificaţie din zona Giarmata–
Corneşti, de la km 40+900 de pe autostrada Arad–Timişoara, este situat la 6,6 m vest
de valul de pământ. Executat în forma literei “V”, are o adâncime de 2,90 m şi o lăţime de 5 m.
Autorii mai menţionează că în urma săpăturii au rezultat foarte puţine fragmente ceramice, identificate într-un strat de umplere ulterior, aparţinând în totalitate epocii migraţiei din secolele IV–VI dHr.

62

Informaţiile au fost preluate din raportul prezentat de Florin BOZU și Ovidiu BOZU (Bozu,
Bozu, 2011).
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4.2. Descriere geografică
Valul de pământ nr. II trece peste Râul Mureş în Banatul românesc, pe la SE de
localitatea Sâmbăteni, jud. Arad, traversează braţele fosile ale râului în punctul “Bujac”
şi urmează un traiect SSV, urcând brusc din luncă pe versantul nordic al Dealului
Viilor, cu o pantă accentuată şi o altitudine de 165 m. Ca şi în alte cazuri, soluţia găsită
de constructori a fost aceea de a profita de panta în diagonală a unui ogaş, care facilitează accesul în amonte. După ce traversează perpendicular acest interfluviu, coboară
pe Valea Alioşu, la cota de 150 m, îndreptându-se pe aliniamentul NE–SV spre localitatea Alioş, acest sector de val purtând numele (unic în tot Banatul) de “Drumu Năzdrăvenilor”63. În acest areal al extremităţii estice a Câmpiei Înalte a Vingăi la confluenţa
cu primele terase ale Dealurilor Lipovei, altitudinea medie este de aproximativ 160 m.
Valul traversează izvoarele pârâului Fibiş prin Valea Stubani, Valea Afundă şi Valea
Jurca, urmând cu consecvenţă acest sector al câmpiei înalte pe aliniamentul NE–SV,
respectând, în fapt, graniţa dintre deal şi câmpie. De altfel în tot acest areal dintre localităţile Alioş şi Cerneteaz, valul păstrează respectuos o distanţă constantă de circa 3 km
până la limita vestică a Dealurilor Lipovei. Din dreptul localităţii Maşloc, valul urmează un traiect geomorfologic marcat de multitudinea de izvoare ale afluenţilor stânga
din versantul estic al pârâului Măgheruş, pe aliniamentul mai sus amintit. Rând pe rând
valul trece pe la izvoarele Văilor Răchiţii, Pachiţa, Laiului etc. urmând muchia cumpenei de ape dintre bazinul pârâului Măgheruş şi cel al pârâului Beregsău, la o altitudine medie de aproximativ 165 m. La sud de localitatea Fibiş, interfluviul începe să
se îngusteze şi îşi schimbă morfologia: dispar văile din versantul stâng al Măgheruşului,
accentuându-se panta acestuia, dar avem în schimb aceleaşi tipuri de văi de eroziune,
cauzate de izvoarele de coastă, în versantul drept al Văii Beregsăului, a cărui pantă
este mai domoală şi prelungită. Astfel, valul începe să intersecteze izvoarele acestor
mici afluenţi, traversând acum Valea Borduş şi Valea Izvorul Acru. Tot în acest sector
începe să scadă treptat şi altitudinea de la 165 m (în dreptul Văii Borduş) la 120 m în
pădurea Cocor din sudul localităţii Pişchia. Aici interfluviul dintre cele două pâraie principale, Măgheruş şi Beregsău, se îngustează la mai puţin de 1 km, dispărând şi micii
afluenţi. Valul de pământ îşi continuă traiectul pe muchia din versantul estic al interfluviului până la nord de localitatea Cerneteaz, unde are loc trecerea de la câmpia înaltă la cea joasă, printr-o pierdere accentuată de altitudine, de la 106 m la 95 m, pârâul
Beregsău cotind aici spre vest, în timp ce valul îşi schimbă şi el uşor direcţia spre SSV,
pentru a putea aborda perpendicular traversarea pârâului. De aici, până la Dumbrăviţa,
valul parcurge un traseu cu o uşoară înclinaţie spre sud intrând în oraşul Timişoara pe
63

năzdrăván, -ă, năzdrăvani, -e, adj. 1. (În mitologia populară; adesea substantivat) Înzestrat
cu puteri supranaturale; spec. care are darul de a ști și prevesti ce se va întâmpla. 2. Extrem
de priceput, de iscusit, de dibaci, de deștept; admirabil, nemaipomenit, extraordinar, grozav
(de frumos, de interesant etc.). [Var.: năzdraván, -ă, năzdrávăn, -ă, nezdrávăn, -ă adj.] – Ne+ zdravăn (DEX, 1998).
În cazul de faţă, toponimul reprezintă expresia gigantismului şi măiestriei construcţiei, în acest
sector Valul de pământ nr. II păstrându-se foarte bine (de fapt, se observă la suprafaţa terenului
întregul sistem de trei valuri succesive şi patru valuri intercalate).
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la nord, traversează cartierele Mehala, Blaşcovici, Iosefin şi Fratelia, ieşind din oraş
pe la Chişoda, în plină câmpie joasă a Timişului, cu o altitudine medie de 87 m. Până
la Timiş nu mai întâlneşte nici un obstacol, trece dincolo de râu prin punctul “Mlaca”,
cotind-o uşor spre SSE, se strecoară printre meandrele fosile şi pădurea Lighed, până
la nord de localitatea Pădureni, unde traversează Timişul Mort (un fost braț al râului
Timiş, dar care încă colectează ape din canalele ce drenează acest areal), după care o
coteşte din nou spre SE pentru a ieşi din imensa buclă a Timişului Mort ce înconjoară
Pădureniul. Câmpia îşi păstrează aceleaşi caracteristici, fiind drenată de numeroase
canale şi pâraie, valul traversând mai întâi pârâul Vâna Mare, apoi Valea Tofani şi
pârâul Vâna Sculii. Din dreptul localităţii Folea, altitudinea începe să urce către 93 m,
valul intrând în sectorul vestic la Câmpiei Înalte a Bârzavei, ajungând la 100 m în
momentul traversării pârâului Valea Seacă. De aici valul face un cot larg spre SSV pentru a ocoli zonele mai înalte dinspre est, menţinându-se la o altitudine de 110 m până
la Opatiţa, unde coboară brusc pentru a traversa pârâul Bârdeanca. Din acest moment,
valul de pământ intră în albia majoră a râului Bârzava, până la traversarea acestuia având
de parcurs o câmpie joasă cu o pantă uşoară către sud şi o altitudine medie de 92 m.
La N de localitatea Roviniţa Mare, valul o coteşte iar către SSE pentru a traversa perpendicular pârâul Bârzava, după care terenul urcă lin către sud, spre Roviniţa Mică,
unde atinge din nou 100 m, ieşind din albia majoră a râului. Respectând aceleaşi caracteristici nescrise ale logicii construirii sale, valul o coteşte brusc spre vest pentru a ocoli Dealu Viilor, urmând linia sinuoasă a unei noi trepte geomorfologice, care coboară
brusc în acest sector cu încă 20 m, de la altitudinea de 100 m la cea de 80 m, în lunca
râului Moraviţa. Valul merge paralel cu această treaptă geomorfologică, pe direcţia
SV, fără să o coboare, ocoleşte localităţile Dejan şi Moraviţa, îndrăznind să traverseze
râul Moraviţa abia în teritoriul sârbesc, la sud de Vatin, ocolind mlaștinile de la SE
de această localitate.
4.3. Valul nr. II în Timișoara
”Valul roman” nr. II traversează orașul Timișoara de la nord la sud prin latura
de vest a centrului istoric, prin cartierele Mehala, Ronaț și Freidorf, traiectul său fiind
imposibil de identificat în acest sector datorită numeroaselor modificări antropice a
urbanismului acestor cartiere. Valul poate fi observat doar la intrarea în oraș, în zona
nordică, între cele două noi cartiere ale Timișoarei: Cora și Dumbrăvița Vest. În acest
sector el a fost cercetat arheologic în anul 2004, atunci când s-a construit șoseaua de
centură DN – varianta ocolitoare Timişoara km. 549+076 – DN 69 km. 6+43064. Valul
traversează orașul pe un traiect ipotetic ușor curbat, ocolind, probabil, zona de mlaștini
care exista pe cursul fostului râu Bega (azi canalul Bega), fiind din nou observabil cu
ochiul liber, în zona de sud a urbei, unde reapare în cartierul Chișoda. În acest areal
păstrează încă o elevație de aproximativ 0,5–1 m, fiind puternic aplatizat de lucrările
agricole. Lățimea valului este de aproximativ 25–30 m, iar cea a șanțului nu poate fi
determinată. Deși s-au efectuat mai multe cercetări sistematice în teren pentru identificarea acestui val și în interiorul orașului, nu s-a reușit localizarea cu precizie a acestuia, toate terenurile fiind în proprietate privată, fără posibilitatea de a se efectua son64

Draşovean et alii, 2004.
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daje arheologice de verificare. Apreciem că, în viitorul apropiat, ar putea exista o singură posibilitate de cercetare a acestei fortificații liniare, în sectorul unde este traversată de calea ferată, atunci când aceasta va fi modernizată.

5. Concluzii
Arealul Municipiului Timișoara, precum și zonele peri urbane, prezintă un
potențial arheologic uimitor. Deși, din punct de vedere geomorfologic, această zonă
a fost de-a lungul timpului o câmpie joasă, cu mlaștini întreținute anual de revărsările
râurilor Timiș și Bega, grindurile create de depunerile aluvionare ale acestora, au creat
condiții favorabile pentru locuit, inclusiv în perioada post-romană. Vegetația bogată,
fauna diversă, solurile bune pentru o agricultură de subzistență dar și pentru creșterea
animalelor domestice și, nu în ultimul rând, protecția oferită de mlaștini, au făcut ca
această zonă a Timișoarei să ofere un habitat apreciat de comunitățile umane.
Deși, începând din secolul al XIII-lea, orașul începe să capete contur și să se
dezvolte, el a ocupat – până în secolul XVIII – un spațiu relativ restrâns, condiționat
de prezența brațelor fosile ale celor două râuri mai sus menționate. Abia după desecările
și îndiguirile întreprinse de administrația habsburgică, Timișoara își mărește suprafața.
Acesta a fost motivul care a stat, probabil, la baza relativei aglomerări de așezări din
toate epocile pe unul și același teritoriu, cuprins între brațele râurilor Bega (la nord)
și Timiș (la sud). Imaginile satelitare reliefează cu precizie faptul că inclusiv “valurile
romane” nr. II (cel median) și nr. III (cel estic), care traversează această câmpia de la
sud la nord, fac un ușor ocol – valul II către vest, iar valul III către est – ocolind acest
areal inundabil.
Numărul mare de descoperiri arheologice aparținând perioadei post-romane, în
sectorul investigat de noi, demonstrează, o dată în plus, că explozia demografică din
Banatul istoric, care a avut loc de la sfârșitul secolului al II-lea și până la venirea hunilor, nu a ocolit zona Timișoarei. Deși orașul s-a dezvoltat, iar urmele arheologice sunt
din ce în ce mai greu observabile în teren, considerăm că modesta noastră contribuție
poate ilustra dinamismul evoluției umane, precum și diversitatea cultural-istorică a
urbei în care trăim.

425
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

426

Fig. I. 1. Distribuția spațială a locuirilor post-romane în hotarul cadastral actual al municipiului Timișoara.

1

2
Fig. II. 1. Distribuția spațială a necropolelor post-romane în
hotarul cadastral actual al municipiului Timișoara;
2. Distribuția spațială a descoperirilor numismatice post-romane în
hotarul cadastral actual al municipiului Timișoara.

427
https://biblioteca-digitala.ro

2

3

Fig. III. 1. Traseul (presupus) al “Valului Roman” pe teritoriul municipiului
Timișoara; 2÷3. Ceramică de la Timișoara-Cioreni1.

1

Benea et alli, 1986.
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1

2

3

4

5

6

7

8
2

Fig. IV. 1÷2. Ceramică de la Timișoara-Cioreni ; 3÷4. Ceramică de la
Timișoara-1 (Cotu Morii / Cotu Mariei / Pusta)3;
5÷7. Ceramică de la Timișoara-5; 8. Ceramică de la Timișoara-14.
2
3

Benea, 1995-1996.
după Măruia et alli, 2011.
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1

2

3

4

5
Fig. V. 1÷2. Ceramică de la Timișoara-14; 3÷4. Ceramică de la Timișoara-7
(Freidorf / Barum Automotive)4; 5. Materiale atribuite perioadei post-romane
de la Timișoara-11 (UMT)5.
4

după Mare et alli, 2011.
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1

2

3

4

6

5

Fig. VI. 1÷2. Ceramică de la Timișoara-11 (UMT)6;
3÷6. Ceramică de la Timișoara-18 (Strada Prepeliței).
5
6

după Mare, 1998.
după Tănase, 1998.

431
https://biblioteca-digitala.ro

1

2

3

4

5

7

6

Fig. VII. 1÷3. Ceramică de la Timișoara-24 (Mehala);
4. Ceramică de la Timișoara-37 (Cioreni); 5÷6. Ceramică de la Timișoara-38;
7. Ceramică de la Timișoara-40.
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1

2

3

4

5

7
6
Fig. VIII. 1. Ceramică de la Timișoara-52; 2÷6. Ceramică de la Timișoara-53;
7. Ceramică de la Timișoara-59 (Piața Libertății).
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3

4

6

5

7

8

Fig. IX. 1÷2. Ceramică de la Timișoara-59 (Piața Libertății);
3÷8. Ceramică de la Timișoara-39.
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NOI DESCOPERIRI APARȚINÂND
EVULUI MEDIU TIMPURIU DIN VESTUL ȚĂRII.
LOCUINȚELE MEDIEVAL TIMPURII DE LA
DUDEȘTII VECHI, JUD. TIMIȘ
Bogdan-Alin Craiovan*, Andrei Prian**
* Universitatea de Vest din Timișoara; bogdan.craiovan@yahoo.com
** Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; andrei.prian@yahoo.com
Abstract. The following paper aims to bring forward new information regarding the medieval
habbitat in the Banat region of Romania. The archaeological discoveries presented in the following study occurred in the summer of 2016, during the rescue excavations conducted by the
National Museum of Banat, in the vecinity of Dudeștii Vechi, Timiș county. The subject of
this paper are two medieval dwelings that have been dated, based on the pottery discovered
in these two features, to the early medieval period, more precisely, the XI–XII century A.D.
Keywords: early middle ages, dwelings, medieval pottery, habitation, Banat.

Perioada evului mediu timpuriu prezintă încă multe variabile necunoscute, acest
lucru fiind valabil nu doar pentru spațiul bănățean, ci și la nivel național. Odată cu creșterea numărului de cercetări arheologice preventive din ultimii ani, a sporit și numărul de descoperiri aparținând perioadei discutate în lucrarea de față. Acesta este și cazul
materialului prezentat în cele ce urmează, descoperirea acestuia fiind posibilă datorită
cercetărilor arheologice preventive, intruzive, desfășurate în vara anului 2016, de către
Muzeul Național al Banatului1, în apropierea satului Dudeștii Vechi, jud. Timiș, în
punctul numit “Cociohatul Mic”.
Obiectul studiului de față sunt două locuințe de suprafață, datate pe baza materialului arheologic și a morfologiei locuințelor, în perioada sec. XII–XIII dHr.

1. Istoricul cercetărilor
Punctul “Cociohatul Mic” este relativ nou în literatura de specialitate, situl în
sine fiind descoperit de către Constantin KALCSOV, profesor de istorie din localitatea
Dudeștii Vechi, și amintit pentru prima oară în monografia localității2. Următoarea mențiune o regăsim în anul 20153, în articolul publicat de către drd. Petru CIOCANI, și
el originar din comuna Dudeștii Vechi.
1

Pe această cale dorim să mulțumim dl. dr. Călin TIMOC, pentru amabilitatea cu care ne-a pus
la dispoziție materialul prezentat în această lucrare.
2
Rankov et alii, 2006, p. 39.
3
Ciocani, Jozsa, 2015, p. 24.

