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BALKAN ARCHAEOLOGY, GENEALOGY, AND
POPULATION ORIGIN FROM THE PERSPECTIVES OF
CULTURAL GENOMICS
Lolita Nikolova*
* Open Global Research Academy, Salt Lake City, Utah, USA; lnikol@iianthropology.org
Rezumat. Articolul de faţă are scopul de a propune un cadru pentru cercetarea originii populației din Balcani pe baza teoriei fundamentate din perspectiva genomicii culturale.
Genomica culturală este o nouă disciplină complexă care se ocupa cu studierea populației și a originii indivizilor, care înglobează genetica, arheologia, genealogia și alte domenii conexe. Obiectivul său este analiza critică a datelor genetice din perspectiva contextelor
culturale diacronice, cu scopul de a releva limitarea și delimitarea inerente explorării originii
genetice.
Combinația de date genetice, genealogice și arheologice oferă o bază relativ cuprinzătoare pentru o abordare științifică a problematicilor legate de originea populației în ansamblul
ei și a originii individuale în Balcani. Balcanii pot fi împărțiți în trei regiuni cultural-istorice
care se suprapun: Balcanii de Vest, Balcanii de Sud și Balcanii de Nord. În prezent, regiunea
Balcanilor de Vest oferă cele mai ample origini genealogice ale populației locale mergând în
trecut pana în secolul al XVI-lea. Datele genetice corelează numeroasele origini individuale
occidentale și est-balcanice și demonstrează dinamica demografică extrem de complexă a migrațiilor indivizilor și familiilor.
Datele arheologice furnizează științei informaţii referitoare la contextul cultural și probele ADN din trecut. Acestea din urmă sunt generale și nu oferă concluzii foarte specifice, cu
toate că, în combinație cu date genealogice și testele ADN efectuate asupra populației de viață,
ele extinde ipoteza dinamicii demografice ale populației din Balcani, istoric merge înapoi la
cele mai timpurii comunități preistorice pentru care există date genetice disponibile. Metodologia prospectiv-retrospectivă permite datelor complexe ulterioare să fie utilizate ca o matrice de
control pentru probele anterioare ADN-ului vechi.
Lucrările evaluează în mod critic valoarea științifică a informațiilor din testele ADN
comerciale și de cercetare genetică și oferă o metodologie de utilizare critică a acestor dovezi
în scopuri științifice.
Cuvinte cheie: genomică culturală, populaţia balcanică, arheologie, genealogie, genomică, genetică, haplogroup T1a1aL.

1. Introduction
The study of population origin is one of the traditional topics in the social sciences. The record base has been increasing with the addition of new sources and the
research questions also often change. In the past, the main research question was about
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ethnogenesis. In Bulgaria, this question was specified as a development of the Bulgarian
ethnicity with the participation of three ethnos components–Thracians, Slavic, and
Proto(Early)-Bulgarians. Archaeology supported the theory by revealing rich Thracian
culture, the genesis of which was a sub-research question. The dominant academic view
has been based on grounded theory, which looks at ethnogenesis as a dynamic reproduction that also includes ethnical interactions and migrations.
The blooming field of genomic studies provided new data about the very deep
roots of the Balkan population. However, the genomic evolutionary hypotheses of the
populations are based on compressed models and, for the time being, they cannot be
accepted as truly scientific models in all their parts, especially having in mind that they
come from grant reports, not from real scientific works with research questions, a research design, literature review, a detailed analysis of the data and conclusions which
can be verified by the readers-experts. Every scientist who uses genomic data or models
needs today to critically analyze the methodology, theory, and database as well as the
analyses and conclusions of the geneticists. The geneticists are typically not well educated in archaeology and anthropology1 and deal with different, unrelated scientific
problems; furthermore, their conclusions are based on software programs with many
limitations. Most importantly, in many cases they repeat even old outdated theories
of archaeologists, without cited them (e.g. the works by Maria GIMBUTAS).
This situation of the current approach to population origin is one of the reasons
to develop the new discipline of cultural genomics, which attempts to combine numerous evidence from different disciplines to scientifically approach the problems and move
toward successful research2. Cultural genomics is an open field of research, which
embeds innovative emerging methodologies and theories and assists the scholars in
searching for the origin, in particular, since genomics has been changing the dynamics
of development of the framework for research of the cultural identity of everybody in
the world.
One of the most essential elements for the field of cultural genomics is the increased interest in genetic genealogy and the millions of data gathered by commercial
companies like Ancestry.com3, 23&Me4, and FamilyTreeDNA5. Important online websites like haplogroup.org6 and gedmatch.org7 assist in analyzing and understanding the
data. In fact, every scientist can test their own DNA with one or more of the companies
and use the data for going deeply insight in the own personal origin, which is also the
origin of the lineage and macro-ethnical group to which has belonged.

1

Nikolova, 2018a.
Nikolova, 2018a.
3
Ancestry, 2018.
4
23&Me, 2018.
5
FamilyTreeDNA, 2018.
6
haplogroup.org, 2018.
7
gedmatch.org, 2018.
2
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2. Approaches to population origin in the Balkans: reviews of recent
selected literature and sources
The first scientific work on cultural genomics as a field in which archaeology,
genealogy, and genetics/genomics intersect does not research the problem of population
origin in the Balkans8.
The archaeological and historical literature on population origin in the Balkans
is abundant and concerns mostly the main large periods–the emergence of humans in
the Balkans (Paleolithic)9, the emergence of the Neolithic population (Neolithic)10, the
emergence of the Bronze Age11, the ethnical migrations in Late Antiquity12, and the
Middle Age population origin13. Depending on the research questions, the arguments
are either more general or more detailed.
In this part, we selected the most recent archaeological and genetic works related to problems of Balkan population origin in the Eurasian context to develop a
framework of the recent approaches to the problems. The criteria of selection was
determining how relevant the publication is to the topic and how it capitalizes on the
opportunity to exemplify a specific general direction of current research.
2.1. Eurasian context
The problem of earliest Balkan population origin is related to Neanderthals and
Cro-Magnon dispersal in Eurasia. Recently, archaeologist Marcel OTTE defended the
theory that “archaeology helps us to recognize the homogeneity of the central Asiatic
cultural traditions (‘upper Paleolithic’) and the homogeneity of the anatomy all across
this huge area”14. The main scientific argument of the author about the Upper Paleolithic as the period when the big map of the proto-Indo-Europeans (IE) was created is
that the archaeological map shows “the unity between south-west Asia and Europe at
the origin of the movement, at least over the past forty-three thousand years …, which
is precisely the geographic area of dispersion of Indo-European populations”15. It can
be added that the other two theories (Neolithic and Bronze Age) face the biggest problem: the IE speakers cannot be archaeologically connected to cover the whole territory
where the IE languages were distributed. M. Otte sees the main factors for creating
language and cultural unity in the later Paleolithic in movement strategies of the modern people in the context of plain environment, long-distance connections, and novelty.
Further, M. Otte states that Neolithic migration from Anatolia has a limited
character and its triggers were the non-IE population; this migration was stopped by the
Mesolithic population at the Danube, while the acculturation was the main factor in the
development of the European pottery cultures in the earlier Neolithic. Unfortunately,
8

Nikolova, 2018a.
Mihailović, 2016; Otte, 2017.
10
Nikolova, 2007.
11
Nikolova, 1999.
12
E.g., Ninić, 1989.
13
E.g., Fine, 1994.
14
Otte, 2017, p. 43.
15
Otte, 2017, p. 48.
9
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the author does not analyze in detail all the further prehistoric periods of Eurasia mentioning the Scythes as the latest IE wave.
In the work of M. Otte, the Upper Paleolithic unity is an extremely important
scientific argument for tracing proto-IE communities in this period. Another very strong
argument is the reminder that the earliest Anatolian culture was non-IE, based on existing non-IE early records. However, the author did not go so far as to embrace the
contact theory of distribution of the languages, which is the strongest explanation of
IE language distribution. Also, it is still missing his argument how his theory relates
to the genetic phylotrees.
Three groups of archaeological records can be defined as the database for
studying population origin: burial data, material culture, and social and natural environment as a living context. Typically, archaeologists study the burial ritual as a marker
of population dynamics, complemented by anthropological and genetic data. Recently,
many new archaeological data about ancient population origin were simply submitted
to the geneticists without detailed independent publication16, while the included supplementary information is heterogenous, lacking unified criteria of publication of the
archaeological data. At the same time, the geneticists made conclusions without real
arguments based on grounded theory and offered generalized title statements behind
which exist controversial notes for future serious research. Even more, without expert
prehistorians on the writing team and by failing to use qualified expert publications,
the archaeological information has been deformed to reflect incorrect chronology and/
or statements–the leading marker of archaeological expertise. For instance, it is stated
that Pit Grave Culture was distributed into central and western Europe in abt. 2500 BC17.
Also, the article stated that although “we find sporadic steppe-related ancestry in Balkan Copper and Bronze Age individuals, this ancestry is rare until the late Bronze
Age”18. However, the abstract of the same article refers to “the early stages in the formation of Bronze Age steppe ancestry”19. Most importantly, although it is a publication
produced jointly with archaeologists, the research paper does not analyze the gathered
archaeological data for genetic needs, but only discusses general problems referring
to literature and makes conclusions in fact without showing a specific record analysis
of the software analyses used. So, the whole heterogenous character of the grant report
leaves the impression of notes for real scholarly work despite the title promising synthesis and a complete theory.
Peter de Barros DAMGAARD with a team20 added a new archaeological argument in the discussion of the distribution of the IE languages in Asia, stating that not
the Pit Grave Culture but different communities introduced the languages in central
Asia, based on the archaeological argument of independent development of horse stockbreeding. This is just one example to show that the grant-based scholars began to feel
16