441
https://biblioteca-digitala.ro

2. Descrierea locuințelor
Locuința 1 (complex 172; Fig. 1) s-a conturat la adâncimea de -20 cm, având
o formă patrulateră, cu dimensiunile : 3,20 × 2,70 m și o adâncime finală de -9 cm.
Umplutura complexului a fost una relativ omogenă, de culoare brun-închisă și având
o textură lutoasă, izolat fiind găsite fragmente de chirpic. În colțul de sud-vest s-a conturat o groapă de formă ovală, având un diametru de aprox. 50 cm și o adâncime finală
de -25 cm. Pe suprafața acestei gropi s-a conturat un strat superficial și neuniform de
chirpic, restul umpluturii fiind omogen și de culoare brun-închisă. Deși nu au fost găsite
urme de cenușă sau cărbune, datorită poziției gropii și a adâncimii sale, dar și datorită
stratului superficial de chirpic, putem presupune că această groapă a funcționat ca și
o eventuală vatră. De asemenea, în jumătatea estică a locuinței, s-a conturat o groapă
(complex 172a) de formă ovală, având o lungimea de 70 cm, lățimea de 40 cm și o
adâncime finală de -60 cm. În interiorul gropii a fost surprins un strat de cenușă și arsură, cu o grosime de aproximativ 12 cm, probabil resturi menajere ale unei instalații
de foc.
Nu au fost surprinse gropile de stâlp ale locuinței, motivul pentru această situație fiind fie superficialitatea gropilor de implementare ale stâlpilor, fie plasarea directă a lor în șanțul locuinței.

Fig. 1. Locuința nr. 1.
Inventarul arheologic al acestei locuințe este format doar din material ceramic,
fragmente de vas și o piesă ceramică a cărei funcționalitate nu poate fi determinată cu
exactitate. Piesa ceramică (Pl. 1/3) este de formă circulară, având un diametru de 2,3
cm, grosime de 0,5 cm și are cu o perforație circulară în centru. Pasta este arsă bine,
degresată cu nisip fin și arsă într-o atmosferă oxidantă, dobândind o culoare gălbuie.
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Piesa este cel mai probabil un jeton sau o fusaiolă. Din punct de vedere tipologic, fragmentele ceramice se încadrează în două categorii, vase de tip oală și căldări de lut. Fragmentele de oală sunt lucrate la roată, pasta este arsă bine și degresată cu nisip cu bob
mare și pietricele, tratamentul termic este de natură oxidantă, culoarea fragmentelor
variind de la brun-roșiatic la portocaliu. Decorul este la rândul său variat, format din
incizii, orizontale, paralele între ele (Pl. 1/1, 2, 5) și impresiuni în pasta moale, realizate cu o spatulă și având un aspect de val (semilună?), dispuse una câte una, în șir, pe
umărului vasului (Pl. 1/2). De asemenea, a fost descoperit un fragment de buză aparținând unei căldări de lut (Pl. 1/7) lucrat la roata cu turație redusă, pasta arsă bine, degresată cu nisip zgrunțuros și ars într-o atmosferă oxidantă.

Fig. 2. Locuința nr. 2.
Locuința 2 (complex 204; Fig. 2) conturarea s-a făcut la adâncimea de -60 cm,
forma acestuia fiind una patrulateră, având o lungime de 4,50 m, lățime de 3,10 m și
adâncimea finală de -25 cm. Umplutura complexului a fost una omogenă, fiind compusă
dintr-un sol lutos, compact, de culoare brun-închis. Odată cu golirea complexului, a
fost surprins șanțul de fundare al peretului, acesta fiind prezent pe trei din laturile locuinței, excepție făcând latura sudică. Șanțul a măsurat aproximativ 10 cm în grosime, în
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timp ce adâncimea finală a fost de -10 cm (măsurată de la nivelul podelei locuinței).
De asemenea, au fost surprinse și 5 gropi de stâlp, trei dintre acestea fiind dispuse pe axul central al locuinței, gropi al căror diametru a variat între 25 cm și 35 cm,
adâncimea variind la rândul ei între -25 cm și -35 cm (măsurat de la nivelul podelei
locuinței). Celelalte două gropi de stâlp s-au conturat pe latura sudică a locuinței, una
din ele fiind surprinsă în colțul de sud-est, având un diametru de 28 cm și o adâncime
de -40 cm. Ultima groapă s-a conturat în colțul de sud-vest, având un diametru de aproximativ 25 cm și o adâncime finală de 10 cm. Nu au fost găsite urme ale unei instalații
de foc, lucru ce ar putea sugera caracterul sezonier al acestei locuințe. Totuși, elementele
de suprastructură ale acoperișului, caracterizate prin cele 5 gropi de stâlpi de dimensiuni mari și prezența unui șanț de fundare pentru perete, sunt dovezi clare ale unei locuințe permanente, menită a fi folosită pe tot parcursul anului și pentru o perioadă îndelungată de timp. În acest sens, încălzirea locuinței se putea face cu ajutorul unei vetre
mobile, resturile menajere rezultate în urma folosirii acesteia putând fi degajate cu
ușurință într-o groapă menajeră aflată în apropierea locuinței.
Inventarul arheologic a fost unul relativ sărac, fiind format din 2 fragmente de
ceramică (Pl. 1/8, 9), unul din acestea fiind un perete de căldare pecenegă (Pl. 1/8),
lucrată la roata cu turație redusă, pasta arsă bine, degresat cu nisip cu bobul mare și ars
într-o atmosferă oxidantă, dobândind o culoare portocalie-deschisă.

3. Concluzii
Cele două locuințe pot fi încadrate cronologic, în baza analizei materialului
arheologic dar și a caracteristicilor de construcție, în sec XII dHr. Astfel de descoperiri
au mai fost semnalate la: Brătei4, Lăncrăm-Glod5, Alba-Iulia6, Angheluș7, MedișoruMare8, Berzasca-Ogașul Neamțului9, Moldova Veche-Rît10, Gornea-Zomonițe11, Köérberek-Továros12.
În timpul cercetărilor arheologice, în zona aflată în afară perimetrului destinat
cercetării intruzive, au fost găsite numeroase aglomerări de ceramică aparținând sec. XII.
De altfel, locația și microrelieful zonei făceau din acest punct un loc propice pentru stabilirea unei comunități, sau de ce nu a unei așezări. Situl în sine este amplasat pe un
grind de nisip, fiind în medie cu 3 m mai înalt decât terenul din jur. În apropierea acestuia se pot distinge cu ușurință urmele unor meandre fosile, acestea constituind o sursă
excelentă de apă potabilă și nu numai. Din punct de vedere al sustenanței, zona este
înconjurată de pășuni, lucru ce favoriza creșterea animalelor rumegătoare și în același
timp se putea practica o agricultură de subzistență.
4

Ioniță, 2009, p. 11-14.
Simina, 2002, p. 109.
6
Anghel, 1968, p. 470, fig. 2; Rusu, 1994, p. 345, fig. 7.
7
Székely, 1992, p. 297.
8
Székely, 1974-1975, p. 59.
9
Boroneanț, 1975, p. 124.
10
Uzum, 1979, p. 226-229.
11
Uzum, 1983, p. 252.
12
Terei, 2005, p. 37-72.
5
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Pl. 1. Inventarul arheologic al locuințelor.
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CÂTEVA OBSERVAȚII PRIVIND DOI CERCEI DESCOPERIȚI
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Abstract. In 2006, the collections of the National Museum of Romanian History were enriched
with two earrings from Isaccea (Tulcea County, RO). The only available information shows
that the two adornments were found in the area of the present-day Isaccea.
Both earrings are exceptions for the archeological discoveries from Dobrudja, because,
at least for the present stage of the research, they are the only items of such type found in the
mentioned territory.
The first earring belongs to a type rather specific to the present-day territories of Serbia,
Banat and Oltenia, where the majority of the analogies were found, based on the characteristics
of the manufacture. The second earring is made of gilded silver, exceptionally documented in
the whole Balkan Peninsula at the present stage of the research. The analogies for this type of
adornment were found in Croatia.
At least for the present stage of the research, there are two assumptions regarding the
presence of such adornments in the mentioned areas. The first, and the most likely hypothesis is
related to the possibility of their origin as a result of the trade between the north-eastern Italy and
the cities on the Adriatic coast with Italian towns from other areas of the Italian peninsula. A
second explanation is that the item arrived there via trade with central Europe. Due to the fact
that this type of earring is not a characteristic of the region, a similar explanation could be
accepted for the Lower Danube area. The earring could be dated in a time span characterised
by the presence in south-eastern Europe of many patterns of jewelleries and dress accessories
manufactured in central Europe. Thus, its presence should not be a surprise for the area of
Danube mouth.
Physical and chemical analyses indicate that the earrings were made of silver of Balkan
origin.
Keywords: earring, silver, gold, granules, filigree.

În cursul anului 2006, în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României
au intrat prin achiziție doi cercei proveniți din localitatea Isaccea (jud. Tulcea)1, alături de alte piese (monede antice, aplice) care nu fac însă obiectul prezentului articol.
Singurele informații sunt acelea că cele două podoabe au fost descoperite pe
teritoriul localității amintite. Nu este exclus ca ele să fi fost recuperate din spațiul necro1

Mulțumim pentru semnalarea lor doamnei Luminița DUMITRIU.

447
https://biblioteca-digitala.ro

polei cercetate în anii 1979–'80 de către Ion VASILIU2. Problema este că doar primul
exemplar, cel cu numărul de inventar 317364, poate fi încadrat cronologiei cimitirului,
anume în secolele XI–XII. În această situație, fie necropola a fost cercetată parțial și
cuprindea complexe funerare mai târzii, nesesizate sau rămase dintr-un motiv sau altul
necercetate, fie al doilea exemplar (MNIR, Inv. Nr. 317365) a fost descoperit în alt
punct. De asemenea, nu este exclusă și ipoteza descoperirii lor în alte puncte de pe teritoriul localității, dat fiind faptul că aici au fost făcute numeroase descoperiri arheologice
sistematice dar și întâmplătoare3.
Ambele exemplare, în acest stadiu al cercetării, sunt surprinzătoare pentru descoperirile arheologice din această regiune, fiind primele exemplare de astfel de cercei
publicați din Dobrogea.

1. Descrierea pieselor

Prima piesă este un cercel din argint (Fig. 1–9) cu trei pandantive pe verigă4.
1. Cercel (MNIR, Inv. Nr. 317364) cu trei pandantive (Pl. 1/1). “Veriga, deformată şi parţial ruptă (D=65,3/48,5 mm), a fost confecţionată din sârmă circulară în
secţiune (D=2,7 mm). Capătul rupt are două urme de presare sau ciocănire (Pl. 1/2).
Piesa este oxidată puternic. Prima montură laterală, spartă, este confecţionată din foiţă
de argint, decorată cu pseudogranule. Din ea se mai păstrează o bucată lungă de 8,1 mm
(D=10,5 mm). Între ea şi montura centrală, în jurul verigii a fost înfăşurată sârmă de
argint filigranată (opt spire). A doua montură laterală, se păstrează parţial şi este spartă, cu pierdere de material. Sfera este confecţionată din două emisfere, fiecare dintre
ele ornamentată cu câte trei rânduri de pseudogranule (D=9,9/9,1 mm, ultima măsurată
pe lungimea verigii). A fost fixată de verigă, de o parte şi de alta a sa, cu sârmă de argint
filigranată (şapte + zece spire). Montura centrală (L=28,4 mm, dar fără o mulură care
este distanţată; D=22,5 mm), biconică este parţial deformată spre partea cu montura
laterală spartă. La capete este câte o mulură de granule, cu diametrul de 6,2 mm, respectiv 8,5 mm. Granulele au fost lipite pe câte o sârmă filigranată înfăşurată în jurul
verigii. În zona centrală, este decorată cu patru muluri de granule distanţate între ele.
Granulele din rândurile de la margine sunt mai mari şi aplatizate (Pl. 1/4), iar cele din
interior mai mici. Între ele sunt patru spire de sârmă filigranată. Cele din mijloc sunt
uşor scoase în relief. În partea inferioară a pandantivului au o lipitură de argint care le
ţine strânse pe suport (Pl. 1/3). Sârmele care le flanchează pe cele din zona centrală,
sunt mai groase. Pe corpul unei jumătăţi de pandantiv, se observă o mică perforaţie.
Piesa are urme de uzură de la purtare, însă nu foarte accentuate. Din muluri, lipsesc
granule. Se poate observa că ele au fost lipite pe o bandă de argint. Greutate=18,60
grame”5.

2

Vasiliu, 1980, p. 480-487; Idem, 1984, p. 107-141, 519-540.
Topoleanu, 1984, p. 187-205; Mănucu-Adameșteanu, 1984, p. 237-255.
4
Deoarece aceasta a mai fost publicată într-un studiu mai larg, voi relua descrierea piesei indicând pasajul între ghilimele. Am reluat pasajul, deoarece în acest moment, pentru cititor este
mai dificil să îl găsească, fiind un studiu relativ recent apărut.
5
Oța, Georgescu, 2015, p. 378-379, 385, 388, Pl. 2/3.
3
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Pl. 1. 1. Cercelul nr. 1; 2. Detaliu de la capătul verigii;
3. Detaliu de lipire a capetelor sârmelor care decorează pandantivul central;
4. Detaliu de lipire a granulelor pe pandantivul central.
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2. Cercel (MNIR, Inv. Nr. 31765) cu trei pandantive sferice, din argint aurit
(Pl. 2; Fig. 1–9). Veriga (D=38,8 mm), deformată, este confecționată din sârmă (grosime=3,7 mm) circulară în secțiune, pusă în două și torsionată (Pl. 2/2). Prin bucla formată la capătul verigii prin îndoirea sârmei, a fost introdusă o alta filigranată, mai subțire și care este înfășurată prin spațiile libere ale celei mai groase. Pandantivul central
(D=19,2 × 19,3 mm) este format dintr-o floare decupată din foiță de argint, cu patru
petale. Acestea au fost îndoite și ciocănite în formă de semisferă, dând senzația de ajurare. Zona mediană a pandantivului este constituită dintr-o bandă decorată cu patru
tubulețe din sârmă spiralată (Pl. 2/4), dispuse în cruce. Fiecare “petală” a celor două
semi-sfere are câte un cadru triunghiular din sârmă filigranată (Pl. 2/3). Pe laturile
lungi, sârma filigranată este în formă de “U”, trecând de pe o petală pe alta. În interiorul lor, este un altul, executat din granule alăturate, lipite fiecare pe câte un cerculeț
de sârmă (Pl. 2/4). Triunghiurile de granule sunt împărțite în două de o linie mediană
din câte trei granule. De o parte și de alta a pandantivului central, în jurul verigii a fost
înfășurată sârmă de argint filigranată. Urmează în partea stângă, lângă capătul verigii, un
alt pandantiv sferic (D sferei=16,4 mm, D măsurat peste tubulețele de sârmă=17,6 mm).
Decorul este executat similar cu cel al pandantivului central, doar că în interiorul cadrelor de sârmă filigranată și granule, lipsește linia mediană, acesta fiind înlocuită cu o
singură granulă, uneori plasată destul de neglijent. Pandantivul este străbătut de verigă,
care în această porțiune nu mai este din sârmă pusă în două și torsionată, ci simplă.
Ultimul pandantiv plasat în partea opusă a celui precedent, este decorat similar (D sferei=16 mm, D măsurat peste tubulețele de sârmă=17,8 mm). În lateralul său a fost înfășurată sârmă filigranată de argint în jurul verigii. Greutate= 21,15 grame.

***
Pentru primul cercel descris, cronologia sa este destul de clară, acesta putând
fi datat în cursul secolului al XII-lea și începutul celui următor și este foarte asemănător ca structură cu un exemplar descoperit la Vinča-Necropola medievală, care a
fost datat în cursul seco-lului al XII-lea6. Veriga simplă, executată din sârmă de argint
sau bronz, ori din bară de fier învelită în foiță de argint a fost utilizată în special în
secolele XI–XII, dar și în primele două treimi ale veacului al XIII-lea7. Pandantivele
laterale, sferice, decorate cu pseudogranule pe întreaga suprafață, au fost des utilizate
și pe interval largi de timp. Ele pot fi datate mai exact pe baza tipului de verigă pe
care au fost întâlnite, dar și pe baza pandantivului care este flancat de ele. Decorul
central a avut însă o circulație mai lungă în timp, el putând fi datat pe tot parcursul
secolului XII și până la începutul secolului XIV8.
6

Vinča u praistoriji i srednjem veku. 50., 1984, p. 94, Sl. 70; Bikić, 2010, p. 72, sl. 46/5. Diferența dintre cele două exemplare, anume cel de la Isaccea și cel de la Vinča, se rezumă la forma pandantivului central, cel din ultima localitate menționată fiind elipsoidal.
7
Oța, 2008, p. 288. Este vorba de doi cercei proveniți din M. 8 de la Șopotu Vechi-Mârvilă.
8
Vezi Idem, 2013 cu bibliografia aferentă (Voineşti-Via lui Alexandru Baisan, Craiova-Făcăi,
Sviniţa (punct neprecizat), Izâmşa-Dealu Fântânilor, Şopotu Vechi-Mârvilă, Skopje (teritoriul
orașului), Kladovo (în apropiere de Podul lui Traian), Vinča-Necropola medievală, PrahovoIdeče și teritoriul localității, Korbovo-Pesak, Prčevo lângă Klina, Zaječar și piese din Bulgaria
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Pl. 2. 1. Cercelul nr. 2; 2. Detaliu al verigii;
3. Detaliu al modului de lipire a granulelor;
4. Detaliu al tubului de sârmă.
Cel de-al doilea exemplar, confecționat din argint și aurit (Fig. 1–9)9, conform
modului de execuție al verigii trebuie datat din ultima treime a secolului al XIII-lea
sau în cursul celui de-al XIV-lea10.
și din MNM Budapesta, în ambele cazuri cu loc de descoperire neprecizat). Asupra altor detalii
privind tehnicile de confecționare și decorurile acestor piese au fost scrise suficiente studii și
nu mai revenim asupra lor.
9
Analizele au fost efectuate de către dr. ing. Migdonia GEORGESCU cu un spectrometru de
fluorescenţă de raze X portabil tip InnovX Systems Alpha Series cu tub dotat cu anticatod din
W, diodă SiPIN, sistem de răcire prin efect Peltier. Parametrii de lucru: tensiune 40 kV, intensitate 35 microA, timp de achiziţie 120 s.
10
Ćorović-Ljubinković, 1954, p. 81-93.
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2. Concluzii
Dacă în cazul primului exemplar analogiile sunt evidente, anume în special în
partea de sud11 și sud-vest a României și Serbia,12 pentru cel de-al doilea exemplar problema este ceva mai complicată.
Piesa, în acest stadiu al cercetării, are o analogie relativă, anume în spațiul actual al Croației,
la Cetina-Sv Spas13, nu departe de Marea Adriatică (Pl. 3)14. Între cele două exemplare sunt
însă și câteva diferențe, anume tipul verigii,
exemplarul de la Cetina-Sv. Spas având una
simplă. Tot acolo, spațiul dintre pandantive
nu a fost umplut cu sârmă filigranată ci cu granule lipite alăturat, în linie de-a lungul verigii.
Acest decor amintește de exemplarele bizantine sau de influență bizantină, descoperite în
spațiul Serbiei, la Novi Banović, Sređjica-Šlivova, Bela Crkva-Bandera, Brestovik-Visoka
Ravan, Kurjače, lângă Požarevac și Gilj-Gradište15, dar și în Croația, la Biscupija-Crkvina,
Pl. 3. Harta cu punctele în care au Biljane Donje-Begovača, Benkovac-Porgrađe,
fost descoperiți cercei de argint
Cetina-Sv. Spas, Knin-Plavno16. Decorarea
aurit și argint (modelul 2).
parțială a verigilor de-a lungul lor cu granule
dispuse în cruce este însă mult mai veche și apare și pe cercei din spațiul central european17, dar și în Moldova pe piese din tezaurul de la Răducăneni18.
De asemenea, la capetele spațiului ocupat de cele trei pandantice sunt muluri
de granule. Decorul pandantivelor (care aici nu sunt ajurate) este puțin diferit, în sensul că lipsesc cadrele de sârmă filigranată, iar în interiorul triunghiurilor de granule
sunt grupuri de câte trei.
Fiind o piesă rară în întreaga Peninsula Balcanică, comparativ cu celelalte
podoabe care se găsesc în zona Dalmată19, poate să sugereze că este un cercel adus
11

Vezi Dumitriu, 2001 cu descoperirile de la Svinița (punct neprecizat), Craiova-Făcăi și IzâmșaDealu Fântânilor.
12
Oța, 2013, p. 409-436; Oța, Georgescu, 2015, p. 373-392. În aceste două studii se găsește o
mare parte a literaturii cu privire modelele de pandantivi utilizare la confecționarea acestui tip
de cercel. Piese izolate se mai găsesc în Macedonia, la Skopje (Maneva, 1992, p. 222, Sl. 21/
C/3a-b) și Moldova, la Voinești-Via lui Alexandru Baisan (Teodor, 1960, p. 254, fig. 7/6, p.
255).
13
Jurić, 1986, p. 278, 280, tab. 9/6, p. 281
14
Mulțumim pentru sprijin doamnei Milica RADIŠIĆ (Beograd) și domnului Željko DEMO
(Zagreb).
15
Marjanović-Vujović, 1976, p. 101-109; Bikić, 2010, p. 60, Sl. 32/4-6.
16
Jeloviva, 1976, T. IV/21, T. XV/1-4, 5, 8, T. XXXVIII/1-2, T. LIV/1-2, T. LXX/1-4.
17
Ungerman, 2005, p. 711, Obr. 1/8-30, p. 713, 714, Obr. 2/8-30.
18
Teodor, 2003, p. 178-179, 190, fig. 3/1-6.
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acolo, cel mai probabil din zona Peninsulei Italice sau Europa Centrală. Dacă avem
în vedere și comerțul orașelor italiene în puncte de la Marea Neagră și de-a lungul
Dunării20, ne putem întreba dacă piesele nu au pătruns la Cetine, respectiv Isaceca,
ca urmare a relațiilor comerciale cu alte regiuni.
O descoperire recentă din spațiul Țării Românești, momentan inedită, databilă
în secolul al XVI-lea, demonstrează că anumite componente ale cerceilor puteau fi confecționate într-un anume atelier, apoi puteau fi vândute într-o anumită cantitate, neasamblate și montate în alt loc, probabil conform gustului celui care făcea comanda. Având
în vedere acest aspect, coroborat cu faptul că veriga cercelului de la Isaccea nu este
specifică spațiului Dalmatic, putem bănui că pandantivele ar fi putut fi confecționate
și într-un centru din regiunea Mării Adriatice (din Italia) ori zona central europeană,
apoi comercializate în diverse puncte unde erau fixate pe verigă undeva în zona Dunării
de Jos sau Dalmația.
Prezența unui meșter din spațiul italian sau Europa centrală care să fi confecționat acest model de cercei în zona gurilor Dunării este mai puțin probabilă, deoarece
ar fi trebuit ca în regiune să avem mai mulți cercei fie și măcar asemănători, dacă nu
identici. Interesant este că piese de influență cel mai probabil italiană (cercei de import,
alții produși probabil în ateliere locale, balcanice) se regăsesc pe teritorii întinse de-a
lungul Dunării în acea perioadă, anume secolul al XIV-lea, dar și până în al XV-lea21.
Așa cum am mai spus, și aici în Dobrogea nordică piesa constituie în acest
moment un unicat, deci nu este o podoabă specifică zonei.
În ceea ce privește cronologia celor doi cercei, conform diferențelor de execuție, nu trebuie realizată în funcție de cronologia tipurilor de verigi. Cele confecționete
din sârmă pusă în două și torsionată, așa cum apare la cercelul de la Isaccea, nu este
întâlnit și în zona Dalmației. În această situație, cronologia verigii exemplarului de
la Cetine nu are nimic comun cu cea din zona centrală sau estică a Peninsulei Balcanice. Pandantivele care le ornamentează sunt însă realizate cel mai probabil la intervale de timp relativ scurte. Având în vedere acest aspect, ambele exemplare pot fi
datate aproape identic, adică cel mai probabil în cursul secolului al XIV-lea. Este de
asemenea destul de clar că în ambele cazuri, meșterii bijutieri au adaptat verigile în
funcție de cerințele fiecărei regiuni.

19

În acest sens vezi Karaman, 1930-1934 (1940), p. 67-100; Jelovina, 1976; Jakšić, 1983;
Sokol, 2006; Gunjača, 2009; Petrinec, 2009; Sokol, 2016.
20
Brătianu, 2014, p. 105-113.
21
Moisil, 1916, p. 12-13 și planșa cu cerceii din mijloc; Oța, 2011, p. 233-250.
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Pl. 4. Isaccea: 1. Cercelul nr. 1;
2. Cercelul nr. 2 (desene Simona MOVILĂ);
3. Cetina-Sv. Spas (după Jurić, 1986, fără scară).
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Nr.
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1

Nr.
Inv.
31764
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analizată
Verigă
Pandantiv
2
31764
lateral
Pandantiv
3
31764
central
4
31765
Veriga
Pandantiv
5
31765
stânga
Pandantiv
6
31765
central
Pandantiv
de la
7
31765
capătul
verigii
0,001 = element în urmă

Cr

Fe

Ni

Cu

Au

Pb

Bi

Ag

–

0,22

0,001

37,55

0,75

2,32

0,001

59,17

–

0,22

0,001

6,93

1,49

0,58

0,001

90,79

–

0,18

0,001

6,59

2,20

0,36

–

90,61

–

0,001

0,001

5,85

10,27

0,57

0,001

83,31

–

0,08

0,001

11,56

21,31

0,35

0,001

66,70

–

0,22

0,001

17,41

18,11

0,38

–

63,79

0,10

0,56

0,001

15,61

24,62

0,36

0,001

58,76

Fig. 1. Compoziția chimică a pieselor.

Fig. 2. Concentrația de argint.
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Fig. 3. Reprezentarea grafică a argintului în funcție de cupru.

Fig. 4. Reprezentarea grafică a argintului în funcție de plumb.
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Fig. 5. Concentrația de aur.

Fig. 6. Reprezentarea grafică a aurului în funcție de cupru.

457
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 7. Concentrația de cupru.

Fig. 8. Reprezentarea grafică a concentrațiilor de cupru, aur și argint.
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Fig. 9. Reprezentarea grafică a concentrațiilor de plumb în funcție de aur.
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AN EARLY MEDIEVAL POT DISCOVERED AT
CURTUIŞENI (BIHOR COUNTY)1
Ioan Crişan*
* Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea; crisanioancris@gmail.com
Rezumat. În anul 2013, în localitatea Curtuişeni din judeţul Bihor, la numărul 203, a fost descoperit întâmplător un vas ceramic. Este o oală-borcan, care din punct de vedere tehnologic,
tipologic şi stilistic se încadrează larg în perioada secolelor VIII–X, pentru o datare mai strânsă autorul optând pentru secolele IX–X.
Cuvinte cheie: Curtuişeni, judeţul Bihor, oală-borcan, secolele IX–X.

In the spring of 2014, the colleagues from Satu Mare County Museum reported us that at Curtuişeni they discovered at haphazard an early medieval ceramic
pot that was in the possession of the citizen SZABOLCS Dörner from Sanislău (Satu
Mare County). Taking the connection with the citizen in question, we have learned
that he made the discovery in the household no. 203 from Curtuişeni belonging to the
inhabitant Alexandru BARA, on planning of a cellar in August 2013. On the spot, the
discoverer reported us that the pot appeared in the western wall of the cellar hole at
the depth of 0.30 m, being seated with its mouth down. He did not noticed clues that
the pot would be made part of a complex. To check if there are other vestiges he caved
around the pot on a radius of 0.20 m up to the depth of 0.40 m without finding anything.
Inside the pot, they found stiff ground that he emptied, without referring the presence
of other materials, deposition of organic nature or soot, and then washed the pot by
hand. The discoverer says that the gap from the wall of the pot is not due to his intervention being made in ancient times.
As ceramic type, the container is a pot-jar gently asymmetric with the walls
strong arched on the maximum diameter line located in the upper third of the height,
towards the bottom narrowing up emphatically. The neck is well defined, the mouth
flared, the edge thickened and the bevel rounded. Its dimensions are: height = 24 cm,
mouth diameter = 19.84 cm, bottom diameter = 10.30 cm, maximum circumference
= 22.86 cm, wall thickness = 0.55 cm (Fig. 1, Drawing 1, 2).
The pot was modeled of homogeneous paste, well battered, containing medium
grain sand, at a wheel that did not have the speed to get to the appearance on the interior walls of the bumps in the form of grooves or ribs. The walls relatively thin have
1

Varianta în limba română a acestui articol – cu titlul Un vas medieval timpuriu descoperit la
Curtuişeni (judeţul Bihor) – a fost publicată în Crisia, XLV, 2015, p. [53]-58.
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Fig. 1. Early Medieval Pot from Curtuişeni.
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the surface slightly rough to touch. Following the complete and uniform combustion
in oxidizer environment, they obtained the tile - brown color both on the surface and
in the profile. It does not show traces of secondary combustion or indications that might
have been used. From shoulder down towards the bottom it is decorated with narrow
lines in wave with wide loop, spaced, discretely traced. The same decoration was printed
on the inside front of the lip. The bottom shows no sign but just some parallel dislevelments printed on the wheel disc from which it was detached.
As shape, it is one of the most common types of pot during the period of the
8th–10th centuries. In a typological series of the saucepots without handle from settlements in the northwestern Romania the saucepot from Curtuişeni falls within one of
the variant of type 2, which seems to be the most elegant2. In a near area, they have
identified resembling shapes at Dindeşti3, Foieni-sultésztag4, Biharea-SA Baraj5.
In terms of the ornament, the belt of lines in wave was next to the belt of
straight lines one of the elements most commonly found in the ceramic repertoire of
the 8th–10th centuries. It was found that at the middle of the 9th century and in the 10th
century, especially the ornament was apportioned almost throughout the whole body
of the pots, leaving only a small portion of the non-ornamented lower area6. The ornamentation of the lip is used less. We can find copies of the same type, in the same manner worked, to which the lip was also decorated in settlements such as Porţi-La Baraj
(Sălaj County) in a dwelling of the 7th–9th7 centuries and Şimleul Silvaniei-Nagy Pista
on a pot dating from the 7th/8–9th centuries8. Although the method of adorning of the
lips inside is valued as specifies especially the 8th – 9th centuries, it is met also in the
following period9 as proof the discoveries from the necropolis of Blandiana10 where
one of two pots comes from a tomb of inhumation dating in the 9th and 10th centuries11.
On the bottom of the pot from Curtuişeni it was printed no sign. The marks/
signs of potter are characteristic to the pots of common use from the early medieval
era. The appearance, symbolism and their spread was treated in a catalogue of the discoveries in the Carpathian-Danubian-Pontic space12. The potter’s marks made on the
bottoms of the saucepots are a presence that can be considered starting with the 7th century, the process of stamping knowing, however, a wide use, with the 9th century, but
especially with the 10th century, with a maximum development in the 12th century,
being attested until the 16th century13.
2

Cosma, 2002, p. 104.
Stanciu, 1996, p. 73, 77, pl. V/15; Cosma, 2002, p. 104, 189, pl. 98/4.
4
Stanciu, 1998, p. 326, pl. 186/13.
5
Dumitraşcu, 1994, p. 195-197, pl. CXII/1.
6
Cosma, 2002, p. 36.
7
Matei, Băcueţ-Crişan, 2011, p. 21, 48, 63, pl. 31/3.
8
Băcueţ-Crişan, 2006, p. 114, pl. 28/1.
9
Cosma, 2002, p. 36.
10
Anghel, Ciugudean, 1987, p. 190-191, fig. 6/1,2.
11
Anghel, Ciugudean, 1987, p. 195.
12
Paraschiv-Talmaţchi, 2006.
13
Paraschiv-Talmaţchi, 2006, p. 39; Crişan, 1995, pl. XII/2.
3
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On the considerations outlined above, we fit widely the pot from Curtuişeni in
the 8 –10th centuries, the careful and precise manner with which it was executed our
option tilt to the 9th and 10th centuries. As an isolated discovery, its destination will
probably remain unknown, this type of pot being found both in complexes of settlements
and in tombs. It joins the older findings documenting the existence at Curtuişeni of
an early medieval level of housing14. The peregrination carried out under adverse conditions showed that the land on which stands the household where it was discovered
the pot contains vestiges consisting of ceramic material in a highly fragmentary state
and has the structure resulting from a long habitation. Found in perfect condition, except
for the gap, and without any trace of use the pot from Curtuişeni may be a technological
scrap, or, in case it got the domestic-household circuit, its breaking was produced shortly
afterwards. Otherwise, it is a successful exemplary carried out by a skilled and experienced artisan in the field. As a result of the donation made by the keeper, the pot
entered the collections of the Ţării Crişurilor Museum of Oradea15 under the inventory
number 23528, being one of the few entire pots dating from this period, a piece of a
definite scientific and museum value.
th

14
15

Rusu, 1960, p. 9, n. 14; Repertoriul Bihor, p. 30; Repertoriu Carei, p. 41.
We thank also on this way to Mr. SZABOLCS Dörner.
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Drawing 1. Early Medieval Pot from Curtuişeni.

Drawing 2. Early Medieval Pot from Curtuişeni.
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DESCOPERIRI NOI PRIVIND ARTEFACTELE DE PIELE
DIN TIMIŞOARA
Hedy M-Kiss*
* Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design, Departament Arte
Vizuale, Program de studii Conservare-Restaurare; hedy.m@e-uvt.ro
Abstract. This study presents the complex matter of conserving the archaeological leather artefacts, found as fragments during the discharging and saving excavations inside the Old Fortress of Timisoara. The rescuing operations of archaeological material began in 2006 and
included in the first stage St. George Square, Liberty Square and Union Square, with neighbouring streets. Currently, this archaeological discharging continues in the inner courtyards
of buildings, during their restoration. The recently discovered leather artefacts are the subject
of preliminary research, their state of conservation in situ and their evolution.
Keywords: Medieval footwear, archaeological leather, conservation, Timișoara, Banat.