E.g. Mathieson et alii, 2018b.
Mathieson et alii, 2018a.
18
Mathieson et alii, p. 5.
19
Mathieson et alii, p. 1.
20
Damgaard et alii, 2018.
17
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the very fragile character of the Pit Grave Culture steppe invasion theory and started
to search for new pathways to maintain their access to grants for research. However,
it is encouraging that a new generation of serious geneticists will begin to have access
to grants for novel and innovative scientific results.
As a matter of fact, the strong statements regarding steppe invasions among
geneticists just repeat the well-known, outdated, and much-criticized theory of M.
Gimbutas, which in the later 20th century was a big scholarly burden21. Because of the
hybrid character of most recent publications and the combination of texts by different
authors, we see that there is in fact no theory, since theory requires non-conflicting
inside arguments. One very good example is the work by Мorten Е. ALLENTOFT
with a team22. While in the text of the article the authors illustrate the well-known
theory of M. Gimbutas trying to represent everything as something new, they include
a statement in the supplemental information:
“The Tripolje populations expanded into the steppe where they encountered
Maikop groups and adopted individual burials under barrows and metallurgy. Horse
domestication and the development of wheeled vehicles, in the style of later prairie
wagons, took place to support a mobile pastoral lifestyle in the steppe. A new expansionist pastoral society, called the Yamnaya Culture [in English Pit Grave Culture]
… evolved from this merging of cultures, and spread rapidly east and westwards, from
Hungary to the Ural Mountains. This Yamnaya expansion has often been associated
with the spread of Proto-Indo-European languages, after the early split of Anatolian/
Hittite”23.
The scientific question is: Why do the same authors believe that in one region
the Late Copper Age culture was transformed and the population interacted, while in
the east of Europe the Pit Grave Culture, like a tornado, destroyed all cultures that were
thousands of years old? Where can we find the population resource for such a mass
invasion going to the west, even in the British Islands? In other words, the critical approach to the geneticists’ recent research shows that although they attempted to find
genetic data to illustrate the theory of M. Gimbutas, they have very serious problems
–even simply logical ones– in what they offer as geneticists’ research and results. Such
works have also increased the role of Balkan research.
2.2. Genetic arguments
The genetic literature on population origin in the Balkans is typically at a macrolevel and often lacks significant specifications. The current themes are mainly YDNA, mt-DNA, and autosomal data analyses using contemporary DNA samples for
population genetics24, ancient DNA samples25, DNA samples for population genetics,
and DNA tests for genealogical needs26, as well as a combination of contemporary DNA
21

See Nikolova, 1999.
Allentoft et alii, 2015a, 2015b.
23
Allentoft et alii, 2015b.
24
Karachanak et alii, 2012, Делев, 2017.
25
Mathieson et alii, 2018a, 2018b.
26
Yankova, 2015.
22
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data for population genetics, DNA tests for genealogical needs, and ancient DNA data27.
The methodology and software used by the different teams is similar, with
diverse implementation of the numeric data in the demographic analyses. Most critical
are the research questions, which demonstrate the limitation of the geneticists in the
field of demographic research without using the archaeological, non-biological, and
genealogical data as integrative or complementary or as a control database28.
The general statement is similar to the other regions of Europe: the Balkan population is of western Eurasian origin with insignificant evidence for a population presence whose origin was in eastern Eurasia29. Theoretically, it is very problematic, without researching in-depth specific lineages, while the term “gene pool” is substituted
to reflect that specific Balkan lineages originated in eastern Eurasia and Africa30. However, there is a big difference between genealogical origin and genetic match. In many
cases, genetic matches only show very distant common origin, which does not relate
to the specific recent lineage documented.
The general conclusions from the study of contemporary DNA samples are still
only a preliminary step toward in-depth research of population origin in the Balkans.
The Bulgarian data still do not have regional articulation and diachronic explanation,
although Y-DNA and mt-DNA haplogroups of contemporary individuals (sample size
<800>900) have been predicted31. The well-documented Y-DNA haplogroups in the
studied samples were E1b1b1a, I1, I2a, J1, J2, R1a, R1b, and G2a. Very informative,
however, are the data from the Bulgarian DNA Project at FamilyTreeDNA32, where
the researchers can find not only the predicted/confirmed haplogroup, but also information about the place of origin, the SNIPs, the ancestral origin, and even pedigrees.
For instance, E1b1b1a has a subclade E1b1b1a1b that is well documented in Bulgaria.
There is also E1b1b1c (M123), the distribution of which is in southeastern Bulgaria,
northwestern Bulgaria, and a single example from north Greece (Bulgarian name). Other
documented Y-DNA for genealogical needs are as follows: G1a, G2a1a, G2a2a, G2a
2b1, G2a2b2 (8 samples), G2b2, H1a, I1a1b, I1a2, I1a3, I2a1b2a1, I2a1b2a1a, I2a1b
2a1c, I2a2a, I2a2b. I2c, J1, J2a1*, J2a1b, J2a1h, J2a1h2a1, J2a1h2c, J2a2, J2b*, J2b1,
J2b2, L2, Q, R1a1a, R1a1a1b1a1a, R1a1a1b1a1b1, R1a1a1b1a2a, R1a1a1b1a2b, R1a
1a1b2, R1b1a1a2*, R1b1a1b2a1a, R1b1a1b2a1a2a, R1b1a1b2a1a2b, R1b1a1b2a2,
R1b1a1b2a2b, R1b1a1b2a2c1a, T1. These data provide important details of the Y-DNA
of the contemporary Bulgarian population, since it is correlated with maps that show
the distribution of the haplogroups by specific places. The spreading of the different
haplogroups over most of the regions of Bulgaria is due to the inner migration of members of the lineages. Without genealogical information, such dynamics of the population
are explained by the absence of genetic difference between the ethnographic regions
27
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of Bulgaria33, although the genetic data themselves do not have ethnical information
without a detailed contextual analysis. Obviously, the research question for determining
the difference is not which haplogroups are distributed in the different parts of Bulgaria,
but how the different lineages interrelate and which lineages do not relate at all. In other
words, comparing the geneticists’ studies with genealogical genetic studies shows that
the geneticists’ studies benefit only if they use the available genealogical genetic information.
This is very well demonstrated by comparing the Balkan genetic genealogical
data. The following Y-DNA haplogroups have been documented in the Balkan genetic
group at FamilyTreeDNA [(sample size [n]=350): E1b, E1b-V13, G1, G2a, H, I1, I2a,
J1, J2a, J2b, N, R1a, R1b, T1a234].
With such a reference, we can compare the regional studies of all Balkan countries. For instance, the research of the Y-DNA of Croatian men inferred that haplogroups
I, R1a1, and R1b are most common, followed by E3b, J2a, G, L, and T35. Some authors
even stated that the populations of western Balkan countries share a large fraction of
the ancient gene pool of Southeastern Europe, where 70% of the paternal lineages consist of five European-specific Y-DNA haplogroups: E3b1, I-P37(xM26), J2, R1a, and
R1b36. However, in this and all other cases, including the FamilyTreeDNA groups, the
size of the samples and the chosen methodology may have considerable impact on the
conclusions.
The mt-DNA of Balkan Genetic group at FamilyTreeDNA includes the following haplogroups (n=152): H, HV, I, J, K, N, T, U, V, W, and X37. The Bulgarian sample
of <900>1000 resulted in the prediction of the following mt-DNA haplogroups: H, H5,
HV, HV0, R0a, J, U1, U2, U2e, U3, U4, U5a, U5b, U6, U7, U8, K, N1, N2, X, M, Т1,
Т238.
The contemporary research of Balkan population genetics at the macrolevel
shows that regional population differences cannot be distinguished based on the haplogroups because of the genetic unification of the region. However, the genealogical genetic data demonstrate the way the lineages migrate and create dynamic models of the
development of cultural identity. Then, closer interaction between population genetics
and genetic genealogy will create models of more articulated scholarly hypotheses about
the origin of the Balkan population during different periods from the beginning of human culture in the region until today.
The ancient data, for the time being, are not numerous and cannot build frameworks of ancient genealogical trees39.
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2.3. Compressed genetic models
The first variant is the prehistoric model of origin based on the haplogroups.
The current branch of researchers follows a specific direction of origin, evolution, and
distribution of the different haplogroups. One of the extremes is that, when writing about
origin, the British Neolithic population would be anchored directly to the New East,
since geneticists do not ask the right question: What is the origin of the British population? Instead, they ask: What is the origin of the European population? This creates an
opportunity for hyper-macrolevel analysis, far removed from the real scientific goals
of the social research.
Another extreme is the hyper-macrolevel of the steppe origin of the British
Bronze population, which again is based on abstract models and lacks real arguments
since only selected data have been used40.
In the first case (Near East-British Islands model), it will be wrong to state that
the origin of the British Neolithic population was in the Balkans just because the Neolithic population settled first in the Balkans. Also, some archaeologists do not even accept that the Neolithic immigrants reached the British Islands (see above), while the
genetic model is based on a specific macro-haplogroup presumably derived in Europe
but with Near East origin. Accordingly, geneticists first need to prove that there was
a crucial Neolithic migration based on archaeological data (positive and negative arguments) and then discuss the genetic data, which are very vague and can be interpreted
from many perspectives. The current state of research shows that the Holocene was a
period that stimulated independent sedentarization while the interaction between lineages, including intermarriages and movement, were typical of Eurasia from the beginning of human history41. The genetic autosomal data provide interconnected similarity between the haplogroup at a different scale, depending on the quantity of the
shared centiMorgans. However, they do not point to an exact place or a very precise
time when the event happened or where the most recent common ancestors occurred.
The compressed mass autosomal data are like the cognitive map of the people–they
need to be placed in the diachronic matrix and analyzed in detail.
Regarding the second case (Russian Steppes-British Islands model), it is archaeologically well documented that even in the Balkans (which is much closer to the
Russian steppes) the steppe population did not play the role of mass invaders during
the Final Copper and Early Bronze Age. Smaller groups are archaeologically documented at different scales, and they penetrated different parts of the Balkans and interacted with the local populations. Their cultural behavior is that of refugees rather than
invaders. Again, as in the case of the Neolithic genetic compressed models, limited
data have been analyzed from the perspectives of an already created model without
using the method of control data.
The compressed character of the models of ancient origin of the current population is also well documented in all of the so-called ethnical maps coming from the commercial companies for genealogical needs. It was even documented that in determining
40
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the given individual origin, a company may not use the new data42. Since none of the
companies explains the methodology of how they determine ancient origin, it is difficult to analyze the differences. Which part is due to methodology, to theory, to the
programs, to the software, and/or to the lab workers?