Introducere
În intervalul de timp 22.06.2016–01.08.2016, la adresa din Timişoara, Piața
Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, a fost executată o descărcare arheologică, în vederea cercetării preventive a locaţiei unei investiţii particulare (edificare hotel). Cordonatorul
echipei de cercetare a fost arheologul dr. Dorel MICLE, alături de dr. Andrei STAVILĂ,
dr. Octavian Cristian ROGZEA şi masterand Bogdan Alin CRAIOVAN1, care au pus
la dispoziţia noastră materialul arheologic, artefacte de piele şi textile, subiectul prezentei lucrări.

Descrierea materialului

1. Talpă piele, întreagă, cu poatcoavă şi cuie de protecţie. Tip B2, cu vârf uşor ascuţit şi gâtuire medie. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe 2–3, C66, 29.07.2016.
Colectat cu pământ umed. Starea de conservare a piesei este relativ bună. Prezintă urme
de mucegai alb şi produşi de coroziune pietrificaţi ai părţilor metalice, culoare maro
roşcat. Dimensiunile: lungime = 24 cm, lăţime 1 = 16 cm, lăţime 2 = 4,5 cm, lăţime
3 = 8 cm.
2. Talpă piele, cu zonă lacunară 45% având cuie de protecţie. Potcoava lipseşte.
Fragment neregulat de piele elastică şi fină. Tip D, cu gâtuire puternică. Eticheta:
Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C66, 29.07.2016. Starea de conservare
1

de la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Faţă de
bunăvoinţa lor exprimăm gratitudinea noastră.
2
M-Kiss, 2007, p. 171.
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1.
mediocră datorită zonei lacunare. În prezent nu prezintă urme evolutive de mucegai.
Dimensiune talpă: lungime = 27,5 cm, lăţime 1= 6,5 cm, lăţime 2 = 2,5 cm, lăţime 3
= 8 cm. Dimensiune fragment: 6, 7, 4, 5,5 cm.

2.
3. Fragment piele, provenită de la o încălţăminte formată din 2 bucăţi de piele,
croite la aceeaşi dimensiune. La pima vedere, este un branţ şi o căpută, având în
partea dinspre călcâi urme de cusătură. Tip C, conform formei branţului. Eticheta:
Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C66, 25.07.2016. Starea de conservare
relativ bună. Şi-a păstrat proprietăţile, elasticitatea ca şi în sit, fiind conservat cu
pământ umed. Nu prezintă urme de mucegai. Dimensiune branţ: lungime = 27 cm,
lăţime 1 = 11 cm, lăţime 2 = 7 cm, lăţime 3 = 8,2 cm. Dimensiune căpută: lungime =
20 cm, lăţime 1 = 18 cm, lăţime 2 = 22 cm.
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3.
4. Talpă piele. Tip D, cu gâtuire accentuată. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C66, 25.07.2016. Starea de conservare relativ bună, fără mucegai. Are
o lacună în partea dreaptă. Dimensiune talpă: lungime = 24 cm, lăţime 1= 10,3 cm,
lăţime 2 = 4 cm, lăţime 3 = 9 cm.

4.
5. Talpă piele, cu cuie de protecţie, uzură exterior dreapta. Tip C. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C66, 26.07.2016. Starea de conservare relativ
bună, păstrată cu mult pământ, fără urme de mucegai. Imaginea tălpii este dominată
de urme de coroziune a fierului, de culoare maro roşcat. Dimensiune talpă: lungime
= 29 cm, lăţime 1 = 11 cm, lăţime 2 = 8 cm, lăţime 3 = 8,5 cm.
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5.
6. Talpă piele, formată din două fragmente şi potcoavă metalică separată. Tip D,
cu gâtuire accentuată şi alungită. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3,
C66, 26.07.2016. Starea de conservare satisfăcătoare, păstrată cu pământ din sit.
Dimensiune talpă, fragment 1: lungime = 13 cm, lăţime 1= 11 cm, lăţime 2 = 4,5 cm.
Dimensiune talpă, fragment 2: lungime = 12 cm, lăţime 1= 4,5 cm, lăţime 2 = 9 cm.
Dimensiune potcoavă: 3,8,7 cm.

6.
7. Fragment încălţăminte piele, căpută, partea dinspre vârf şi 2 fragmente cu urme
de cusătură pe cele două laturi. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3,
C58, 19.07.2016, Casetă plan 5, Radier 3. Starea de conservare relativ bună. Dimensiune fragment căpută: 22 X 14 cm. Dimensiune fragmente: 3 × 4 cm şi 15 × 3,5 cm.
8. Fragment piele, foarte fină. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3,
C53, 15.07.2016, Casetă plan 5, Radier 3. Starea de conservare relativ bună. Dimensiune fragment: 6 × 9 cm.
9. Fragmente încălţăminte piele, talpă întreagă şi 4 fragmente şi o alună întreagă.
Tip C, cu arcuire lină. Eticheta parţial deteriorată: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe,
Nr. 2–3, C54, Radier 3. Starea de conservare relativ bună, cu produse de coroziune a
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7.

8.
fierului vizibile pe talpă. Dimensiune talpă: lungime = 25,5 cm, lăţime 1= 11 cm, lăţime 2 = 6,5 cm, lăţime 3 = 8 cm. Dimensiune fragmente: 9 × 7 cm; 3 × 10 cm; 14 × 9
cm; 15 × 5,5 cm.
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9.
10. Două fragmente încălţăminte piele de la o talpă. Probabil de la aceeaşi încălţăminte. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C34, 04.07.2016,
Radier 3, Casetă plan 2. Starea de conservare relativ bună. Se observă lacune, respectiv orificiile de la fixarea potcoavei. Dimensiune fragment: 7 × 9 cm; 6 × 9 cm.

10.
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11. Talpă piele, întreagă cu uzură funcţională spre vârf şi în partea de mijloc.
Tip C. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C2, T 80–120 cm,
23.06.2016. Starea de conservare satisfăcătoare, păstrată cu mult pământ, fără urme
de mucegai. Dimensiune talpă: lungime = 29 cm, lăţime 1= 11 cm, lăţime 2 = 7,5 cm,
lăţime 3 = 8 cm.

11.
12. Două fragmente piele, forme neregulate. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C34, Radier 3, Adâncime 140 cm, 06.07.2016. Starea de conservare nesatisfăcătoare, pielea fină destul de degradată. Păstrată cu mult pământ, şi multe seminţe.
Dimensiune: 9 × 4 cm, 19 × 6 cm.

12.
13. Talpă piele, întreagă, cu poatcoavă şi cuie de protecţie. Tip D, cu gâtuire accentuată. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C31, Radier 3, Adâncime
0,30 cm de la contur, 30.06.2016. Colectat cu pământ umed. Starea de conservare a
piesei este relativ bună. Dimensiunile: lungime = 26 cm, lăţime 1= 11 cm, lăţime 2 =
5 cm, lăţime 3 = 9,5 cm.
14. Două fragmente piele, forme neregulate. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C34, Radier 3, Plan 2, Adâncime 140 cm, 06.07.2016. Starea de conservare satisfăcătoare, păstrată cu mult pământ. Una dintre ele este probabil o baretă care
a aparţinut unei încălţăminte. Pe ambele fragmente sunt urme de croi. Dimensiune:
13 × 9 cm, 12 × 2 cm.
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13.

14.

15.
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15. Fragment de coajă de mesteacăn de hârtie, Betula verrucosa, maro roşcat, rulat
pe un lemn rotund. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C53, Radier
3, 14.07.2016. Starea de conservare bună. Dimensiune: 32 × 4 cm.
16. Talpă piele, întreagă, cu cuie de protecţie. Potcoava lipseşte. Tip B, cu
gâtuire accentuată. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe 2-3, C34, Radier 3,
Plan 2, 04.07.2016. Colectat cu pământ umed şi cu multe seminţe. Starea de
conservare a piesei este relativ bună. Uzură funcţională accentuată în partea dreaptă.
Urme de coroziune în zona potcoavei şi a cuielor de protecţie. Dimensiunile:
lungime = 22 cm, lăţime 1= 9 cm, lăţime 2 = 2,5 cm, lăţime 3 = 7,3 cm.

16.
17. Talpă piele, fragment, cu gâtuire. Probabil Tip D. Eticheta: Timişoara, Piaţa
Sfântu Gheorghe 2-3, C34, Radier 3, Plan 2, 04.07.2016. Colectat cu pământ umed
şi cu mulți sâmburi şi seminţe. Starea de conservare a piesei este relativ bună. Lipsă
50% din întreg, cu urme ale cuielor de protecţie. Dimensiunile: lungime = 14 cm, lăţime 1= 9 cm, lăţime 2 = 3 cm.

17.
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18. Talpă piele, întreagă, alcătuită din două părţi, cu fragment de potcoavă metalică. Tip D, cu gâtuire accentuată. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr.
2–3, C34, Radier 3, Adâncime 230 cm, 05.07.2016. Starea de conservare a piesei
este relativ bună. Dimensiunile celor două părţi împreunate: lungime = 22 cm, lăţime 1= 9,5 cm, lăţime 2 = 2,5 cm, lăţime 3 = 6 cm.

18.
19. Talpă piele, întreagă, fără potcoavă de protecţie. Tip C, cu o uşoară gâtuire.
Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, passim, Radier 3, T 3,10–3,40 m,
13.07.2016. Starea de conservare a piesei este relativ bună. Prezintă urme de coroziune în zona potcoavei şi a cuielor de protecţie. Dimensiunile: lungime = 28 cm,
lăţime 1= 12 cm, lăţime 2 = 7 cm, lăţime 3 = 9 cm.

19.
20. Fragment piele, cu urme de cusătură. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe,
Nr. 2–3, passim. Starea de conservare satisfăcătoare, păstrată sub formă uscată, în afara
pungilor de polyetilenă. Dimensiune: 17 × 3,5 cm.
21. Fragment piele fină, cu formă neregulată şi o bucată de lemn. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C34, Radier 3, Plan 2, 04.07.2016. Starea de
conservare a piesei este relativ bună. Dimensiune piele: 8 X 8 cm. Dimensiune lemn: 7
× 1,7 cm.
22. Talpă piele, întreagă, cu potcoavă inclusă. Tip B. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C31, Radier 3, Plan 2, 04.07.2016. Starea de conservare a piesei este relativ bună. Dimensiunile: lungime = 24 cm, lăţime 1= 10,5 cm, lăţime 2 =
5 cm, lăţime 3 = 9 cm.
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20.

21.
22. Talpă piele, întreagă, fără gâtuire. Tip A. Posibil de la încălţăminte de copil sau
femeie. Datare: identică. Starea de conservare a piesei este relativ bună. Se observă
urme de uzură funcţională (lacune marginale) şi urme de oxidare a părţilor metalice
ale încălţămintei. Dimensiunile: lungime = 22 cm, lăţime 1= 9 cm, lăţime 2 = 7 cm.
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22.
23. Talpă piele, întreagă, cu cuie de protecţie. Tip C. Eticheta: Timişoara, Piaţa
Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C31, Radier 3, Plan 2, 01.07.2016. Starea de conservare a
piesei este relativ bună. Încărcat cu pământ cu mucegai. Se observă produşi de coroziune pe suprafaţa piesei. Dimensiunile: lungime = 31 cm, lăţime 1= 15 cm, lăţime 2
= 10 cm, lăţime 3 = 9 cm.
24. Fragment talpă, 2 bucăţi, aparţinând aceleaşi încălţăminte. Tip A. Eticheta:
Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C34, Radier 3, Plan 2, 30.06.2016. Starea de conservare a piesei este relativ bună. Dimensiunile fragment 1: lungime = 15 cm,
lăţime 1= 11 cm, lăţime 2 = 8 cm. Dimensiunile fragment 2: lungime = 6,5 cm, lăţime 1= 9 cm.
25. Fragment talpă, puternic gâtuită. Tip D. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C34, Radier 3, Plan 2, 30.06.2016. Starea de conservare a piesei este satisfăcătoare. Prezintă două zone lacunare pe margini. Dimensiune fragment: lungime =
17 cm, lăţime 1= 12 cm, lăţime 2 = 4 cm.

480
https://biblioteca-digitala.ro

23.

24.

25.
26. Talpă piele, întreagă, şi un fragment de la încălţăminte, cu urme de cusătură. Tip A. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C31, Radier 3, Plan
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2, 01.07.2016. Starea de conservare bună. Se observă urme de coroziune metalelor.
Dimensiune talpă: lungime = 24 cm, lăţime 1= 9 cm, lăţime 2 = 6,5 cm, lăţime 3 = 9 cm.
Dimensiune fragment: lungime = 24 cm, lăţime = 4 cm.

26.
27. Fragment piele. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C28, Radier 3, fără datare. Starea de conservare a piesei este satisfăcătoare. Dimensiune fragment: 10 × 3 cm.

27.
28. Talpă piele, întreagă, şi un fragment de la încălţăminte, zona călcâi. Tip A,
cu gâtuire accentuată cu potcoavă inclusă. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe,
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Nr. 2–3, C31, Radier 3, Adâncime 20 cm de la contur, Plan 2, 30.06.2016. Starea de
conservare bună. Se observă o mică lacună în partea dreaptă a piesei. Dimensiune talpă: lungime = 25 cm, lăţime 1 = 10 cm, lăţime 2 = 7 cm. Dimensiune fragment: 8 ×
9 × 4 cm.

28.
29. Talpă piele, întreagă, şi un fragment de talpă, parte anterioară. Tip A. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C31, Radier 3, Adâncime 20 cm
de la contur, Plan 2, 30.06.2016. Starea de conservare bună. Fragmentul prezintă o
tăietură în partea dreaptă. Dimensiune talpă: lungime = 24 cm, lăţime 1= 9 cm, lăţime 2 = 6,5 cm. Dimensiune fragment: 18 × 12 × 4 cm.

29a.
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29b.
30. Fragment piele. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C14, Radier
3, 29.06.2016. Starea de conservare a piesei este bună. Dimensiune fragment: 13 × 4
× 2,5 cm.

30.
31. Fragment textil. Ţesătură cânepă. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe,
Nr. 2–3, C34, Radier 3, Plan 2, 06.07.2016. Starea de conservare a piesei este relativ
bună. Dimensiune fragment: 5 × 4 cm.

31.
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32. Fragment textil, şnur, împletitură, cu aspect inegal al firului. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C34, Radier 3, Plan 2, 30.06.2016. Starea de
conservare a piesei este relativ bună. Colectat fără pământ. Dimensiune fragment: 6
× 2 cm. Dimensiunea se va modifica la desfăşurare şi conservare.

32.
33. Talpă piele, întreagă, cu gâtuire puternică şi potcoavă inclusă. Tip D. Eticheta:
Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, passim. Starea de conservare a piesei relativ
bună. Se observă urme de uzură funcţională, crăpături fine, mucegai şi numeroase pete
de oxidare. Dimensiune: lungime = 23 cm, lăţime 1= 9 cm, lăţime 2 = 2,5 cm, lăţime
3 = 6 cm.

33.
34. Conglomerat de pământ colectat, cu conţinut fibră lemn şi ţesătură. Eticheta: Timişoara, Piaţa Sfântu Gheorghe, Nr. 2–3, C34, Radier 3, Adâncime strat 17
cm, 06.07.2016. Dimensiunea se va afla la desfăşurare şi conservare.
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34.
35. Fragment textil, ţesătură in, aproximativ 3 cm.