3. Cultural genomics and the problems of population origin in the
Balkans
Cultural genomics is a new complex discipline for studying population and
individual origin that integrates genetics, archaeology, genealogy, and other related
fields43. Its goal is to critically analyze genetic data through the lens of diachronic cultural contexts with the objective of revealing the limitation and delimitation inherent
in the exploration of genetic origin.
3.1. A complex model of population origin in the Balkan
The complex models of population origin in the Balkans include all available
data that provide positive and negative arguments for a given theory–archaeological,
historical, genetic, paleogeographic, linguistic, and any other piece of data with origin
information. The complex models are open since the limitation of all records to study
origin is enormous and it is impossible to formulate a conclusion that does not require
further research.
The current state of development of genomic studies on population origin requires using the genomic data only as a source for critical analysis in cultural theories,
along with all other possible data. Complex grounded theory can be proposed that includes the following interactive levels of research:
1. Formulation of the research question and sub-research questions. This is a critically
important part of the research. Many of the geneticists’ works do not have strong conclusions because their research question(s) does not guide them toward deep research
of the problems.
2. Development of a framework of research (or research design).
3. Literature and source review. This is a very important stage that geneticists typically
miss in their publications, especially when they discuss origin without reference to the
archaeological literature on the problems.
4. Gathering of new data for complex analysis and/or development of a new method.
For example, in this research, the data of population genetics studies were tested against
and compared with the genealogical genetic studies, which created a new scholarly
framework already in the literature and source review.
5. Clearly demonstrating the gaps in the previous research based on the literature review
and the gathered database.
6. Providing conclusions that answer the research question and direct others toward
further research to fill the newly revealed gaps in the research.
This model requires an integration of experts in different fields (archaeology,
genetics, genealogy, history, linguistics, in particular).
42
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3.2. Case study: mt-DNA T1a1L haplogroup
As a starting point, we need to keep in mind that the genealogical models of
population origin in the Balkans based on the current DNA tests show a very dynamic
picture of the lineages. This is very well documented in the data from FamilyTreeDNA
for my case study (haplogroup T1a1L)44. Three maps from FamilyTreeDNA45 show
the mechanism of the software—from a detailed determination of the migration of
the members of lineages toward a general compressed model, which in fact reflects
thousands of years of multidirectional movement of the lineages. Typically, the last
map can be seen in different variants in the genetic studies measuring genetic distances.
However, every single piece of data has its own genealogy at a given chronological
span, while the software flattens everything. This gives reason to propose that a valid
scientific model of interpretation of the archaeological, anthropological, and genetic
data about population origin is multidirectional lineage interaction, while every migration model based on archaeological, anthropological, and genetic data requires an extremely detailed, complex analysis of all available positive and negative arguments.
The case study with my haplogroup (T1a1L) was analyzed from the perspectives of genealogy and archaeology elsewhere46. In this work, I will focus on the autosomal similarities > 20 < 9 centiMorgans, including the data that correlate with mtDNA.
One of the important programs for comparing genetic data is gedmatch.com.
It provides the opportunity to compare and find autosomal genetic matches based on a
small number of shared centiMorgans. In the case of my maternal genealogy, the DNA
raw data were compared with the data in the entire database of gedmatch.com and
showed 2,000 matches with other individuals, many of whom also have entered mtDNA and/or Y-DNA information of the haplogroup. Our method attempted to correlate the matches according to the haplogroup and to reveal the crossing haplogroup(s),
with predicted most recent common ancestors according (MRCA) to the program used.
We also attempted to compare not only the number of shared centiMorgans but also
the character of the genetic match—the chromosome and the SNP (one-to-one match,
V2.1.1(c)), but these results will be reported elsewhere.
Tables 1–4 show that that there is a considerable diversity, although some patterns can be revealed:
>20<16 cM (Table 1). Subclades of mt-DNA H haplogroup dominate, although
there is one case of K1a1b and two cases of T (T1 and T2b). Most interestingly, the
mt-DNA has been correlated with subclades of a very ancient Y-DNA haplogroup (I
and E), and R only as an exception (one case).
>16<13 cM (Table 2). Again, subclades of mt-DNA H haplogroup dominate,
complemented by subclades of U, L, T, I, and K. The mt-DNA data correlate mainly
with subclades of Y-DNA haplogroups R and I.
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>13≤10 cM (Table 3). In this group subclades of mt-DNA H haplogroup continue to dominate, followed by subclades of mt-DNA U and V haplogroups, and of
mt-DNA T haplogroup. Single cases of subclades of V, D, K, W, X and J mt-DNA
expand the knowledge on the deep genetic interconnection of this case stud of T1a1L
mt-DNA haplogroup, which most recent origin was in Bulgaria with roots in Macedonia.
>10≤9 cM (Table 4). Subclades of mt-DNA U began to dominate, followed by
H, K, T, A, R, J, X and single cases of V, W and D.
The open research question is whether the predicted by gedmatch.org generations to MCRA (most common recent ancestors) are real. In case of genetic match
of T1a1L with H2a2a2 the existed pedigree is rooted in England / Scotland. The gedmatch.com prediction is 5.2 generations. However, the diversity of the genetic matches
points to much deeper common genetic roots. Both, 23&Me47 and National Geographic48 projects for instance, documented Neanderthal ancestry in the DNA samples –
1.5% or 233 Neanderthal variants (n=1436, n-number of the tested markers). Also,
as the results show above, the researched T1a1L mt-DNA case study indeed shares
common centiMorgans with subclades of U mt-DNA haplogroup considered as the
most ancient in Europe49, although there is no a methodology offered by geneticists
to build a chronology of the individual samples.
The case study shows, that the claimed by the geneticists absence of diversity
in the Balkan and European population is due to the compressed model of the used
software and the fact that the number of the haplogroups is very small in compare to
the subclades and genotypes. Thanks to genealogy and the advanced in the genetic
genealogy globally, the Balkan population map will be supplied by articulated meaningful population diversity in distant future. It also demonstrates the richness of the
genetic data if they have been analyzed in depth and in details.
How does archaeology relate to population origin based on DNA individual
data? For the time being, the cultural identity of the individuals includes the values of
the place of residence and its history complimented by the places of origin and eventually former residence / place of birth (if different). The future development of genetic
studies will also add the value of the deep origin of the lineage and of the bigger ethnical group, and possible connection of the lineage with specific archaeological cultures.

4. Theory and conclusion
Archaeological data supply the cultural genomics with a cultural context and
ancient DNA evidence. The latter are general and do not provide very specific conclusions, although in combination with genealogical data and the DNA tests conducted
on the living population, they expand the hypothesis of the demographic dynamics of
the Balkan population historically going back to the earliest prehistoric communities
for which genetic data is available. The prospective-retrospective methodology allows
47
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the later complex data to be used as a control matrix for the earlier ancient DNA evidence.
The genealogical research on population origin in the Balkans includes numerous lineages, the pedigrees of which may go back even into the Middle Ages. Unfortunately, this literature, based mainly on the traditional genealogy, is not systematized,
although mapping the different studied lineages in the Balkans will create comprehensive models of the dynamics and evolution of the Balkan lineages, which typically intersect through traditionally used terms like Bulgarians, Romanians, Serbs, Albanians,
Slavs etc.
The genetic ancient and contemporary data have been increasing, but macrotheories and compressed models still dominate. This work showed that every DNA
sample needs a most detailed analysis in order to create a framework for general conclusions. Cultural genomics offers slow but steady progress through a complex research
and detailed analysis of data not only from genetics, but also from all related disciplines.
The research is extremely very time-consuming, although the progress in the integration
of scholars from different branches of social sciences and genomics will create a revolutionary scholarly context for significant social scientific results and will open new
perspectives for innovative meaningful research.
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Tables 1. Genetic mt-DNA and Y-DNA matches of T1a1L haplogroup case study
(>20<16 cM).
Total Largest
Mt-DNA haplogroup Y-chromosome DNA haplogroup
cM
cM
I2a2
18.3
18.3
H1
I2a2
18.3
18.3
H1
18.1
11.8
H
17.9
12.3
T1
E-V13
17.9
9.8
E1B1A
17.7
11.2
H
I-P37
17.1
9.0
T2b
E-Z16661
17
11.1
K1a1b
R-M405
16.7
16.7
H1
Tables 2. Genetic mt-DNA and Y-DNA matches of T1a1L haplogroup case study
(>16<13 cM).
Total Largest
Mt-DNA haplogroup Y-chromosome DNA haplogroup
cM
cM
J2b2*
15.7
10.6
U4a2
R-PF7562
15
15.0
H13a1d
I1
14.9
7.9
U5a1
14.8
8.6
T1a
R1a
14.6
8.1
R1b1b2a1a2d
14.3
7.6
A8
14.2
8.4
H2a2b
14.1
7.6
H15a
I2-PH908
14
8.5
K1a-C150T
13.9
7.5
H2a1a
13.9
7.9
I3a
I-P37
13.8
7.3
I-L233 'western'
I_P37
13.8
7.3
I-L233 'western'
13.7
7.1
H
I-P37
13.7
13.7
RM-269
13.6
7.6
13.6
7.0
U5
13.5
7.0
H1c
13.5
7.0
H1c
13.5
7.0
H1c
13.5
8.2
H8c1
R1b1a2a1a2b1a1
13.4
7.9
I2b1*
13.3
8.3
H1g
R-M198
13.3
7.3
T1a1
13.3
13.3
H1
I1
13.3
13.3
H1
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Mt-DNA haplogroup

Y-chromosome DNA haplogroup

U4
H1
U4a2
H12
H5a1
L2d
Ua1a1
U4a2

R-M417
R1b1b2a1a2f*
E1b1b1a2*
R1b1b2a
R-L2
I1

Total
cM
13.3
13.2
13.1
13.1
13.1
13
13
13

Largest
cM
7.0
7.0
13.1
8.0
13.1
13.0
7.4
7.2

Tables 3. Genetic mt-DNA and Y-DNA matches of T1a1L haplogroup case study
(>13≤10 cM).
Total Largest
Mt-DNA haplogroup Y-chromosome DNA haplogroup
cM
cM
R-L260
12.8
7.4
I5A4
12.8
7.2
T2b5
G2a3b1
12.8
7.1
R1a1a
12.7
12.7
U5b3a
R1a1a
12.7
12.7
U5b3a
R-M269
12.7
7.4
12.5
12.5
H1
12.4
7.0
I2
12.4
7.4
T2B2b1
R-M269(R1b1a2)
12.2
7.1
H5a1f
12.2
7.0
T2c1
12.2
12.2
H1a1
12
12.0
U5a1a1
11.9
11.9
H
11.7
11.7
V7a
R1b1b2a
11.6
11.6
U5b1e
11.4
11.4
D5a2d1
J2b2*
11.3
11.3
U4a2
R-M198
11.2
11.2
H1a1
11
11.0
U5a1a1
R1b1b2a1a2f*
10.9
10.9
U4a2
R-M417
10.9
10.9
H
10.8
10.8
H5
E1b1b1a2*
10.8
10.8
W3a
R1b1b2a1a2f*
10.8
10.8
H2a1
E1b1b1a2*
10.8
10.8
H5b
10.8
10.8
H5b
R-M269
10.8
10.8
H31
10.7
10.7
V
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Mt-DNA haplogroup

Y-chromosome DNA haplogroup

H
V
V
V
U4a2
J2b1a
HV1a2
U6a7
H5
H4a2
H
H
H
X2f
H5
H2a2a2
K1a-C150T

I-M 253

J2b2*
I2a2
I2a2
R-L51
R1a1a
I-M223

L1
G2a2b1

Total
cM
10.7
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.5
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
10.1
10.1
10.1
10

Largest
cM
10.7
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.5
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
10.1
10.1
10.1
10.0

Tables 4. Genetic mt-DNA and Y-DNA matches of T1a1L haplogroup case study
(>10≤9 cM).
Total Largest
Mt-DNA haplogroup Y-chromosome DNA haplogroup
cM
cM
T1a1 1454
9.9
9.9
I1
9.9
9.9
H
9.9
9.9
H1e1a
I2-PH908
9.9
9.9
R0
I2a2
9.9
9.9
K1a1
9.9
9.9
J1c5a
9.8
9.8
A
9.8
9.8
U8a1a
J2b1
9.8
9.8
R1a1a
9.8
9.8
H1b
R-L51
9.8
9.8
H1
9.7
9.7
U5b2a2
R1b1b2a1a2d3*
9.7
9.7
U3a1
9.7
9.7
U5b2a1
R1b1b2a1a2f*
9.7
9.7
V3
9.6
9.6
X2f
9.5
9.5
K1c2
I2a2 - M427
9.5
9.5
I-BY13534
9.5
9.5
A2e
R1b1b2a1a2f*
9.4
9.4
T2b

567
https://biblioteca-digitala.ro

Mt-DNA haplogroup
H5a
I2A
H1
HV8
X2e2a
K1C2
T1a
H1C2
K
R0a1a
U4a1a
X2f
U5b2a1b
H1
T2B
H3
H
H11a
HV
H
H27
H
K1a
A12a
H3a
J2a1a1b
U5a1a1
H3
U5A1
W3a
D1
H10a1
H13a1c
T1a1
T2b17a

Y-chromosome DNA haplogroup
Y-46
R1b1b2a1a1d
E-M4254
P-109
I2a2

R1a-M198
G-M201
R1b1b2a1a1d
R1b1b2a1a1d
E1b1b1a2*
R-Z18
I2a1b2a1
R1b1b2a1a2f*
E1b1b1a2
R-M269
R1a1a
R1b1b2a1a
R1b-L11
R-M269
R1b1b2a1a2f*
R-M269
R1b1b2a1a
R1b1b2a1a1
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Total
cM
9.4
9.4
9.4
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9
9
9
9
9
9
9

Largest
cM
9.4
9.4
9.4
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
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Rezumat. Ceramica Cucuteni C a fost interpretată, în mod tradițional, ca o ceramică “străină și
inferioară”, în comparație cu ceramica pictată, fiind definită, în principal, pe baza particularităților stilistice. A avut o durată de cca. 800 de ani (4300–3500 cal BC) în cadrul ceramicii Cucuteni și este considerată ca reprezentativă pentru contactele comunităților Cucuteni-Trypillia
cu cele din stepă.
Obiectivul acestui studiu îl reprezintă analiza caracteristicilor tehnologice ale ceramicii
Cucuteni C identificate în siturile de la Văleni-Cetățuia și Piatra Șoimului-Horodiștea, utilizând o abordare multidisciplinară bazată pe investigații petrografice, mineralogice și de compoziție chimică pentru a completa observațiile tipologice și stilistice. Ambele situri sunt amplasate în bazinul Bistriței și au fost atribuite pe baza artefactelor asociate fazei Cucuteni A-B
(4100–3800 cal BC) și Cucuteni B (3800–3600/3500 cal BC). Investigațiile de microscopie
optică (OM) și electronică (SEM) și de difracție de raze X (XRPD) au evidențiat utilizarea a
diferite tipuri de degresant. Datele de compoziție chimică determinate prin fluorescență de raze
X (XRF) au reliefat posibila utilizare a mai multor surse de argilă.
Pe baza informațiilor oferite de analizele petrografice, mineralogice și de compoziție
chimică am putut determina abilitatea tehnologică a olarilor de a selecta materii prime adecvate
și de a le combina în rețete diferite de pastă și de a le supune unor tratamente diferite în timpul arderii.
Cuvinte cheie: ceramică, tehnologie, petrografie, mineralogie, compoziție chimică.

1. Introduction
The Cucuteni C ware attracted scholars for more than eight decades due to its
specific features when compared to the painted pottery. It appeared among the Cucuteni pottery assemblages during the Cucuteni A3 phase (4350/4325–4050 cal BC) and
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lasted until the Cucuteni B2 phase (3700/3650–3350 cal BC), being more common
among the Cucuteni B sites1.
Although initially noticed for its specific technological and stylistic characteristics among the Cucuteni painted ceramic assemblages2, the successive research agenda
was set towards identifying its origin3. Hubert SCHMIDT used for the first time the
label Cucuteni C and advanced a Baltic origin for the potshards identified in the upper
strata of the Cucuteni B layer from Cucuteni-Cetățuia4. Later on, it was considered as
originating in the steppe region north of the Black Sea5. Ann DODD-OPRIȚESCU who
conducted a systematic survey focused on identifying the first “steppic” elements present in the Romanian Chalcolithic refers for the first time to the great variety of the vessels morphology and decoration for the same chronological phase. Recently, a new
approach focused on the actual use of the Cucuteni C pottery in order to understand
vessels function related to specific human behaviours. The observations of use traces
on ceramic vessels focused on surface modifications and/or features attributed to use
activities, mainly fire traces6.
The technological characteristics of pottery and, subsequently, its provenance
are usually debatable when based solely on archaeological evidences. For complementing the archaeological information, we can add petrographic, mineralogical and
geochemical analysis. The identification of petrographic and geochemical reference
groups, the analysis of the clasts present within the pottery matrix and of the added
temper and the comparison with the local clayey materials in the area surrounding the
archaeological study site can all give additional information to the provenance problem7. Additionally, the analysis of mineralogical assemblages present within the pottery
by physical-chemical methods allows the identification of specific technological parameters such as maximal temperature, redox conditions, and the duration of firing8.
This study continues the systematic archaeometric analysis of the Cucuteni
C ware initiated with Poduri-Dealul Ghindaru9 and Gârcina-Slatina Cozla II-III10 for
evaluating the degree of similarity in terms of the paste composition combined with
1

Mantu, 1998, p. 111-133; Bem, 2001, p. 25-123.
Asandei, 2010, p. 182, Fig. 15.
3
Schmidt, 1932, p. 42-45; Nestor, Zaharia, 1968, p. 17-19; Dodd-Oprițescu, 1977, p. 50-75;
Dodd-Oprițescu, 1980, p. 547-557; Dodd-Oprițescu, 1981, p. 511-528; Dodd-Oprițescu, 1982,
p. 70-79; Cucoș, 1985, 63-92.
4
Schmidt, 1932, p. 42-45.
5
Nestor, Zaharia, 1968, p. 17-19; Dodd-Oprițescu, 1977, p. 50-75; Dodd-Oprițescu, 1980, p.
547-557; Dodd-Oprițescu, 1981, p. 511-528; Dodd-Oprițescu, 1982, p. 70-79; Cucoș, 1985,
63-92.
6
Munteanu, 2015, p. 211-234.
7
Maritan et alii, 2005, p. 31-44; Ionescu, Hoeck, 2012, p. 193-209;Waksman, 2017, p. 148-162;
Brorsson et alii, 2018, p. 662-674.
8
Rasmussen et alii, 2012, p. 1705-1716; Matau et alii, 2013, p. 914-925; Karacic et alii, 2016,
p. 599-607.
9
Mățău et alii, 2015.
10
Mățău et alii, 2018.
2
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the use-wear analysis for revealing its functional attributes11. In the present work, a
multianalytical approach was applied to the study of the Cucuteni C ware identified
at Văleni-Cetăţuia and Piatra Şoimului-Horodiştea for identifying its main technological characteristics.