35.
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Concluzii
Materialul prezentat în lucrare de faţă se referă la artefacte neconservate, deoarece nu s-a reuşit obţinerea fondurilor financiare necesare conservării. Artefactele de
piei arheologice au fost în pungi de polyetilenă, majoritatea fiind colectate corect din
sit, cu mult pământ, fiind inchise relativ rapid şi ermetic. Aşadar s-au păstrat temporar
în condiţiile de umiditate şi de temperatură, asemănătoare cu condiţiile din mediul subteran, ceea ce va ajuta mult derularea procedurilor de conservare.
Unele mostre de piei au fost dezintegrate în mai multe straturi, datorită chimismului şi umidităţii relative a solului arheologic, ceea ce denotă destrămarea legăturilor organice dintre fibrele de colagen. O altă explicaţie ar putea fi prezenţa hidrolizei
din solul umed sau a deficienţei tăbăcirii iniţiale, când tananţii nu au pătruns suficient
pielea. În această stare de conservare artefactele în cauză s-ar fi dezintegrat întru-totul cu timpul.
Se remarcă o culoare inchisă, spre negru a artefactelor, culoare imprimată de
compoziţia solului respectiv datorită prezenţei tananţilor de fier, care pe suprafaţa artefactelor se prezintă şi sub formă de pete şi cristale de culoare roşcat maro.
Artefactele arheologice de piele, în special forma tălpilor, arată o tipodimensionare orientală, prin excelenţă, specifică perioadei otomane din secolele XVI–XVII,
datare ce corespunde cu datarea celorlalte tipuri de artefacte descoperite în situl respectiv.
Valoarea materialului arheologic este dată de importanţa lor istorică, documentară, materială, tehnică şi culturală, privind vieţuirea multietnică şi multiculturală a
comunităţilor de oameni din intravilanul Cetăţii Timişoara.
Începând din anul 2006, de când au apărut primele artefacte de piele în urma
săpăturilor arheologice de salvare din perimetrul vechii cetăţi Timişoara, am considerat oportună colectarea, cercetarea și conservarea lor, precum şi publicarea datelor ştiinţifice referitoare la acest subiect3. Materialul fiind extrem de bogat şi valoros, sper ca
pe viitor să fie asigurată şi baza materială pentru conservarea şi păstrarea acestor artefacte de piele din Timişoara.

3

M-Kiss, 2007; Idem, 2007a; Idem, 2011; Idem, 2011a; Idem, 2011b; M-Kiss, Miu, 2013; MKiss et alii, 2014; M-Kiss, 2014; Idem, 2015; Idem, 2015a; Idem, 2016; Idem, 2016a; Idem,
2016b.
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CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE MONTANĂ
LA BAIA MARE (II)
Carol Kacsó*, Traian Minghiraş**, Teodor Bâlcu**
* Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare; carolkacso@yahoo.de
** Clubul de Speologie “Montana”, Baia Mare; traian_minghiras@yahoo.com.au;
balcuteodor@yahoo.com
Abstract. Mining archaeology in Baia Mare (II). On the territory of city of Baia Mare (Maramureş district, Romania) and in its surrounding area numerous medieval and modern mining
sites can be observed: mining galleries, mining shafts, strip-mines as well as various installations and buildings connected with ore extraction.
The archaeological research of these monuments already started in the 1950s, but intense mining
archaeological investigations took their starting point at the beginning of the new millennium,
as the modern mining activities in the Maramureş district came to an end due to economic
reasons.
In an essay published in 2011, fifteen mining galleries and three shafts in the Baia Mare region
were described as well as cartographically and photographically documented. In this second
article further five mining galleries (G. Valea Toncii +280 in the quarter Valea Borcutului,
G. Valea Sercaret +340, G. Valea Pietroasa +450, G. Valea Roşie +340 in the valley of Valea
Roşie and G. Valea Amadei on the hill of Dealul Crucii) and one mining shaft (Puţul Vechi
in the Usturoiul-valley; the first examined mining site in this valley) will be discussed. They
have been investigated in the years 2011 until 2016 and preliminary being dated to the 16th
until 19th century.
Keywords: Baia Mare, mining archaeology, mine, mining gallery, mining shaft, strip-mine.

Pe teritoriul oraşului Baia Mare şi în împrejurimile sale sunt prezente numeroase lucrări miniere medievale sau moderne: galerii, puţuri, exploatări de suprafaţă
etc., precum şi instalaţii şi clădiri ce s-au aflat în conexiune cu extragerea minereurilor1. Cercetarea intensivă a acestora a început la mijlocul anilor 2000 în cadrul unui
proiect finanţat de Consiliul Judeţean Maramureş, intitulat Studiu de potenţial privind
patrimoniul industrial minier al judeţului Maramureş şi al oportunităţilor de valorificare a acestuia în scopuri muzeal-turistice, şi a continuat între anii 2007 şi 2011.
1

În literatură există referiri la lucrări miniere antice sau chiar preistorice în zona Baia Mare.
Cercetările de teren efectuate până în prezent nu au prilejuit descoperirea unor astfel de lucrări.
Primele informaţii certe despre mineritul băimărean datează din secolul al XIV-lea, atunci când
apar şi cele dintâi documente scrise despre oraş. Vezi Kacsó, 2005, p. 164-169; Kacsó, 2011,
p. 107-111.
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Au fost parcurse în aceşti ani exploatări mai noi sau mai vechi din toate localităţile
miniere ale judeţului Maramureş. În afară de cele din Baia Mare, au fost descrise,
cartate şi documentate fotografic obiective de la Baia Sprie, Băile Borşa, Băiţa, Băiuţ,
Budeşti, Cavnic, Chiuzbaia, Dragomireşti, Ilba, Nistru, Poiana Botizii. Rezultatele
obţinute au fost publicate în mai multe studii2 şi au fost incluse într-o monografie,
care rămas, din păcate, în manuscris3. În articolul dedicat lucrărilor miniere de la Baia
Mare erau prezentate 15 galerii şi trei puţuri, care au fost investigate între anii 2003
şi 2011.
Această perioadă de intensă cercetare a monumentelor miniere ale judeţului
Maramureş a coincis şi cu momentul în care a încetat, din raţiunii economice, activitatea de extragere şi prelucrare a minereurilor din zonă, doar unele dintre lucrări fiind
conservate4, în timp ce cele mai demult abandonate au rămas numai teoretic sub protecţia autorităţilor.
O nouă etapă în cercetarea montană de la Baia Mare şi din împrejurimile sale
a început în toamna anului 2011 şi continuă şi în prezent cu o echipă parţial schimbată, aceasta în urma dispariţiei premature a lui Dumitru IŞTVAN, preşedintele de
atunci al Clubului de Speologie “Montana” şi unul dintre promotorii investigării lucrărilor miniere maramureşene. În afară de parcurgerea unor noi obiective aflate în cartierul Valea Borcutului, precum şi pe Dealul Crucii şi în Valea Roşie, în atenţia noastră au intrat pentru prima dată şi lucrările plasate pe Valea Usturoiului. În comunicarea
de faţă prezentăm alte cinci galerii şi un puţ, precizăm însă că numărul celor recent
depistate şi aflate în diferite stadii de cercetare este mult mai mare. Prezentarea acestora, precum şi a unor hărţi detaliate ale diferitelor perimetre miniere din Baia Mare
urmează a fi făcută într-un viitor studiu.
***
Galeria Valea Toncii +280 m (Fig. 1) este localizată în versantul drept al văii
(numită şi Valea Neamţului) – afluent de stânga al Văii Borcutului, la o distanţă de cca
500 m amonte de confluenţa acestor văi şi la cca 175 m amonte de excavaţia de suprafaţă Aurum, la cota absolută de +280 m. Coordonatele la intrare sunt: 47º41′20″ N,
23º31′52″ E.
Galeria a fost identificată şi explorată în premieră de către Teodor BÂLCU şi
Traian MINGHIRAȘ în data de 26 septembrie 2011. Cercetarea şi topografierea lucrării a avut loc în data de 24 mai 2014 de către o echipă formată de Teodor BÂLCU,
Carol KACSÓ, Traian MINGHIRAȘ şi Zamfir ŞOMCUTEAN.
Intrarea are o secţiune semirotundă cu lăţimea în zona podelei de 3,2 m şi înălţimea de 2,3 m (Fig. 2). Galeria de intrare, cu o orientare S–N, este executată relativ
2

Kacsó, Iștvan, 2007; Kacsó, Iştvan, Minghiraş, 2009; Kacsó, Istvan, Mingiraş, 2010; Kacsó,
Istvan, Minghiraş, 2011.
3
Kacsó, Iştvan (coord.), 2006. O parte a fotografiilor din această monografie a fost publicată
de Volker WOLLMANN (Wollmann, 2010, passim), vezi şi Kacsó, 2011, nota 95.
4
Între anii 2002 şi 2007 au fost emise mai multe Hotărâri de Guvern (H.G.), în care se precizau datele de închidere ale minelor ce aparţineau exploatărilor miniere din Maramureş, vezi
Pantea, 2009.
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Fig. 1. Galeria Valea Toncii +280 m. Plan şi profil.

Fig. 2. Galeria Valea Toncii +280 m. Intrarea.
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recent direcţional pe un filon cu o mineralizaţie auriferă. Galeria, cartată doar parţial
pe o lungime de 6 m, este uşor descendentă, are înălţimea de 2 m şi lăţimea de 2,5 m.
În peretele stâng (vestic), pe o porţiune de galerie cuprinsă între 1,5 şi 4,5 m, există
o excavaţie cu secţiunea semicircular alungită, care conduce într-un sistem de galerii
cu morfologie diferită faţă de galeria de intrare. Pentru a se accesa excavaţia, se depăşeşte înspre vest un plan înclinat pozitiv cu diferenţa de nivel de 1,6 m, care conduce
la un sector de galerie format pe un abataj cu orientarea SSE–NNV. Din abataj înspre
SV se dezvoltă o scurtă galerie săpată manual, cu lungimea de 3,6 m, lăţimea de 0,4 m,
înălţimea de 0,8 m; în sectorul median orientarea sa se modifică sensibil înspre vest
(Fig. 3). Materialul care obturează complet galeria împiedică recunoaşterea unei posibile continuări a acesteia. Revenind în locul de joncţiune cu galeria de SV înspre NNV,
se constată că abatajul deja menţionat are lungimea în plan de 16,5 m, lăţimea medie

Fig. 3. Galeria Valea Toncii +280 m. Galeria de mici dimensiuni
din apropierea intrării.
între 0,6 şi 0,8 m şi o înălţime maximă de 9–10 m. În talpa abatajului sunt prezente
porţiuni de planuri înclinate pozitiv sau negativ, ce provin din sectoarele cele mai profunde sau conduc înspre cele mai înalte zone ale abatajului. Prezenţa unui pilier situat
între pereţii abatajului, morfologia şi dimensiunile acestui sector, sugerează un mod
de exploatare selectivă. Din cauza pericolelor de prăbuşire, cercetarea noastră a continuat doar până în locul situat la aproximativ 2–3 m pe direcţie NNV de acest pilier.
Configuraţia restului abatajului şi elementele prezente aici au fost doar constate şi
măsurate de la distanţă cu telemetrul laser. În capătul abatajului se observă posibile
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pasaje care continuă atât înspre NNV, cât şi în tavan, fapt ce sugerează o posibilă
existenţă a unui puţ care conduce către suprafaţă.
La diferite niveluri, între pereţii abatajului sunt încastrate tropane, iar înspre capătul abatajului, în zona de tavan, există un
podeţ (Fig. 4) Toate aceste elemente sunt
într-o stare de conservare destul de precară.
Galeria direcţională de intrare, cartată doar
parţial, după cum am precizat, pe o lungime de 6 m, a fost însă explorată în continuare pe o distanţă de cca 100 m, până la
o bifurcaţie de galerii direcţionale (Fig. 5).
A continuat cercetarea galeriei orientate
NNV. Imediat după bifurcaţie se află un
alt abataj vechi, care traversează diagonal
galeria direcţională recentă. Pasajul cu
abatajul diagonal are parametrii similari
cu cei ai abatajului descris mai sus. Abatajul se dezvoltă pe o extensie mare de înălţime, podeaua lui se situează mult sub
Fig. 4. Galeria Valea Toncii +280 m.
podeaua galeriei recente şi nu a putut fi
Resturile unui podeţ la capătul
reperată vizual, iar la o înălţime apreciaabatajului.
bilă s-a observat lumină, ceea ce sugerează

Fig. 5. Galeria Valea Toncii +280 m. Bifurcaţia de galerii.
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Fig. 6. Galeria Valea Toncii +280 m. Abataj cu resturi de casturi şi tropane.
comunicarea acestuia cu suprafaţa. Pe traseul abatajului, la diferite niveluri, există resturi de casturi şi tropane (Fig. 6).
Galeria Valea Toncii +280 m a fost realizată în mai multe etape. Porţiunea sa
mai veche este galeria de SV cu lungimea de 3,6 m şi abatajul de NNV, care au fost
exploatate manual, iar cea mai nouă este galeria de intrare, care a fost executată recent.
Pereţii galeriilor conservă diferite tipuri de de găuri practicate manual ca cele de ţâncuş sau pentru încastrarea tropanelor.
Dezvoltarea cartată a galeriei este de 27,1 m, denivelarea de 9,3 m (-3,5 m;
+ 5,8 m).
Galeria Valea Sarcaret +340 m (Fig. 7) este localizată în versantul drept al
văii, afluent de dreapta a Văii Roşii, la cca 500 m amonte de confluenţa celor două văi,
la cota absolută de +340 m. Coordonatele la intrare sunt: 47º40′32″ N, 23º33′20″ E.
Galeria a fost identificată şi explorată pentru prima dată de către Alexandru
COSTIN, Alexandru COSTIN jr, Dumitru IȘTVAN, Traian MINGHIRAȘ, Gheorghe
NISTOR, Marius TODORAN, în data de 7 ianuarie 2007. Independent de această echipă, porţiunea de intrare a galeriei a fost cercetată, tot în anul 2007, de Vasile JURJ şi
Carol KACSÓ. O echipă formată de Teodor BALCU, Traian MINGHIRAȘ şi Diana
MOCIRAN a efectuat, în ziua de 21 iunie 2014, cercetarea completă a galeriei şi topografierea sa.
Intrarea are secţiunea semirotundă, cu lăţimea la nivelul podelei de 1,9 m şi
înălţimea de 1,1 m (Fig. 8). Accesul în subteran se realizează printr-un scurt sector
de galerie orientat N–S. Galeria este direcţională şi deschide pe primii doi metri un
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Fig. 7. Galeria Valea Sercaret +340 m. Plan şi profil.
sistem de filonaşe paralele cu o mineralizaţie cuarţoasă auriferă. Acest prim sector
este slab denivelat (cota -0,1 m), are lungimea de 3,5 m, lăţimea de 1,5–2 m şi înălţimea de 1,3–1,7 m.
Urmează un alt sector de galerie care îşi schimbă direcţia înspre SV, galeria
urmărind o mineralizaţie filoniană posibil auriferă. Acest sector este ascendent, are
lungimea de 3,7 m, lăţimea de cca 1 m şi înălţimea maximă de 1,5 m. În acest punct,
tavanul galeriei coboară pe o porţiune de 1 m la înălţimea de 1 m, podeaua urcă până
la cota de +0,9 m, denivelarea pozitivă fiind cauzată de prezenţa în podea a unei acumulări de material dezagregat provenit din pasajul vertical de tip horn care se deschide
în tavan la contactul cu peretele drept al galeriei (Fig. 9). Pasajul vertical are secţiunea
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dreptunghiulară cu dimensiuni de 0,5/1 m, înălţimea de 2,8 m şi conduce către suprafaţă, în tavanul hornului putând fi observate acumulări de pământ şi rădăcini provenite de la suprafaţă. Tavanul acestui horn reprezintă denivelarea maximă pozitivă a
galeriei, +4,5 m.

Fig. 8. Galeria Valea Sercaret +340 m.
Intrarea.

Fig. 9. Galeria Valea Sercaret +340 m.
Acumulări de material pe podeaua
galeriei.

În continuare se află o galerie de dimensiuni reduse, executată pe un filon de
cuarţ compact cu grosimea de 0,5 m, apoi un sector cu orientarea aproximativă N–S.
Acesta este plat, are lungimea de 13,5 m, lăţimea medie de 1 m, iar înălţimea creşte
de la 1 m până la circa 3,5 m, sectorul înalt al galeriei fiind evidenţiat mai ales în a
doua jumătate a sa. Pe parcursul acestui sector se întâlnesc secţiuni rectangulare, iar
în tavan se află formaţiuni decimetrice de tipul stalactitelor roşiatice, probabil limonitice. Pe tot parcursul acestui tronson, în podea sunt prezente trunchiuri de copaci,
într-o zonă în care umplutura este formată dintr-un strat fluid de material argilos şi
resturi vegetale, strat cu grosimea de până la 30–40 cm (Fig. 10).

Fig. 10. Galeria Valea
Sercaret +340 m. Trunchiuri
de copac pe podeaua galeriei.