2. The archaeological context
The two sites are located near Piatra Neamţ (Neamţ County), on the right bank
of the Bistriţa River. While Cetăţuia at Văleni is placed on a low ground close to the
river, Piatra Şoimului-Horodiştea habitation was settled on top of a high terrace, upstream of the mouth of a large creek (Calu) (Fig. 1).

Fig. 1. The location of the Văleni (1) and Piatra Șoimului (2) sites and
other sampling sites for Cucuteni C ware (3 - Gârcina, 4 - Bodești,
5 - Lunca, 6 - Cucuteni, 7 - Valea Lupului, 8 - Solca, 9 - Poduri).
Cetăţuia was discovered in 1939 and further investigated in 1942. Largerscale archaeological researches were conducted during the 1970’s, yet few data were
processed and published regarding these excavations12.
The archaeological strata contain Chalcolithic (Precucuteni, Cucuteni A and B),
Bronze Age and Early Medieval artefacts. The Cucuteni B features are the most consistent – the remains of 13 wattle and daub structures13 and several pits, a large amount of
11

Munteanu, 2015.
See Monah, Cucoş, 1985, p. 162; Cucoş, 1999, p. 36-37, 45-46 (with previous references).
13
Dumitrescu, 1950, p. 1-27; Cucoş, 1999, p. 46.
12
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Fig. 2. Representative Cucuteni C ware identified at Văleni-Cetățuia
(1–6, 8–10 - sandstone tempered pottery, and 7 - shell tempered pottery).
painted, common and shell-tempered pottery, bone and stone implements were retrieved
from the 0.20/0.35 metre thick deposit. The author of the 1974 research remarked upon the amount of Cucuteni C wares retrieved from Houses 1 and 214.
The site from Piatra Şoimului (formerly Calu), located about 10 km downstream from Văleni, was subjected to systematic research in 1935 and between 1973–
’7515. The large plateau situated on top of a hill extends oven 5 hectares and is segmented by several ditches. The Chalcolithic artefacts were scattered in all the trenches,
along with Iron Age items and scarce Bronze Age artefacts. The prehistoric layers were
heavily perturbed by the Iron Age occupation and no well-defined feature from this
earlier age remained undisturbed.
It is generally considered that the settlement had distinct Cucuteni A, A-B, B1
and B2 phases. While the first report pointed out that the Cucuteni C pottery is to be
14
15

Cucoş, 1999, p. 46.
Vulpe, 1941; Cucoş, 1999, p. 27.
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Fig. 3. Representative Cucuteni C ware identified at Piatra Șoimului-Horodiștea
(1, 3, 4, 7, 8 - shell tempered pottery; 2, 5, 6 - grog tempered pottery).
found in the upper Chalcolithic layers, the 1973–’75 report contains several mentions
of the mixed ceramic material.
The shell-tempered pottery seems to be associated both with Cucuteni A-B
and B painted pottery16. The lack of stratigraphic precision hinders the interpretation
of the ceramic inventory.
The Cucuteni C assemblages from both sites display the general features of
this type of pottery - uneven coloured, brick-red, reddish-brown, gray or black-gray
recipients. Văleni assemblage tends to be lighter in colour; the surface alteration is
more pronounced (Fig. 2).
16

Mihăilescu-Bîrliba, 1973-1975.
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Some morphologic variation could be noted between the two inventories: at
Piatra Şoimului just medium-sized open-mouthed vessels were identified, both with a
shell-tempered or a grog-tempered paste (the first group is dominant) (Fig. 3); openand restricted-mouthed pots of small to medium sizes appear al Văleni. The vast majority of potsherds from Văleni are not shell-tempered.
The decorations are also different: comb patterns are the predominant feature
at Piatra Şoimului. Only three of the identified potsherds have cord imprints (Fig. 3).
At Văleni, while textured ornaments appear on some vessels (comb decoration mainly
on the neck, light grooves on the body), cord impressions are the most common element (short vertical segments are applied frequently of the shoulder) (Fig. 2). Also,
plastic ornaments such as knobs appear on Văleni pottery (Fig. 2/8).
The same decorative patterns and the same morphology are used for the shelltempered and the grog-tempered pottery.
Five of the sherds from Piatra Şoimului and two from Văleni display use-related traces – internal and external carbonization usually attributed to boiling / wet
cooking usage of the vessels.

3. Materials and methods
For the present study, we have selected pottery samples (Fig. 4) which illustrates typologically and stylistically the Cucuteni C ware present within the two sites.
The first step in the analysis of the technological characteristics of the Cucuteni C pottery samples selected from Văleni-Cetățuia and Piatra Șoimului-Horodiștea
was represented by the macroscopic examination of the inner and outer surfaces, as well
as cross-sections. The colour of all the analysed sections of the pottery fragments was
recorded using Munsell Soil Color Charts. Additionally, we have carried out textural
and compositional analysis applying polarized light optical microscopy (OM) analysis
of thin-sections, microstructutal investigations of small fresh cross-sections by scanning
electon microscopy (SEM). Also, we have identified the mineralogical compounds by
X-ray diffraction (XRPD) and the chemical composition by X-ray fluorescence (XRF)
analysis.
The pottery samples were rinsed with distilled water in a ultrasonic bath prior
cutting small slices across the cermic wall for preparing petrographic thin-section analysis using a Meiji ML9430 microscope.
Furthermore, we have performed SEM analysis on small sections fixed on copper supports and examined using and Environmental Scanning Electron Microscope
(ESEM) type Quanta 200, operating at 20 kV with secondary electrons in low vacuum
mode.
For the X-ray diffraction analysis we have used a Shimadzu XRD 6000 diffractometer using CuKα radiation (λ=1.54059 Å) in reflection mode. A small quantity of
each pottery sample (2 g) was powdered using an agate mortar and then side-pressed
into a top-loaded holder in order to minimize the preferred orientation and analysed in
the range of 2θ=4°–80° with a scan rate of 0.02° and 4s/step. Phase compositions were
automatically identified by comparison with the reference powder patterns included
in ICDD Powder Diffraction Files (PDF-4).
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In order to perform X-ray fluorescence analysis we have grounded 10 g of each
sample into an agate mortar. Then, the samples were homogenized and mixed with a
binding material (wax containing only C and H) in a 1:6 ratio (1 part wax and 6 parts
pottery sample) using ball-milling technique (Fritsch Planetary Mill Pulverisette 5).
The homogeneous samples were pressed using a Fluxana PR-25A automatic press at
pressure of 20 t/cm2. The pressed pellets were analysed using PANanlytical Epsilon 5
Energy dispersive X-ray spectrometer with certified reference materials as standards.

Fig. 4. Cucuteni C pottery samples selected from Văleni-Cetățuia
and Piatra Șoimului-Horodiștea.

4. Results and discussion
Three of the pottery fragments from Văleni selected for archaeometric analysis
(Fig. 4) show distinctive decorative patterns ranging from cord impressions (VLN_C1,
VLN_C2) to lighter groove (VLN_C4), sample VLN_C1 has, also, a small plastic knob.
The pottery samples from Piatra Șoimului (PSM_C1, PSM_C2, PSM_C3) and one of
the samples from Văleni (VLN_C3) have no decoration. The colours of most of the
pottery samples from Văleni (VLN_C2, VLN_C3, VLN_C4) range from light brown
(7.5YR6/4) to reddish yellow (7.5YR6/6), while sample VLN_C1 shows uneven light
brown colour (7.5YR6/4) with brown spots (7.5YR5/2). The samples from Piatra Șoimului have darker colours ranging from dark grey (7.5YR4/1) in sample PSM_C1 to
brown hues (7.5YR4/3, 7.5YR4/4) for samples PSM_C2 and PSM_C3.
Although most of the pottery fragments selected from Văleni displays uniform
lighter colours on the outer surface, in cross-section (Fig. 5) exhibit a diffused sandwich structure ranging from brown (7.5YR5/4) to light brown (7.5YR6/4) hues for
samples VLN_C1, VLN_2 and VLN_C3. The inner surface of sample VLN_C4 presents a combination of reddish yellow (7.5YR6/6) to light brown (7.5YR6/3) hues.
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Fig. 5. Representative cross-sections of the Cucuteni C pottery samples
selected from Văleni-Cetățuia and Piatra Șoimului-Horodiștea.
The analysed potshards from Piatra Șoimului (Fig. 5) shows homogenous colours in cross-section with darker hues ranging from dark grey (7.5YR4/1) in sample
PSM_C1 to brown (7.5YR4/3) for samples PSM_C2 and PSM_C3.
The change in colour from core to margin resembling a sandwich structure with
black core as displayed in sample VLN_C4 from Văleni is due to firing in reducing
conditions with an oxidizing cooling stage, or to firing pottery rich in organic matter
in oxidizing conditions17. Another possible cause for the black core may be the shorter
firing duration at low temperature, which was not sufficient for the complete oxidation
within the ceramic body thus reducing the hematite formation18. The origin of the colour change from darker hues close to the outer surface to more reddish ones in the core,
as seen in most of the potshards selected from Văleni resides, most probably, in the use
of low reducing atmosphere at the end of the firing process19. The presence of darker
colours in the pottery samples from Piatra Șoimului points to the occurrence of reducing conditions during the firing process20.
The pottery samples selected from Văleni display two types of matrix with various quantities and types of clasts (Fig. 6). The first type of matrix is homogenous
with a reddish colour (VLN_C3), while the second one displays more brownish hues
(VLN_C1, VLN_C2, VLN_C4), as seen with parallel nicols. The optical activity is low
for all the pottery samples. Samples VLN_C1 and VLN_C2 shows abundant rounded
voids, mostly open-spaced distributed, without a preferred orientation, while samples
VLN_C3 and VLN_C4 have scarce disordered rounded pores. All samples contains
various amounts of small quartz grains (under 20 μm) as part of the matrix21. The nonplastic clasts present in various amounts in samples VLN_C1, VLN_C3 and VLN_C4
are quartz, K-feldspar, muscovite and plagioclase for samples, while sample VLN_C3
have sparse shell-temper fragments, which were highly affected by the thermal transformation.
Quartz of various sizes and ranging from angular to sub-rounded grains, often
with undulatory extinction was identified in all the pottery fragments. Sample VLN_C3
(Fig. 6/a) shows small red grains, mostly anisotropic and unevenly distributed throughout the matrix, which represents hematite. Sample VLN_C2 (Fig. 6/c) contains abundant small mica-flakes, plagioclase with polysynthetic twinning and feldspar grains
slightly seritised, while sample VLN_C4 (Fig. 6/d) contains microcline grains with
17

Nodari et alii, 2004, p. 120 with references therein.
De Bonis et alii, 2017, p. 8072.
19
Molera et alii, 1998, p. 201.
20
Shepard, 1956, p. 106.
21
Ionescu et alii, 2011, p. 469.
18
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Fig. 6. Polarized light microphotos of pottery samples from Văleni: a. VLN_C3
matrix (Mx) with iron oxides (Fe), quartz (Qtz) grains and shell-temper (Sh);
b. VLN_C2 matrix (Mx) and sandstone inclusion (Sd);
c. VLN_C2 matrix (Mx), sandstone inclusion (Sd), quartz (Qtz) and feldspar
(Fs) grains; d. VLN_C4 quartz (Qtz) and feldspar (Fsp) grains.
All images are with crossed polarizers (a., c., d. at 4×; b. at 20×).
polysynthetic twinning in two directions. The lithoclasts are mostly sedimentary rocks
represented by sandstones widely containing quartz and feldspar grains.
The clasts extends from poorly sorted in samples VLN_C1, VLN_C2 and
VLN_C4 to well sort in VLN_C3 with sizes varying up to 500 μm. Most of the lithoclasts are in accordance with the silt to fine sand category (50–200 μm), based on the
Wentworth scale22.
The pottery samples selected from Piatra Șoimului show distinctive optical and
textural features when compared to the ones from Văleni. There are no major differences between the samples from Piatra Șoimului in terms of matrix characteristics and
type of clasts. The matrix is slightly homogenous with light brown colour range as seen
with parallel nicols. All samples exhibit a low to medium optical activity and contains
scarce rounded voids. The microstructure of sample PSM_C3 (Fig. 7/a) has small area
which are slightly oriented.
Mainly small-sized angular quartz grains and small mica-flakes represent the
non-plastic clasts. All the pottery fragments contains various amounts of shells. In sam22

Wentworth, 1922, p. 389, 391.
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Fig. 7. Polarized light microphotos of pottery samples from Piatra Șoimului
(a. PSM_C3 matrix (Mx), shell-temper (Sh), and quartz (Qtz) grains;
b. PSM_C3 matrix (Mx), shell-temper (Sh), clay-pellet (Cl), and quartz (Qtz)
grains). All images are with crossed polarizers (a. at 4×; b. at 20×).
ple PSM_C3 (Fig. 7/a) the shells forms parallel oriented zones, while in the other samples are more randomly distributed. The shell-temper shows rather limited firing transformation, still preserving its multi-layered internal microstructure. Besides various
amounts of shells and lithoclasts, in sample PSM_C3 was identified, also, a clay pellet
(Fig. 7/b). According to Whitbread’s criteria23, the clay pellet presents discrete textural
features with clear boundaries around its circumference, a high degree of roundness
and poor internal orientation. It displays a darker colour than the matrix, most probably,
due to the high degree of iron oxides concentration. The clay pellet identified in the
ceramic paste from Piatra Șoimului illustrates that the clay was not seasoned, or at
east not for long.
SEM microphotographs listed in Fig. 8 reveals the microstructural transformations due to the firing process of representative pottery samples from Văleni (Fig. 8/a)
and Piatra Șoimului (Fig. 8/b). The microstructure of the sample present in Fig. 8/a is
characterized by extensive vitrification with “islands” of medium bloating pores due
to continuous vitrification indicating a firing temperature between 850–950°C24. The
matrix of the pottery sample selected from Piatra Șoimului shows no vitrification, which
reveals that the firing temperature was lower than 750°C25, while the appearance of
the pores within the growth layers argues for higher temperature ranging from 750–
800°C26.
The mineralogical composition of the pottery samples selected from Văleni
(VLN) and Piatra Șoimului (PSM) determined by X-ray diffraction is shown in Fig. 9.
Due to the various amounts of shell-temper present in the Piatra Șoimului ware, the
samples present significant differences in their mineralogical assemblages when com23

Whitbread, 1986, p. 84.
Maniatis, Tite, 1981, p. 61-64.
25
Maniatis, Tite, 1981, p. 68.
26
Maritan et alii, 2007, p. 535-536.
24
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Fig. 8. SEM images of pottery microstructure from Văleni (a) and
Piatra Șoimului (b) showing the pottery matrix (Mx) and shell-temper (Sh).

Fig. 9. X-ray diffractograms of the pottery samples from Văleni and
Piatra Șoimului27.
27

Abbreviations: Ilt/Ms-illite-muscovite, Qtz-quartz, Cal-calcite, Fsp-feldspar, An-Anorthite,
Hem-Hematite.
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pared with the ones from Văleni. The main diffraction peaks identified in the Cucuteni
C samples from Văleni are those of quartz, feldspars, illite/muscovite, anorthite and
hematite. The dominant mineral component identified in all the potshards from Văleni
is quartz, while illite/muscovite, feldspars, hematite and anorthite have variable intensity caused by the thermal transformations. The identified mineral assemblage is a
result of the firing process in which the crystalline phases, once they transcend their
stability limits, partially collapse (e.g. illite/muscovite), and newly formed minerals
(e.g. hematite, anorthite) appears28.
Technological characteristics such as the type of the raw clays and of the added
temper as well as the firing temperature and atmosphere are revealed by the mineralogical composition. The clayey material used for producing the potshards from Văleni
is of illitic type as revealed by the persistence of illite/muscovite peaks with diminished
intensity in samples VLN_C2 and VLN_C4. The illite/muscovite phase disappears at
900°C29 and, depending on the other phases present in the ceramic body, participates
in the increment of newly formed compounds such as anorthite and hematite. Hematite
nucleates at 750°C due to the breakdown of chlorite30, while anorthite starts to form at
900°C at the expenses of calcite and illite (plus quartz)31.
Based on the disappearance of the illite/muscovite diffraction peak in samples
VLN_C1 and VLN_C3 combined with the presence of newly formed phases we estimate a firing temperature ranging from 900°C to 950°C. The XRPD results are in agreement with the microstructural transformations leading to the appearance of vitrification
(Fig. 8/a) and with the presence of presence of red small grains observed in thin-sections (Fig. 6/a) corresponding to hematite and the high-structural transformations of
the shells.
The XRPD results for the pottery selected from Piatra Șoimului have identified
calcite as the main peak in one of the analysed samples (PSM_1), while in the other
samples quartz represents the main peak. The high intensity of the calcite peak is caused
by the presence of large amounts of added shells in sample PSM_1, while in the other
two samples there is a diminish in the used temper. Except calcite and quartz, the other
mineral phases identified in the Piatra Șoimului potshards are illite/muscovite and feldspar, which show variable intensity caused by the thermal transformations.
For producing the Cucuteni C ware from Piatra Șoimului an illitic clayey material was used, also. The presence of the main diffraction peak of illite/muscovite combined with the absence of newly formed phases in all the samples from Piatra Șoimului
indicates that the firing temperature did not attained 900°C. The XRPD results confirms
the microstructural observations where no vitrification was detected, only the presence
of inter-layer pores allowing to advance a firing range between 750–800°C.
In order to understand the degree of similarity in terms of clayey material used,
we have represented the HCA dendrogram based on the chemical composition obtained
28