Fig. 11. Galeria Valea Sercaret +340 m. Nişe
pentru cercetarea mineralizaţiei (?).
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Înspre sud urmează un alt sector de galerie cu lungimea de 5,5 m, acesta este
sensibil ascendent, iar în capătul lui podeaua atinge cota de +0,9 m. Lăţimea este de
1 m, înălţimea galeriei scade de la 1,6 m la 1,2 m în capăt. În capătul galeriei se dezvoltă
două excavaţii transversale, probabile nişe pentru cercetarea mineralizaţiei (Fig. 11).
Acestea au orientarea înspre SE, respectiv V, lungimea 1,4 m, respectiv 1,6 m, lăţimile
de 1,3 m şi o înălţime medie de 1,5 m. În sectorul cu nişe, umplutura podelei este formată dintr-un consistent strat de material argilos şi apă stagnantă cu adâncimea de
0,3 m.
S-au observat urme de săpare practicate manual, în special a celor de tâncuş
cu secţiune pătrată. Ele sunt prezente mai ales în frontul nişelor situate în porţiunea
de capăt al galeriei.
Săparea galeriei s-a realizat, foarte probabil, în etape. Cea mai veche galerie
este cea executată probabil dintr-un jomp (H 2,8) observabil de la suprafaţă (vezi pe
plan galeria care începe în dreptul secţiunii 2-2´), după care s-a săpat galeria de intrare actuală (cuprinsă între secţiunile 0-0´ - 1-1´).
Dezvoltarea galeriei este de 35,7 m, denivelarea de 4,6 m (-0,10 m; +4,5 m).
Galeria Valea Pietroasă +450 m (Fig. 12) este localizată în versantul stâng
al văii, afluent de dreapta a Văii Roşie, la o distanţă de cca 500 m amonte de confluenţa acestor văi, la o cotă absolută de +450 m.

Fig. 12. Galeria Valea Pietroasă +450. Plan şi profil.
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Galeria a fost identificată şi explorată pentru prima dată de către membrii Clubului de Speologie “Montana“ Baia Mare la 2 ianuarie 2007, a fost apoi explorată şi
vizitată de mai multe ori. Cercetarea sa cea mai recentă, când a fost şi topografiată, a
fost realizată de o echipă formată din Teodor BÂLCU, Ioan BEREȘ şi Traian MINGHIRAȘ în data de 9 aprilie 2016.
Intrarea, cu înălţimea de 1 m, lăţimea de 3,5 m, permite accesul într-o galerie
orientată SV–NE (Fig. 13). Galeria descendentă urmăreşte un plan înclinat cu lungimea de cca 4 m şi lăţimea de cca 3,5 m, înălţimea maximă 2 m, iar la capătul său se
află o săritoare de -0,7 m, formată dintr-o prăbuşire de bolovani. Pe parcursul galeriei,
imediat după peretele drept al intrării, înspre SE se dezvoltă o galerie ascendentă şi
scundă cu lungimea maximă de 3 m şi lăţimea maximă de 0,7 m.

Fig. 13. Galeria Valea Pietroasă +450.
Intrarea.

Fig. 14. Galeria Valea Pietroasă +450.
Urme de excavare.

Depăşind săritoarea de 0,7 m, la cota -3 m se ajunge pe podeaua unui sector
mai înalt, denumit de noi “sală“. Din acest loc, divergent şi pe mai multe direcţii se
dezvoltă trei galerii. O primă galerie rămasă neexplorată din cauza secţiunii reduse,
se desfăşoară pe sub planul înclinat de la intrare şi către S-SV, aceasta conducând
aproximativ înspre direcţia intrării. Tot de aici, dar uşor înspre V, se dezvoltă o a doua
galerie care are direcţia NE–SV. Aceasta este uşor descendentă, are lungimea de 2 m,
lăţimea de 0,6 m, înălţimea de 0,6 m. În capătul ei secţiunea se reduce simţitor, iar
parcurgerea sa în continuare devine problematică.
În sensul înaintării pe peretele frontal NE al “sălii” există o săritoare de 0,8 m,
care conduce înspre un scurt front de galerie rămas abandonat. În peretele estic al “sălii”
există o altă succesiune de săritori ce conduc la un peretele înclinat, care conservă
prelungi urme de săpare manuală foarte evidente.
Observaţii geologice–petrografice: sunt prezente andezitele cuarţifere silicifiate cu piritizări şi vinişoare cu sulfuri. În sectorul “sălii” se observă urme de excavare pe o ramură filoniană cu cuarţ şi minerale argiloase (Fig. 14).
Cea de-a treia galerie, cu lungimea de 8 m, are pe parcursul ei două schimbări
de direcţie. În punctul din care se desprinde aceasta, înălţimea scade brusc la 0,6 m,
iar parcurgerea acesteia se poate face doar târâş (Fig. 15). Un prim tronson de 4 m lungime se dezvoltă înspre NE, este uşor descendent şi în capăt se închide în fund de sac.
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După 3 m de la pătrunderea pe galerie, aceasta îşi schimbă direcţia înspre est, fiind
uşor ascendentă. Un ultim tronson de 2 m lungime, uşor ascendent, îşi schimbă din nou
direcţia înspre NE, în capăt închizându-se în fund de sac. Lăţimea medie a acestei galerii este 1 m, iar înălţimea variază între 0,4 şi 0,8 m.

Fig. 15. Galeria Valea Pietroasă +450.
Porţiune de galerie.

Fig. 16. Galeria Valea Pietroasă +450.
Porţiune de galerie.

Galeria are un profil rectangular urmărind direcţional un filon cu cuarţ alb lăptos cu grosime de 30–50 cm pe direcţia principală de dezvoltare (Fig. 16).
Tavanul galeriei a fost probabil finisat, fiind vizibile urmele de ţâncuş. Peretele stâng urmăreşte coperişul zonei filoniene, fractura urmărită în tronsonul anterior
rămânând în peretele drept. Înspre front, galeria continuă pe o zonă brecioasă cuarţoasă
cu depuneri limonitice.
Existenţa galeriilor cu morfologie şi secţiuni diferite indică faptul că actualul
gol este rezultatul săpării acestuia în diferite etape.
Dezvoltarea galeriei este de 23,6 m, denivelarea de 4,5 m (-3,5 m; +1 m).
Puţul Vechi +430 m (Fig. 17) este localizat în versantul drept al Văii Usturoiului la cota +430 m. A fost identificat de către Alec PORTASE în anii 2012–'13,
a fost explorat de Tamás PÁNDI în data de 2 aprilie 2016, când a fost şi cartat de acesta
împreună cu Traian MINGHIRAȘ. La cercetări au mai participat Carol KACSÓ, Diana
MOCIRAN, Roxana PAȘCAN şi Alec PORTASE.
Puţul este situat la capătul uneia dintre denivelările existente de-a lungul unui
aliniament cu lungimea de câţiva zeci de metri (Fig. 18). Intrarea, cu secţiunea de
0,8/0,6 m, permite accesul într-un gol excavat care are orientarea NNE–SSV (Fig. 19).
Coborând un pasaj vertical, la cota -7,2 m se ajunge pe podeaua acestei excavaţii În
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Fig. 17. Puţul Vechi. Plan şi Profil.
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Fig. 18. Valea Usturoi. Denivelare de
teren în apropiere de Puţul Vechi.

Fig. 19. Puţul Vechi. Intrarea.

acest loc, în podea, se deschide o secţiune care ar părea să permită accesul în jos şi
înspre NNE (Fig. 20), dar instabilitatea bolovanilor incastraţi din tavan fac problematică continuarea explorării. Înspre SSV, podeaua înclină pozitiv până la cota -5 m,
iar tavanul este format din acumulări de bolovani instabili (Fig. 21). Din acest punct,
conti-nuarea cercetării este periculoasă, din acest motiv ea a fost, cel puţin pentru
moment, sistată. Lăţimea medie a lucrării este 0,8 m, iar înălţimile variază de la 0,5
la 5 m.

Fig. 20. Puţul Vechi. Podeaua excavaţiei.

Fig. 21. Puţul Vechi. Tavan
de bolovani instabili.

Este posibil ca această lucrare să fie un rest al unei lucrări mai vaste în prezent
prăbuşite, fiind unica porţiune încă explorabilă.
Dezvoltarea lucrării este de 13,4 m, iar denivelarea de -8,5 m.
Cu prilejul cercetării au fost identificate în acelaşi perimetru încă două galerii vechi, Galeria Usturoi +337 m şi Galeria Iosif +358,8 m, ambele cu intrările colmatate, precum şi alte denivelări longitudinale, plasate tot pe aliniamente, care ar putea
proveni din prăbuşirea unor galerii.
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Galeria Valea Amadei + 340 m (Fig. 22) este localizată în versantul stâng
al văii la cota + 340 m. Galeria a fost identificată şi explorată parţial de către Traian
MINGHIRAȘ în data de 28 mai 2016. Cartarea şi cercetarea sa a fost realizată de
Teodor BÂLCU şi Traian MINGHIRAȘ în data de 11 iunie 2016. În tura de cercetare au mai participat Gheorghe CHIUZBĂIAN, Ileana PETRUȚ şi Alec PORTASE.

Fig. 22. Galeria Valea Amadei +340 m. Plan şi profil.

Fig. 23. Galeria Valea Amadei +340 m.
Intrarea.

Fig. 24. Galeria Valea Amadei +340 m.
Porţiune de galerie.

Intrarea, parţial colmatată, are 0,8 m înălţime şi 1,4 m lăţime (Fig. 23). Galeria
de intrare este orientată V–E, cu podeaua ce coboară pe lungimea de 4 m până la cota
-1,2 m. În porţiunea de început se observă curgeri de lave andezitice intens silicifiate.
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Transversal pe galerie există o zonă de fractură de cca 3 m lăţime cu umplutură brecioasă de asemenea puternic silicifiată cu fisuri argilizate şi limonitizate – puternic
tectonizate (dreapta filon scaun). Se continuă prin andezite puternic silicifiate, apoi
înspre capăt urmează o altă zonă de fractură cu o lăţime de 0,5–1 m. Galeria de intrare are lungimea de 15 m, secţiune rectangulară cu colţurile rotunjite şi o dimensiunea
medie de 1,5/1,3 m (Fig. 24). În capăt, galeria joncţionează sub forma de Y cu o altă
galerie, care are lungimea de 18 m şi orientarea NE–SV. Din punctul de joncţiune, în
stânga (înspre NE) porneşte o ramură a galeriei care are lungimea de cca 3 m. Galeria
are podeaua colmatată cu material rambleat, ceea ce face ca înălţimea ei să scadă la
0,2 m (Fig. 25). Galeria are secţiune rectangulară; se pot observa urme evidente de
săpare manuală, iar capătul ei pare că se închide în fund de sac. Ramura din dreapta
(spre SV) are lungimea cartată de 15 m. După intersecţia cu galeria principală pe o lungime de cca 2 m îşi păstrează secţiunea rectangulară, cu dimensiunile de 0,8/0,5 m.
După această porţiune, dimensiunile şi morfologia galeriei se modifică, înălţimea creşte
la 1,5 m, lăţimea la 1,7 m, profilul devine neregulat, podeaua şi pereţii abundă în material argilos (Fig. 26). În punctul terminal actual al galeriei se află un dop de argilă
situat în podea şi în front. Prezenţa unui curent slab de aer aici sugerează că ar exista
o continuare a galeriei dincolo de actualul său capăt. Atât ramura de NE, cât şi cea de
SV este săpată în andezite parţial silicifiate.

Fig. 25. Galeria Valea
Amadei +340 m.
Porţiune de galerie.

Fig. 26. Galeria Valea Amadei +340 m.
Porţiune de galerie.

Potrivit anumitor indicii, galeria a fost inundată. Este posibil ca ea să fi fost
amenajată în cadrul sistemului de aducţiune a apei necesare în activitatea minieră din
zonă.
Dezvoltarea galeriei cartate este de 33,2 m, denivelarea de -1,4 m.
Galeria Valea Roşie +340 m (Fig. 27) este localizată în versantul stâng al
văii, la cota +340 m, la cca 150 m aval de confluenţa Văii Pietroasă cu Valea Lungă.
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Fig. 27. Galeria Valea Roşie +340 m. Plan şi profil.
Galeria a fost descoperită în data de 12 martie 2016 de către Octavian POP şi
a fost explorată de către acesta împreună cu Traian MINGHIRAȘ şi Mircea RAȚIU
în data de 19 martie 2016. O nouă cercetare, precum şi topografierea galeriei a fost
realizată, la 23 aprilie 2016, de către o echipă formată din Andrei BĂRBOS, Teodor
BÂLCU, Ioan BEREȘ şi Traian MINGHIRAȘ.
Intrarea parţial colmatată are 0,6 m înălţime şi 1 m lăţime (Fig. 28). Prin ea
se accede într-o galerie descendentă, orientată SV–NE, cu un profil rectangular, o lungime de 6 m, înălţime şi lăţime medie de cca 1 m, care se închide în fund de sac. Geologic sunt prezente aici andezite şi aglomerate andezitice cu fenomene de silicifiere,
argilizare şi limonitizare.
Din această galerie, la cca 3,5 m de la intrare, se deschide înspre est un sector
descendent, cu lungimea de 5 m, lăţimea de 1–1,5 m, înălţimea de 0,5–1 m, care are
în capătul lui o săritoare negativă de -0,7 m. Lucrarea continuă pe direcţia E–NE,
pătrunzându-se într-un sector mai spaţios, cu lungimea de 10 m, având lăţimea între
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2 şi 5 m şi înălţimea maximă 1 m. Galeria urmăreşte direcţional în culcuş, printr-un
plan de falie, o zonă brecioasă silicifiată, uşor limonitizată.

Fig. 28. Galeria Valea Roşie +340 m.
Intrarea.

Fig. 29. Galeria Valea Roşie +340 m.
Abataj.

Golul accesibil face parte dintr-un abataj vechi, în care se observă porţiuni cu
material selectat. Coperişul şi culcuşul abatajului urmăreşte pe înclinare planul de falie
prezent în galeria de acces (Fig. 29).
Din acest punct, situat la cota –3,6 m, lucrarea îşi schimbă brusc direcţia înspre
sud, continuând cu o galerie cu lungimea de 25 m. Galeria cu lăţimea maximă de 1,3 m,
înălţimea maximă de 1,6 m, este uşor ascendentă şi are secţiunea rectangulară cu
colţurile rotunjte. Pe tot parcursul galeriei, în podea este prezent un consistent depozit
de aluviuni, care acumulează un volum semnificativ de apă încărcată chimic (Fig. 30).
Aceasta are ca punct de scurgere un sorb situat în podeaua galeriei în zona de început a acesteia. Galeria se închide în fund de sac la cota de -2,8 m. La cca 20 m de la
intrarea în galerie, înspre SV se dezvoltă o scurtă galerie uşor ascendentă cu lungimea
de 3,5 m, lăţimea de 1 m, înălţimea de 1,3 m, care se închide în fund de sac. Pereţii
conservă diferite tipuri de găuri practicate manual prelungi sau tronconice. Galeria
secţionează transversal mai multe ramuri filoniene cu grosimi centimetrice mineralizate cu cuarţ cu posibile sulfuri cu minerale metalice (pirită, blendă, galenă) şi de oxidaţie (limonitizări evidente şi probabil smithsonit/melanterit).
Înspre NV, dintr-un punct situat imediat după săritoarea de -0,7 m, în podeaua
galeriei se deschide o secţiune, care permite o continuare a accesului în excavaţia abatată pe un plan înclinat puternic descendent. Ea a fost cercetată pe o lungime de câţiva
zeci de metri. S-a constatat că a fost urmărită aici o mineralizaţie filoniană cu înclinare
mare de până la 40°. După cca 10–15 m de la intrare pe sector, acesta se desparte în
două pasaje distincte. Primul sector, situat înspre dreapta, urmăreşte consecvent înclinaţia abatajului, are înălţimea medie de 1 m şi lăţimea de cca 4–5 m. După cca 10 m
se ajunge într-un sector mai profund, pe parcursul căruia se întâlnesc în podea resturile unor susţineri. În coperiş roca este intens argilizată, el fiind securizat prin susţineri
de lemn, realizate din stâlpi şi grinzi în partea estică a sectorului (Fig. 31).
Cel de al doilea sector, cel din stânga, se poate parcurge preponderent târâş.
După depăşirea unei succesiuni de scurte porţiuni de galerii cu profil rectangular, se
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Fig. 30. Galeria Valea
Roşie +340 m. Porţiune
de galerie cu depozit de
aluviuni pe podea.

Fig. 31. Galeria Valea Roşie +340 m. Susţinere de
lemn.

accede în porţiuni ceva mai largi, cu înălţimea maximă de 1,5 m. Pe parcursul acestui
sector există un puţ, care a fost folosit, foarte probabil, pentru transportul gravitaţional
al materialului excavat. Au fost găsite aici resturi de la o posibilă scară de lemn, precum şi mai multe tropane, aflate în stare avansată de depreciere (Fig. 32).

Fig. 32. Galeria Valea Roşie +340 m. Resturi de la o scară (?) de lemn.
În final există un alt sector înclinat care conduce în sectoarele profunde ale galeriei, cota acestui punct situându-se sub nivelul Văii Roşii. După poziţionarea acesteia
şi efectuarea georeferenţierii se presupune că galeria conduce în sistemul de galerii
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ale minei Săsar-Valea Roşie. Se observă o exploatare selectivă cu o morfologie neregulată a golurilor. În culcuşul excavaţiei se constată părţi neexcavate ale mineralizaţiei, având probabil conţinuturi lipsite de interes la momentul în care lucrarea era în
exploatare.
Existenţa galeriilor cu morfologie şi secţiuni diferite, a acumulărilor situate în
vatra abatajului şi a galeriilor cu urme de material selectat, probabil sterilul rezultat
din abataj, sugerează faptul că actualul gol este rezultatul săpării acestuia în mai multe
etape.
Din motive de siguranţă, lucrarea minieră a fost cartată doar parţial. Dezvoltarea cartată a galeriei este de 52,2 m, denivelarea de -3,6 m.
În niciuna dintre lucrările descrise nu au fost descoperite elemente clare, care
să permită datarea lor. Având în vedere prezenţa urmelor de lucrare manuală, precum
şi a profilelor galeriilor se poate aprecia totuşi că excavarea unora dintre ele a început
deja destul de timpuriu, probabil încă în secolul al XVI-lea. Este de asemenea de presupus că minele cu o structură mai complicată, sigur amenajate în mai multe etape,
cum este Galeria Valea Pietroasă +450 m, au fost exploatate, eventual intermitent,
într-o perioadă mai îndelungată, eventual chiar până în secolul al XIX-lea.
***
Istoria mineritului de la Baia Mare în ansamblul său, respectiv a anumitor sale
aspecte a făcut obiectul unui număr mare de monografii şi studii, bazate în principal
pe cercetarea documentelor scrise5. Mai recent au fost publicate şi artefacte găsite în
mine sau în apropierea acestora6.
Investigaţiile de teren, descrierea şi cartarea lucrărilor miniere mai vechi sau
mai noi aduc de asemenea contribuţii însemnate la cunoaşterea mineritului, fără îndoială cea mai importantă ramură economică dezvotată de-a lungul timpului în Maramureş. Credem că aceste investigaţii ar trebui accelerate, întrucât o bună parte a obiectivelor miniere se degradează sau chiar dispare. Nu ar trebui abandonată nici ideea
realizării unei reţele muzeale, care să includă mine vizitabile şi clădiri legate de prelucrarea minereurilor, unele încă echipate cu utilaje de epocă.
5

Citez doar selectiv, în ordinea anilor lor de apariţie, lucrările Wenzel, 1880; Szellemy,
1894; Woditska (red.), 1896; Téglás 1897; Schönherr, 1910; Ketney, 1911; Oblatek, György
(red.), 1912; Lazu (red.), 1928; Gündisch, 1932; Meruţiu, 1936; Cazacu, Vanici, 1941;
Marin, 1941; Prodan, Goldenberg, 1964; Maghiar, Olteanu, 1970; Niedermaier, 1996; Huber,
Mureşan, 1996; Faller, Kun, Zsámboki, 1997; Balogh, Oszóczki, 2001; Beregic, Cosma,
Bogdan, 2001; Bălănescu, Achim, Ciolte, 2002; Wollmann, 2003; Paulinyi, 2005;
Wollmann, 2006; Niedermaier, 2008; Gogîltan, 2009; Réthy, 2010; Wollmann 2010; Baron
2011; Kacsó, 2011, 122-138; Mátyás-Rausch, 2012; Mátyás-Rausch, 2013a; Mátyás-Rausch,
2013b; Popescu, Wollmann, 2013.
6
Kacsó, Pop 2010; Kacsó, Iştvan, Minghiraş, 2011, fig. 37, fig. 40-42 (obiect de lemn şi
sapă de fier din Galeria Petru şi Pavel Superior), fig. 60 (ic de fier găsit lângă Galeria
Delius), fig. 88, fig. 92 (sapă de fier şi dorn din Galeria Haiducilor); Kacsó 2011, p. 140-141,
fig. 22-24 (ciocane de fier găsite în apropierea Văii Amadei [depozit I]), p. 142, fig. 25-26
(ciocane de fier, târnăcoape, baros etc găsite, foarte probabil, în apropierea unei mine de la
Baia Mare [depozit II]), p. 142-143 (bornă topografică de la Valea Borcutului).
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CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL
ORAŞULUI GĂTAIA (JUD. TIMIŞ).
CERCETĂRILE DE TEREN DIN ANII 2010–'11 ŞI 2013
Sergiu-Gabriel Enache*
* Universitatea de Vest din Timişoara; s.enache90@yahoo.com
Abstract. The field surveyings conducted by the author of this article lead to the discovery
of twelve new archaeological points in the town of Gătaia (Timiş County), some of them still
unpublished. These new objectives are added to the others 51 already registered in the
National Archaeological Repertoire, but unchecked with a modern metodology. The present
work tries to put together all the informations about the possible archaeological sites and also
to give some data about their toponimy. From the archaeological material discovered and its
geographical postioning, we can say that the area has a very high potential for archaeological
research.
Keywords: field surveying, archaeological point, toponym, Middle Age, Post-Roman period.

1. Introducere
Situat în sud-vestul României, orașul Gătaia, din județul Timiș are următoarele coordonate geografice: 45°22′ latitudine nordică, 21°25′ longitudine estică.
În județul Timiș, se găsește în partea de sud a acestuia, în apropiere de limita
cu județul Caraș-Severin situat la o distanță de 52 km față de municipiul Timișoara și
47 km față de municipiul Reșița, legătura cu aceste municipii făcându-se pe calea ferată și pe DN 52. Gătaia are în componență localitățile: Sculia, Șemlacul Mic, Șemlacul
Mare, Butin, Percosova, și se învecinează la nord cu comunele Tormac și Voiteg, în
vest se află comuna Birda, în sud comunele Moravița și Jamu Mare, iar în est județul
Caraș-Severin.
Ca poziție geografică orașul Gătaia este situat în Câmpia Timișului (Gătăii)
ușor vălurită, în apropierea limitei acesteia cu Piemontul Pogănișului întinzându-se
până în zona de divagare a Bârzavei, zonă de câmpie plană, fără mari denivelări ale
terenului. Pe teritoriul Gătăii se găsește cursul inferior al Bârzavei ce este amplasat
în zona de câmpie și străbate două ținuturi: unul de stepă, iar celălalt de silvostepă.
Oraşul are o suprafaţă totală de 20517,69 ha1, în interiorul căreia se găsesc
2401 locuinţe, conform recensământului din 20112.
1

CJT, 2000, p. 102.
Oraşul Gătaia, http://www.cjtimis.ro/judetul-timis/unitati-administrativ-teritoriale/orasulgataia.html (accesat 26.02.2015).
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Cu privire la situaţia arheologică generală a zonei, putem spune că au fost
atestate pe teritoriul acesteai urme de locuire aparţinând neoliticului şi eneoliticului
(culturile Tisa I, Tisa II şi Decea Mureşului, epocii bronzului (culturile Coţofeni şi
Baden Pecel, Periam Pecica şi Vatina). S-au mai descoperit de asemenea ceramică
hallstattiană, o monedă romană din secolul I dHr, fragmente ceramice sarmatice şi
medievale. Tot în apropierea Gătăii, prin localităţiile Birda şi Berecuţa, la o distanţă
de aproximativ 2,68 km SV de măgura vulcanică Şumig, trece şi primul dintre aşanumitele “valuri romane”3. Cercetări arheologice propriu-zise, săpături arheologice
sistematice au fost efectuate până în anul 1989 de către Alexandru RĂDULESCU de
la Universitatea de Vest din Timişoara, descoperindu-se în zona Valea Begului, trei
locuinţe medievale timpurii din secolele VIII–IX dHr, ce suprapuneau o aşezare datând
din secolele III–IV. S-a mai descoperit şi un colţ al unei aşezări medieval târzii din
secolele XIV–XVII dHr4. Cercetările mai recente au repertoriat 21 de aşezări din secolele III–V dHr pe Valea Begului şi Valea Mâţei, din care 12 cu cantităţi mari de zgură
de fier5. O descoperire izolată, dar importantă, este celtul din bronz aflat tot în zona
Văii Begului6. La est de localitate pe drumul Gătaia–Măureni, la 300 de metri de pasajul căii ferate Timişoara–Reşiţa, s-a semnalat o movilă de pământ de cca 5–6 metri7.
Alte movile de pământ au fost descoperite în apropiere de comuna Butin, lângă drumul spre Şemlacu Mare şi lângă comuna Birda pe drumul Gătaia–Birda, lângă canton8.
Prima menţiune documentară9 a Gătăii apare, sub forma Superior Gatal et
Inferior Gatal, într-un document emis de capitlul din Cenad10, la data de la 4.04.1343,
iar o parte a localităţii, mai exact partea dintre râul Bârzava şi cetatea Mezősomlyó, se
află în proprietatea magistrului Ladislau de Omor, care îl moștenise de la tatăl său bun,
magistrul Gallus de Wmur, și îl ceda condiționat surorii sale după mamă, Clara, și soțului acesteia, magistrul Blasius, fiul magistrului Posa de Szer11. La 1392, o incursiune
otomană va distruge mănăstirea pauliciană de la Gătaia, aşezată pe o insulă a Bârzavei12.
În timpul regelui Sigismund de Luxemburg (1389–1437) se va numi Gatey sau GeaGatey13 (probabil nume patronimic tătar). În perioada stăpânirii otomane Gătaia apare
ca oraş în defterele otomane, iar Şemlacul Mare se găseşte sub numele de Semlik ca
nahye14.

3

Cireşan et alii, 1972, p. 53-56.
Rădulescu, 1999-2001, p. 55-61.
5
Micle, 2011, p. 208.
6
Gumă, 1993, p. 253.
7
Medeleţ, Bugilan, 1987, p. 132.
8
Medeleţ, Bugilan, 1987, p. 109, 115.
9
Este greu de susținut ipoteza atestării la 23.10.1323, prin Dominicus, fiul lui Gotaal, om al
regelui (DL 40432).
10
DL 71413.
11
DIR, XIV, C. Tr, IV, p. 122-123, doc 136.
12
Dudaş et alii, 2004, p. 24.
13
Cireşan et alii, 1972, p. 59.
14
Rădulescu, 2002, p. 66.
4
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În jurul anului 1700, în conscripţia lui Luigi Ferdinando MARSIGLI, Gătaia
apare numită Gataja aparţinând de districtul Bocşa, în cea din 1717 purtând acelaşi
nume. Pe hărțile tip “Mercy” (1723–'25) Gătaia se regăseşte sub numele de Gattey.
Remus CREŢAN amintește despre dicţionarul lui “Valyi”, care este, de fapt, al lui
VISTAI András János15, unde apare Gattaia, o localitate cu locuitori majoritari ortodocşi16. Despre cetatea ce a existat cândva pe măgura vulcanică Şumig, Francesco
GRISSELINI consemna: “Somlyo este în prezent numai un morman de pietre şi o
colină pustie între Denta şi Omor, fiind numit de românii de azi Şumig”17. Toate ridicările topografice militare habsburgice, respectiv austro-ungare, ilustrează Gătaia ca
localitate (Fig. 1, 2, 3).

Fig. 1. Gătaia în ridicare topografică militară iozefină (1769–'72).
Unul dintre repertoriile arheologice realizate pentru această localitate, din
păcate încă nepublicat, ar fi cel al profesorului Alexandru RĂDULESCU. Acesta a
verificat un număr de 33 de situri în zona Gătăii, în perioada 3–22 aprilie 1989, majoritatea dintre ele pe Valea Begului şi Valea Mâţei, datând din neolitic, secolele II–IV
dHr şi Evul Mediu timpuriu şi târziu18. Folosindu-se de informaţiile strânse de acesta,

15

Tekintő - Erdélyi helynévkönyv, Adattári tallózásból összehozta VISTAI András János, Első
kötet (A‒H), pp. 1‒439; Második kötet (I‒P), pp. 429–818; Harmadik kötet (Q‒Zs), pp. 809‒
1211.
16
Creţan, 2006, p. 23, s.v. “Gătaia”.
17
Griselini, 1984, p. 41.
18
Rădulescu, 1987-1989, s.v. “Gătaia”.
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Fig. 2. Gătaia în ridicarea topografică militară franciscană (1806–'69).

Fig. 3. Gătaia în ridicare topografică militară franciscano-iozefină (1869–'87).
Doina BENEA19 include şi ea 18 puncte arheologice din Gătaia aflate tot pe Valea
Begului şi Valea Mâţei (din care patru inedite), pe care Mircea MARE20 le reia, în
19

Benea, 1996, p. 254-258.
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repertoriile din publicaţiile dânşilor. Repertorii mai recente sunt cele ale lui Sabin
Adrian LUCA (200521, 200622 şi 201023), în care sunt incluse şi obiectivele arheologice din Gătaia, majoritatea informaţiilor fiind preluate de la Mircea MARE şi
Doina BENEA.
În urma cercetărilor arheologice de suprafaţă, efectuate de autorul acestui studiu
în anii 2011–'12 şi luna decembrie a anului 2013 (împreună cu Octavian ROGOZEA),
au fost descoperite un număr de 12 situri, prezentate în continuare conform grupării
lor geografice. Pentru prezentarea siturilor şi obiectivelor arheologice am luat în considerare reperele geografice şi hidrologice, precum şi coordonatele geografice ale
acestora. La finalul descrierii siturilor de pe fiecare direcţie geografică, am încercat
să identificăm şi să explicăm, într-o oarecare măsură, diferitele toponime pe care se
situează siturile sau toponimele aflate în apropiere. Anexele vor conţine hărţile iosefine, planurile de tragere din 1950, hărţile topografice din 1975 având marcate siturile menţionate, precum şi desenele materialului arheologic special descoperit.

Fig. 4. Obiective arheologice în Situl Gătaia-Şumig 6.

2. Direcţia SV spre Şemlacu Mic
Situl Gătaia-Şumig 6 (Fig. 4) cu punctele:
1. Gătaia-Şumig 6.1. Punctul este amplasat la poalele Şumigului, la 0,68 km NNE
faţă de vârful măgurii vulcanice, la 4,13 km sud-vest de biserica ortodoxă “Învierea
Domnului” din Gătaia, 3,73 km sud-vest de gara CFR şi 1,46 km nord de crucea de
20

Mare, 2004, p. 175, 176.
Luca, 2005, p. 166-168, s.v. “Gătaia” .
22
Luca, 2006, p. 117-119, s.v. “Gătaia”.
23
Luca, 2010.
21
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hotar amplasată la intersecţia drumurilor DJ 180, spre Şemlacu Mic şi DJ 588, spre
Şemlacu Mare. Ca reper hidrografic, punctul este situat la 0,39 km NNV de versantul stâng al Văii Lucaci şi la 0,39 km est de versantul stâng al Văii Cioplea.
Coordonate geografice: 45°23′24.57″ N, 21°25′0.94″ E.
Ca material arheologic s-au descoperit mai multe fragmente ceramice aparţinând secolelor XI–XIII dHr (Fig. 5) şi o monedă pseudoarabă de cupru din timpul regelui Béla
al III-lea24 (Fig. 6).

Fig. 5. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.125.
24
25

Enache, 2013a, p. 223, 229.
Enache, 2013a, p. 228.
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Fig. 6. Monedă pseudoarabă din situl Gătaia-Şumig 6.126.
2. Gătaia-Şumig 6.2. Punctul este amplasat la 0,59 km NV de crucea de hotar din piatră de la intersecţia DJ 180 şi DJ 588, la 5,11 km SV de biserica ortodoxă “Învierea
Domnului” din Gătaia şi la 4,92 km SV de biserica catolică din Gătaia. Ca repere hidrografice avem la 1,82 km N versantul stâng al Văii Cioplea și la 1,07 km N versan-tul
stâng al văii Lucaci.
Coordonate geografice: 45°22′51.70″ N, 21°24′38.21″ E.
S-au descoperit materiale ceramice aparţinând secolelor X–XIII, cât şi evului mediu
târziu. Printre materialele ceramice medievale timpurii se numără şi două fragmente
de buză cărămizii şi un perete de cazan aşa-zis “peceneg” având o suprafaţă aspră,
dură, o ardere excelentă, iar ca degresant, nisip şi mică. Ceramica medievală târzie
constă în fragmente de buză, perete sau funduri de ulcioare, castroane, capace şi oale.
Unul din fundurile de vas prezintă un slip verde oliv sticlos. Majoritatea fragmentelor
ceramice prezintă urme de ardere secundară (Fig. 7).
3. Gătaia-Şumig 6.3. Situat la 4,49 km SV de biserica ortodoxă “Învierea Domnului”
din Gătaia, la 4,41 km SV de biserica catolică din Gătaia şi la 4,07 km SV de Gara
CFR din Gătaia. Reperele hidrografice sunt: versantul stâng al Văii Cioplea la 1,25
km N şi versantul stâng al Văii Lucaci la 0,52 km N.
Coordonate geografice: 45°23′11.64″ N, 21°24′37.67″ E.
S-a decoperit material ceramic aparţinând secolelor X–XIII dHr constând din două fragmente de buză de cazan “peceneg” cărămiziu-brun, lucrat la roată din pastă zgrunţuroasă cu multă mică (Fig. 8).
4. Gătaia-Şumig 6.4. Amplasat la 0,62 km NV de crucea de hotar de la intersecţia
drumurilor DJ 180 şi DJ 588 şi la 4, 73 km SV de gara C.F.R din Gătaia. Ca repere
hidrografice, punctul este situat la 1,77 km V de versantul stâng al Văii Ciopa şi la
1,72 km SE de versantul drept al Pârâului Vâna Zăbrani.
26

Enache, 2013a, p. 229.
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Fig. 7. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.2.