Jordan et alii, 2008, p. 268-269.
Cultrone et alii, 2001, p. 633.
30
Nodari et alii, 2007, p. 4668.
31
Cultrone et alii, 2001, p. 631.
29
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Fig. 10. Hierarchical cluster analysis (HCA) dendrogram based on the
chemical composition of the Cucuteni C ware from Văleni (VLN),
Piatra Șoimului (PSM), Poduri (POD) and Gârcina (GRC).
by X-ray fluorescence analysis (XRF) containing major (SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3,
MgO, MnO, CaO and K2O) and trace elements (Nb, Ta, Zr, Hf, Rb, Sr, Ba, Th, U, Y)
(Fig. 10). The P2O5 varies over a wide range suggesting possible contamination for this
element. For this reason, we did not include P2O5 in the statistical treatment of the chemical data. In addition, to the compositional data obtained for the Cucuteni C ware from
Văleni and Piatra Șoimului we have plotted, also, the previously analysed samples from
Poduri and Gârcina.
The results of the HCA shows the existence of three separate compositional
groups within the analysed Cucuteni C pottery samples (Fig. 9). The shell-tempered
ware from Piatra Șoimului forms a distinctive group (group II), while most of the other
shell-tempered ware from Poduri and Gârcina falls within a separate group (Group III).
The pottery samples from Văleni, which contains various amounts of sandstones, is
very similar in terms of type of clay used with the grog-tempered pottery from Poduri.
Two of the shell-tempered ware samples, one from Poduri (POD_C2) and one from
Gârcina (GRC_C3), falls within the same group (Group III) containing grog and sandstone tempered ware from Poduri and Văleni. Based on the compositional data, we observe a higher spread of the shell-tempered ware between compositional groups caused
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by the use of different clay sources and the existence of more than one recipe for the
paste preparation32.
The pottery samples from Piatra Șoimului show a very homogeneous chemical composition indicating the use of a single clay type as a raw material, while the
samples from Văleni falls within separate subgroups as revealed by the hierarchical
cluster analysis suggesting two different clayey materials. The association of some of
the pottery samples from Văleni (VLN_C3), Poduri (POD_C2), and Gârcina (GRC_
C3) produced by different recipes may be caused by the use of similar starting clay
materials, but they also may indicate trade.
Raw material selection and preparation cannot be comprehensively understood
unless the social practice involved in pottery making is examined. The possible clayey
resources have to be perceived as places by adding the social, symbolic and perceptual
value to the physical dimension of the spaces people appropriate and use33. The use of
similar type of illitic clay identified in the Cucuteni C ware from Văleni, Piatra Șoimului, Gârcina and Poduri could be the result of functional and economic necessities
due to their specific quality or because of their higher availability within the landscape.
The constant handling of similar clay type could point to all the previously mentioned
reasons, favouring strong ties with the landscapes. Further, they can indicate inter-generational exploitation of raw materials, reiterating symbolic contacts among members
of the community34.
In order to clarify the relationship between the initial clayey material, the various types of paste recipes and the vessels trade, the extension of the Cucuteni C sampling material is necessary. In addition, it is necessary to analyse the other types of
Cucuteni ware identified within each site and to add clay samples from the nearby area.

5. Conclusions
The archaeometrical analysis of the Cucuteni C ware from Văleni-Cetățuia
and Piatra Șoimului-Horodiștea have revealed the use of a similar type of illitic clay
with different origin combined in distinctive paste recipes. The pottery sample from
Văleni containing shells as temper falls within a separate subgroup in terms of chemical
compositional content, most probably, due to the use of a slightly different raw material source. The other pottery samples from Văleni contains various amounts of sandstones as temper and are relatively similar in composition with the grog-tempered pottery from Poduri. All the pottery samples from Piatra Șoimului forms a homogenous
group in terms of added shell-temper and raw material composition forming a separate
compositional group exploiting a different source of illitic clay.
The firing cycle of the pottery samples from Văleni experienced a wide range

32

The association of some of the shell-tempered pottery with the ones containing sandstones
and grog-temper confirms our previous observations (Mățău et alii, 2015, p. 133) based on the
investigation of the Cucuteni C pottery from Poduri-Dealul Ghindaru.
33
Santacreu, 2017, p. 509-510.
34
See, for instance, the similar composition of the grog and of the matrix previously identified
in a Cucuteni C pottery sample (POD_C3) from Poduri (Mățău et alii, 2015, p. 131, Fig. 3).
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of firing regimes varying from reducing to oxidizing conditions or from oxidizing to
reducing ones, which caused the appearance of a sandwich structure. Based on the microstructural characteristics of the paste, the almost complete structural collapse of the
shells and the mineralogical composition, most probably, the firing temperature was
between 850°C and 950°C. The potshards from Piatra Șoimului were fired in similar
reducing atmosphere, most likely, between 750°C - 800°C what favoured the maintenance of the structural integrity of the shells.
In comparison with our previously analysed Cucuteni C ware from PoduriDealul Ghindaru and Gârcina- Slatina Cozla II-III shows the use of a different illitic
materials for the ware selected from Piatra Șoimului, while the samples from Văleni
experienced the highest firing temperatures. However, the mineralogical and microstructural analysis seems to indicate the existence of multiple recipes in the paste preparation, which are more site related.
Further analysis needs to be done in order to understand if the clayey material
selection is caused by the natural availability or is culturally mediated. In addition, the
inclusion of the painted and other types of unpainted pottery identified within the sampling sites is necessary for fully evaluating the specific features in terms of raw material processing and firing temperatures. Lastly, by extending the archaeological and
archaeometrical analysis of the Cucuteni C ware we could infer the relationship between
the raw materials, technical choices and vessel’s function.
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Abstract. The Vârghiş Gorges are placed at the contact between the Perşani Mountains (Vârghiş
Mountains) and the Harghita Mountains (Mount Cucu). The area is very known from a speleological point of view by the high number of caves (over 132, divided into four levels of karstification). Sedimentary packages in these caves have a high archaeological potential, but the
exploitation of excavation results has been carried out in recent years only for the Middle Paleolithic period. Archaeological researches, performed intermittently in the 19th and 20th centuries,
along with fieldworks, revealed a human presence from the Paleolithic, Neo-Eneolithic, Bronze
and Iron periods to the Middle Ages. Ariușd ceramics, due to its unmistakable characteristics,
has been signaled since the pioneering period of karst research. Only four caves offered such
archaeological materials, in the case of three are discussed habitation (Peștera Mare, Peștera
nr. 10, Peștera Cailor), and in the case of one of a ritual deposition (Peştera 105). In the present
study, available archaeological information is corroborated with land data (cave layout, accessibility, visibility, galleries orientation, available space, air currents etc.), and the results obtained
allow knowledge of the particular behavior of the Ariusd communities in the cave area.
Keywords: Vârgis Gorges, caves morphology, Ariusd, human presence.

1. Introducere
Cheile Vârghişului sunt situate în Carpații Orientali, la contactul dintre Munţii
Perşani (Munţii Vârghişului) şi Munţii Harghita (Muntele Cucu). Au direcția generală
NV – SE fiind străbătute de către valea râului omonim, cel care a creat sistemul carstic,
afluent de dreapta al râului Cormoş (sau Coşarul), care se varsă în râul Olt pe dreapta
acestuia, la nord de localitatea Augustin, în cadrul depresiunii Baraolt. Vârghişul şi-a
săpat albia minoră în masivul calcaros, rezultând cheile actuale, a căror lungime totală
măsoară 3,5 km1, dintre care 1,9 km în Munţii Vârghişului, iar 1,6 km în M-ţii Harghita.
1

Cioacă, 2002, p. 67.
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Înălţimile variază între 570 m în partea sudică a cheilor şi 935 m în Vf. Tiva (Fig. 1).
Pachetul de calcare în care Valea Vârghișului a format sistemul carstic aparține depozitelor formate în Triasic (Anisian) – Jurasic (Callovian). Dezvoltarea sistemului carstic aparţine cuaternarului, debutând în pleistocenul mediu (1,8 mil ani)2.

Fig. 1. Localizarea peșterilor cu prezențe Ariușd în Cheile Vârghișului:
A – localizarea Bazinului Hidrografic Vârghiș în România; B – Localizarea
arealului carstic; C – Localizarea peșterilor analizate în cadrul cheilor;
D – profile transversale de vale în sectoarele principale ale cheilor.
Profilele sunt marcate pe hartă cu P1, P2 și P3.
Peșterile sunt repartizate în patru nivele de peşteri fosile, dar există şi un nivel
activ, format din galerii active sau temporar active extinse sub talvegul văii prin care
curge o bună parte din apă.
Primele menţiuni ale complexului carstic din Cheile Vârghişului se plasează
în perioada de naştere a unei noi discipline – speologia. Astfel, prima descriere a Peşterii Mari de la Mereşti o datorăm lui FRIDVALDSYKI János, în anul 1767, urmat
de BENKŐ József (1774), Johann EHRENREICH von Fichtel (anul 1780) şi Johann
KLEINKAUF (1793). În anul 1836 FEKETE István a publicat o descriere detaliată a
Peşterii Mari, iar în 1868 ORBÁN Balázs a realizat o descriere amplă a complexului
carstic. În anul 1876 sunt descrise de către HOCH Antal elemente de macrofaună ce

2

Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 80.
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proveneau din Peştera Mare3.
Cercetări arheologice, efectuate cu intermitenţe în secolele XIX şi XX, alături
de periegeze, au relevat o prezenţă umană din perioadele paleoliticului, neo-eneoliticului, epocilor bronzului şi fierului, până la evul mediu. Din păcate, valorificarea rezultatelor săpăturilor a fost efectuată doar pentru perioada paleoliticului mijlociu4.
Ceramica Ariuşd, prin caracteristicile sale inconfundabile, a fost semnalată
încă din perioada de pionierat a cercetării arealului carstic. Doar patru peşteri au oferit astfel de materiale arheologice, în cazul a trei se discută de locuire (peşterile Mare,
nr. 10, Calului), iar în cazul uneia de o depunere ritualică (Peştera 105). Ceramica pictată Ariuşd a fost menționată începând de la începutul secolului al XIX, prin săpăturile
iniţiate de Julius TEUTSCH în Peştera Mare şi Peştera nr. 10. La mare distanță, în anul
1964, în cursul unei evaluării a potențialului arheologic din aria carstul, arheologul
EMŐDI János a identificat, la suprafața pachetelor sedimentare din peşterile Mare şi
Calului, ceramică Ariuşd. În acest moment, consecinţă a facilitării accesului turiştilor
în aria carstului, materialele arheologice vizibile la nivelul de călcare sunt foarte rare.