Fig. 8. Fragmente ceramice din Situl Gătaia-Şumig 6.3.
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Coordonate geografice: 45°22′49.30″ N, 21°24′30.22″ E.
S-au descoperit fragmente ceramice medievale din secolele XII–XV şi XVIII–XIX dHr
printre care un fragment de căzănel de culoare cărămizie cu nisip şi mică în pastă, un
fragment de umăr de oală datat în secolele XIV–XV cărămiziu, cu mică şi nisip ca
degresanţi, afumat la exterior cu o ardere completă şi uniformă. Decorul este făcut cu
rotiţa şi prin incizii inelare fine. Fragmentele de pereţi şi buze de vas sunt cărămiziiportocalii cu ardere perfectă şi uniformă sau uniformă, dar incompletă având mică şi
nisip sau nisip şi pietricele ca degresant. Suprafaţa lor este aspră şi zgrunţuroasă. Unele
dintre ele prezintă urme de ardere secundară. Au mai fost descoperite câteva fragmente
de toarte moderne din pastă de caolin cu angobă verde şi un fragment de buză de oală
din secolul XVIII tot din pastă de caolin afumat la gură (Fig. 9).

Fig. 9. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.4.
5. Gătaia-Şumig 6.5. La 4,80 km SV de biserica ortodoxa “Învierea Domnului” din
Gătaia, la 4,71 km SV de biserica catolică din Gătaia şi la 4,32 km SV de Gara CFR
din Gătaia. Punctul se află la 0,77 km NV de versantul stâng al Văii Lucaci şi la 1,53
km N de versantul stâng al Văii Cioplea.
Coordonate geografice: 45°23′3.98″ N, 21°24′33.73″ E.
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Materialul ceramic descoperit aparţine secolelor XVII–XIX dHr. Aici s-a descoperit
un fragment de fund de vas de culoare cenuşiu-negricioasă, lucrat la roată cu ardere
foarte bună, completă şi uniformă din pastă semifină având ca degresant nisip, pietricele şi mică. Suprafaţa vasului este aspră (Fig. 10).

Fig. 10. Fragment ceramic din situl Gătaia-Şumig 6.5.
6. Gătaia-Şumig 6.6. Situat la 1,14 km V de crucea de hotar aflată la intersecţia drumurilor DJ 180 şi DJ 588, la 5 km SV de gara CFR din Gătaia. Se află la 1,14 km V de
versantul stâng al Văii Ciopa şi la 2,28 km E de versantul drept al Pârâului Vâna
Zăbrani.

Fig. 11. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.6.
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Coordonate geografice: 45°22'48.63″ N, 21°24'3.68″ E.
Ceramica descoperită aparţine secolelor XVIII–XIX. S-au descoperit mai multe fragmente de buze şi funduri de vas din pastă semifină, cu nisip, mică şi pietricele ca degresant, arse uniform, dar incomplet, cu suprafaţa aspră, unle eprezentând urme de afumare la exterior. Fragmentul de toartă descoperit este cilindric, de culoare cărămizie,
cu nisip, pietricele şi pleavă ca degresant. Are o suprafaţă denivelată şi dură (Fig. 11).
7. Gătaia-Şumig 6.7. Situat la 1,34 km NV de crucea de hotar de la intersecţia drumurilor DJ 180 cu DJ 588, la 4,77 km de biserica catolică din Gătaia şi la 4,37 km SV
de gara CFR din Gătaia. Ca repere hidrografice avem la 0,78 km V, versantul stâng al
Văii Ştubei şi la 0,87 km NE versantul stâng al Văii Lucaci.
Coordonate geografice: 45°23'7.10″ N, 21°24'9.16″ E.
Materialul arheologic descoperit constă din fragmente ceramice aparţinând secolelor
X–XIII, XVII şi XIX dHr. Ceramica este lucrată la roată. Fragmentul de buză de cazan
are o culoare cărămizie brună, cu mică şi nisip ca degresant având o suprafaţă mată
şi aspră. Fragmentele moderne constă dintr-o toartă de caolin şi fragmente de funduri
de oală care sunt fie semifine cu angobă sticloasă gălbuie pe interior, fie verde-oliv
la exterior, crem transparent la interior cu nisip fin ca degresant (Fig. 12).

Fig. 12. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.7.
Numele de Şumig se pare că ar proveni din maghiarul somik (cornet), iar
după unii cercetători acest toponim bănăţean şi-ar avea originea în apelativul şumig,
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şumigă ce înseamnă vârf sau vârfuit din aromânul sumigos, -oasă27. Alte toponime şi
locuri aflate în apropierea acestor obiective arheologice sunt: în partea de SE: Zăbrani,
Sălişte şi Peret; în partea de SV: Pusta Lenii; în partea de N şi NE: Brestovăţ, Septeri,
Lanu Iabuca şi Gorovei; în partea de NV: Iabuca, Iarc şi Valu roman. Pe planurile de
tragere din 1950 mai apare toponimul Sciubei şi valea unui curs de râu numit Sumig.
Zăbrani este în prezent teren arabil, dar în trecut ar fi putut fi un teren în pantă acoperit
cu o pădure de stejari. Zăbran mai poate însemna pădurice rară, dumbravă, gard sau
rezervaţie28. Sălişte reprezintă un şes arabil, ce aduce aminte de o veche vatră a satului29
- loc în care a fost aşezat un sat, loc de casă sau loc necultivat30. Peret este un regionalism, care indică o livadă cu peri31, deşi terenul este în prezent arabil. Brestovăţ ar
putea veni de la toponimul Brestovac-ulmet32. Pusta Lenii ne indică o câmpie întinsă
acoperită cu ierburi ce ne duce cu gândul la stepă33, dar şi la pustiu. Septeri reprezintă
un şes arabil, iar ca regionalism vine de la şeptar- al şaptelea34. Lanu Iabuca, cel mai
probabil se referă la o livadă de meri (scr. jabuka, măr)35. Iarc reprezintă un şanţ situat
în jurul unei aşezări. Ştiubei, etimologic denumit Scibei, reprezintă o păşune în care s-a
amenajat ca ghizd pentru animale un trunchi de copac sau o fântână ce are ca ghizd un
trunchi de copac scobit36.

3. Direcţia NV spre Birda şi Voiteg (Fig 13)
1. Gătaia 1: situat la 2,39 km NNV de biserica ortodoxă “Învierea Domnului” din
Gătaia, la 2, 47 km NNV de biserica romano-catolică din Gătaia, la 0,26 km S de
DN 58B, la 2,50 km V de Biserica Reformată din Sculia. Ca repere hidrografice situl
se află la o distanţă de 1,18 km N de versantul stâng al cursului temporar al pârâului
Birdeanca, la 1,53 km S de versantul stâng al cursului permanent al râului Bârzava.
Coordonate geografice: 45°26'21.64″ N, 21°23'57.27″ E.
Au fost descoperite materiale ceramice datând din secolele XV–XVIII dHr. Materialul ceramic constă din fragmente atipice fine, cărămizii sau alb-gălbui din pastă de
caolin cu puţină mică şi nisip ca degresant, dar şi un fragment de buză de vas puţin
evazată, cărămizie cu urme de ardere secundară şi decor ce constă în două rânduri de
valuri dispuse unul sub altul. De asemenea în această zonă s-au găsit o aglomerare
importantă de chirpici (Fig. 14).
2. Gătaia 2: situl este amplasat la 2,05 km NV de biserica ortodoxă “Învierea Domnului” din Gătaia, la 2,19 km NV de biserica romano-catolică din Gătaia, la 1,37 km V
de Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” din Sculia. Reperele hidrogra27

Creţan, Frăţilă, 2007, p. 50, s.v. “Gătaia”.
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 56.
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Creţan, Frăţilă, 2007, p. 56.
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***, 1998, p. 986, s.v. “silişte”.
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Creţan, Frăţilă, 2007, p. 56.
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Frăţilă et alii, 1984, p. 128, s.v. “brestovăţ”.
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***, 1998, p. 874, s.v. “pustă” .
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fice din zonă sunt versantul stâng al pârâului Birdeanca la 2,43 km NE și la 1,22 km
N versantul stâng al râului Bârzava.
Coordonate geografice: 45°26'37.45″ N, 21°24'45.08″ E.

Fig. 13. Obiectivele arheologice Gătaia 1–5.

Fig. 14. Fragmente ceramice din situl Gătaia 1.
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S-au descoperit mai multe fragmente ceramice cărămizii aparţinând secolelor XIV–
XVII dHr, dar şi fragmente ceramice grosiere preistorice printre care un perete de vas
de culoare neagră din Epoca Bronzului. Fragmentul de vas are o ardere bună având
ca degresant puţină mică. Şi aici a fost descoperită o cantitate importantă de chirpici
(Fig. 15).

Fig. 15. Fragment ceramic din situl Gătaia 2.
3. Gătaia 3: situat la 1,30 km NV de Biserica ortodoxă “Învierea Domnului” din Gătaia,
la 1,34 km NV de biserica romano-catolică din Gătaia, la 1,47 km SV de biserica reformată din Sculia. Reperele hidrografice sunt la 0,05 km V versantul drept al unui curs
temporar al râului Bârzava, la 0,70 km NE versantul stâng al pârâului Birdeanca.
Coordonate geografice: 45°26'7.19″ N, 21°24'47.46″ E.
Materialul arheologic descoperit se datează în secolele X–XIII, XV–XVIII. Ceramica
aparţinătoare evului mediu timpuriu constă din două fragmente de buză de căzănel,
cărămizii, cu ardere uniformă, mică şi nisip ca degresant având o suprafaţă aspră.
Unul dintre ele prezintă urme de ardere secundară pe interior. Fragmentele atipice
sunt cărămizii-portocalii şi brun-negricioase, din pastă fină şi semifină cu mică în
cantităţi mici şi nisip ca degresant (Fig. 16).
4. Gătaia 4: se află la 1,87 km NV de biserica ortodoxă “Învierea Domnului” - Gătaia,
la 0,14 km E de calea ferată Timişoara–Reşiţa, la 2,29 km NE de biserica reformată
din Sculia, la 1,87 km NV de biserica romano-catolică din Gătaia. Ca repere hidrografice avem la 0, 91 km N versantul stâng al râului Bârzava și la 1,82 km E versantul
stâng al pârâului Birdeanca.
Coordonatele geografice: 45°26'1.37″ N, 21°24'12.48″ E.
S-au descoperit materiale ceramice atipice, de culoare cărămizie şi negru-brun cu ardere
perfectă, datând din evul mediu dezvoltat, dar şi câteva fragmente ceramice cenuşii
aparţinând secolelor II–IV dHr cu ardere uniformă şi mică cu nisip fin ca degresant.
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Fig. 16. Fragmente ceramice din situl Gătaia 3.
Toponimul pe care se află siturile Gătaia 1, 2, 3 şi 4 se numeşte Corbu, iar în
partea de est se află satul Sculia. Spre nord-vest avem toponimele Câmpu Birdii, Piatra
şi pârâul Valea Mâţei, iar spre est pârâul Birdeanca şi toponimul Livezile. Pe planurile
de tragere din 1950, mai apare spre nord-estul siturilor toponimul Margină de jos.
Antroponimul Corbu se regăseşte în matricolele bisericii ortodoxe37. În dicţionarul
toponimic al Banatului, Corbu reprezintă fie un deal cu păşune şi fâneţe, fie un şes
arabil cu păşune38. Sculea apare în listele dijmelor papale; în 1333 este menţionat drept
Zoruka, iar în 1334 ca Sculd și Soruld. În 1410, satul aparţine comitatului Timiş fiind
numit Oskulla. În secolul XV dHr satul poate fi identificat prin oiconimele Tothszkola
(Sculea slovacă) şi Also Szkulya şi Felso Szkulya (Sculia de Sus şi de Jos). În conscripția lui Marsigli Szkula este arondat districtului Ciacova, iar pe hărțile tip “Mercy” Sculla
se află în districtul Vârşeţ39. Piatra este un loc pietros în lunca Bârzavei40. Valea Mâţei
reprezintă o vale împădurită, în care se pare că în vechime, trăiau pisici sălbatice41.
Denumirea de Birdeanca a pârâului ne arată că, apa ce trece prin acea zonă aparţine
localităţii Birda42. Birda vine de la cuvântul slav brdo - înălţime de pământ, movilă,
37
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iar forma cu “i” se datorează grafiei germane43. Livezi sau Livezile este un toponim care
indică fie o fâneţe, fie un pârâu44. Margină de Jos, din punct de vedere geografic este
un şes arabil aflat la marginea de sud-est a satului Sculea45. Din punct de vedere etimologic semnifică partea extremă a unui teren, a unei regiuni46.

4. Direcţia Nord-Est spre Măureni şi Şoşdea
1. Gătaia 5: amplasat la 1,63 km NE de Biserica reformată din Sculia, la 2,58 km NE
de Biserica Ortodoxă “Învierea Domnului” din Gătaia şi la 0,76 km SE de Spitalul
de Psihiatrie din Gătaia. Ca repere hidrografice situl este aşezat chiar pe versanţii râului Bârzava.
Coordonatele geografice ale sitului sunt: 45˚2′25.20″ N, 21˚27′7.76″ E.
S-au descoperit atât materiale ceramice, cât şi material numismatic, piese din fier şi
mărgele din sticlă. Materialul ceramic constă în ceramică specifică secolelor II–IV şi
XIV–XVI dHr. S-au mai descoperit şi trei monede din cupru, doi denari provenind de
la Constans al II-lea şi un as nedeterminat47. Printre piesele de fier mai importante se
numără două topoare din fier, cel mai probabil de factură avară48. Mărgelele sunt din
sticlă colorată, monocromă şi aparţin secolelor II–IV dHr fiind atribuite populaţiei
sarmaţilor.
Locul în care a fost descoperit situl mai este numit de localnici şi Cotul Boilor,
cel mai probabil pentru că aici ar fi fost un loc de păşunat şi adăpat vitele, dar şi din
cauza unor caracteristici ale Bârzavei, care în această zonă îşi creează un cot, relativ
recent format, acesta fiind inexistent pe ridicare topografică militară iozefină49.
La nord de sit se află toponimele Dealu Şoşdea şi pârâul Valea Begu. La aproximativ 1 km V de sit se află marginea estică intravilană a oraşului Gătaia şi a satului
Sculea. La vest în jurul sitului se află toponimul La Pădure, iar în sud toponimele Boroşoanea, Şiretu şi Câmpu Mare. Pe planurile de tragere din 1950, apare la nord de sit
Margina de Sus, iar la nord-est La Rechiţa. Spre vest avem toponimele Unghaţe, După
Moară şi Lunca, iar la sud Moara Mică. La Pădure are legătură cu zona împădurită
din jurul sitului. Boroşoanea din punct de vedere geografic este un şes arabil la marginea căreia se află un izvor. El poate desemna şi un termen antropologic popular românesc - soţia lui Boroş50. Toponimele care au în componenţă cuvântul Moară indică
locuri în care au existat sau încă mai există mori de apă51.
43
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Cele 12 obiective arheologice descoperite aparţin atât evului mediu timpuriu,
cât şi celui târziu sau secolelor II–IV dHr, unele dintre ele fiind chiar multistratificate
descoperindu-se în acelaşi loc materiale ce aparţin mai multor epoci istorice. Acestea
se adaugă la cele 51 de obiective descoperite de Alexandru RĂDULESCU, majoritatea fiind înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional, dar multe dintre ele rămase neverificate după o metodologie modernă. Cu toate acestea, punctele arheologice existente
în spaţiul oraşului Gătaia, ne îndreaptă să credem că zona are un potenţial ridicat privind cercetările arheologice de suprafaţă şi chiar cele intruzive, cercetarea întregului
areal fiind o necesitate care poate aduce mari satisfacţii.
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