2. Datele morfologice şi arheologice
2.1. Peştera Mare de la Mereşti – Orbán Balázs (1200/14)
Este amplasată pe versantul stâng al Cheilor Vârghișului, la aproximativ 18 m deasupra talvegului. Peştera prezintă o serie de săli şi galerii ce totalizează 1100 m. Portalul se deschide sub forma unei bolţi arcuite, cu o lărgime de 12 m şi o înălțime de
6 m5. În sala principală pachetul sedimentar este uşor ascendent, dar se orizontalizează
în sala din stânga acesteia. Acesta este şi spaţiul în care lumina naturală facilitează activitatea umană. Traian ORGHIDAN și Margareta DUMITRESCU au denumit acest
sector complexul AAʹ şi menționează faptul că pachetul sedimentar, cu o grosime de
6 m, a fost exploatat prin extragerea a zeci de vagoane de îngrășământ fosfatic6, dar
nu cunoaştem în ce măsură această exploatare a afectat depozitul sedimentar. În
sectorul AAʹ sunt prezenţi puternici curenţi de aer, iar temperatura, la 20 ianuarie 1957,
când în exterior erau - 20° C, era de - 3° C; podeaua era acoperită cu stalagmite de
gheaţă de până la un metru înălţime. La 20 septembrie 1957, în sala de la intrare, temperatura era de - 14° C7.
Consistentul pachet sedimentar al acestei peşteri a fost cercetat de J. Teutsch
între anii 1900–'02, când a cules materiale arheologice de la suprafață. În 1907 a efectuat
şi o săpătură arheologică, prin deschiderea unei secţiuni la 7–8 m de intrare, dar care
nu a depăşit adâncimea de 20–30 cm8. În anul 1932, J. Teutsch şi L. Schmidt au reluat
săpătura arheologică în sala de la intrare; la adâncimea de 60–70 cm. au descoperit o
vatră şi fragmente ceramice pictate de tradiţie Ariuşd. Mariana MARCU a atribuit acestui nivel o serie de unelte şi podoabe (Fig. 2) aflate în colecţia arheologică a Muzeului
3

Deneș, 2005, p. 33.
Cosac et alii, 2018.
5
Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 112.
6
Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 113.
7
Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 116.
8
Marcu, 1976, p. 76.
4
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Județean Braşov9. Reevaluarea materialelor arheologice din vechile săpături (Marcu,
1976), prin corelarea numerelor de inventar cu adâncimea, i-a permis lui M. Marcu să
constate că materialele Ariușd, fragmente de vase cu sau fără pictură, sunt prezente
între adâncimile 0,25–0,60 m.

Fig. 2. Materiale atribuite Ariușd din Peștera Mare: A. Planul Peșterii10;
B. Podoabe11; C. Fragment ceramic Ariușd12; D. Vas suport Ariușd13;
E. Ceramică bicromă Ariușd14.
În sala de la intrarea în peşteră sunt menţionate fragmente de vase pictate de la
un capac, un castron, un suport de vas, dar şi nepictate, un fragment al unui vas mare,
pântecos, din pastă cărămizie, ornamentat cu linii incizate în meandre15. După Mariana
MARCU, pictura a fost aplicată pe fond gălbui, cu benzi meandrice, sau motive geometrice, roşii închis sau brune; două fragmente sunt pictate pe fond brun închis, deschis
cu alb16. Mai sunt prezente o lingură, un vas miniatural şi fusaiole. Ceramica este asociată cu lame din silex şi gresie, străpungătoare din os, coarne de cerb în curs de prelucrare, harpoane, un vârf de săgeată din os şi podoabe din dinţi de animale: o amuletă
9

Marcu, 1976, p. 77
după Sztáncsuj, 2015, p. 80.
11
după Marcu, 1976, p. 80.
12
după Marcu, 1976, p. 79.
13
după János, 1981, p. 430.
14
după Sztáncsuj, 2015, p. 502.
15
Marcu, 1976, p. 78.
16
Marcu, 1976, p. 78.
10
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din canin de mistreţ şi un pandantiv17. M. Marcu atribuie locuirii Ariușd şi un pumnal
de cupru cu dimensiunile 15×3 cm18.
EMŐDI János a identificat în sala a doua a peșterii, printre stâncile desprinse
din planșeu, fragmentele unui vas ce a putut fi restaurat. Este vorba de un vas suport,
de culoare cafenie deschisă, cu urme de pictură de culoare ciocolatie, cu un decor în
benzi de cca. 1 cm. lățime, ce alternează cu linii paralele. Vasul mai păstra urmele unei
picturi albe19.
După Sándor József SZTÁNCSUJ20 materialele arheologice Ariuşd au fost descoperite în principal în Galeria Hambarelor şi constau din fragmente ceramice aparținând unor vase mari, de provizii respectiv cioburi decorate cu pictură tricromă, descoperite in poziţie secundară. Menționăm faptul că această sală nu beneficiază de lumină
naturală şi nu este favorizează locuire efectivă, chiar de scurtă durată, în comparaţie
cu sălile de la intrarea în peșteră, sectorul AAʹ.
În mod natural, accesul la Peştera Mare este extrem de dificil, versantul din faţa acesteia fiind reprezentat de
un perete aproape vertical. În prezent,
ca şi în trecutul istoric, accesul în peşteră
se face cu ajutorul unei serii de 2 scări
metalice şi a uneia săpată în versant. O
pictură din anul 1857, valorificată de
speologul István DÉNEŞ21, redă intrarea în Peştera Mare şi o scară pe care
urcă un vizitator (Fig. 3).

Fig. 3. Intrarea în Peștera Mare
în anul 185722.

17

Marcu, 1976, p. 78.
Marcu, 1976, p. 90.
19
János, 1981, p. 429.
20
Sztáncsuj, 2015, p. 81.
21
Dénes, 1992, p. 18.
22
după Dénes, 1992, p. 18.
18
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2.2. Peştera nr. 10 (1200/14)
Este amplasată pe versantul stâng al Vârghișului, în proximitatea Peşterii Mari
şi cu 6 m deasupra talvegului. Orientarea portalului este V – VS.
Aspectul peşterii este acela al unei
diaclaze, cu o intrare înaltă de 2,5
m şi largă de 1,5 m; după o lungime de 9 m se continuă cu o sală
scundă de 5/3 m, iar aceasta se
dezvoltă mai departe sub forma
unui tunel greu accesibil pe o lungime de 20 m23. Intrarea peşterii
este vizibilă şi uşor accesibilă, dar
spaţiul în zona de portal, optim
unei locuiri chiar şi temporare, nu
depăşeşte 1,5 m lăţime; lumina
pătrunde până la opt metri de la
gura peşterii24.
Fig. 4. Intrarea în Peștera nr. 10.
Prima săpătură arheologică a fost
efectuată în anul 1909 de J. Teutsch şi E. F. Lehmann şi a atins adâncimea de 60 cm.
Săpătura fost reluată în anul 1913 de către J. Teutsch25. Materialele arheologice, rezultate din această cercetare şi aflate în colecţia arheologică a Muzeului Județean Braşov,
au fost reevaluate de M. Marcu26. Ceramica Ariușd este prezentă între - 25 şi - 60 cm
de la nivelul de călcare şi este reprezentată prin fragmente ceramice cu urme de pictură.
În asociaţie cu materialul ceramic au fost descoperite un topor fragmentar din piatră,
aşchii de gresie, două străpungătoare, două nuclee de silex, dentiţie nedeterminată şi
o serie de podoabe, trei dinţi perforaţi, trei mărgele din os rotunde şi şapte tubulare,
lucrate din scoică27. Orghidan şi Dumitrescu28 menţionează descoperirea în sala scundă de 5/3 m a unor resturi scheletice umane, o vertebră dorsală, metacarpiene şi un
fragment de maxilar stâng de copil cu dentiţia definitivă pe cale de apariţie, dar această prezenţă nu a fost corelată cu datele arheologice disponibile.
2.3. Peştera Calului 1200/8 (Lócsűr sau Lólik)
Este amplasată pe versantul drept al Cheilor Vârghișului, la 60 de metri în
amonte de peştera Mare şi la 6 m deasupra talvegului. Peştera este vizibilă şi accesibilă, dar este plasată aproximativ în zona mediană a ariei carstice, cu o expunere redusă
la razele soarelui, o zonă în care curenţii de aer sunt puternici (o peşteră cu exces de
umiditate în perioadele ploioase). Aceste caracteristici nu o fac atractivă pentru comunităţile umane; materialele arheologice nu indică decât o prezenţă sporadică.
23

Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 108.
Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 108.
25
Marcu, 1976, p. 76-77.
26
Marcu, 1976.
27
Marcu, 1976, p. 91.
28
Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 108.
24
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Temperatura, la 24 iulie 1957, era de 10° C în prima parte a galeriilor, iar la 13 august
1958, în apropierea intrării, era de 14° C29.
În anul 1964, arheologul EMŐDI János a recuperat fragmentele unui vas de tip
crater, de culoare cărămizie, pe care l-a atribuit culturii Ariuşd (Fig. 5). Fragmentele
vasului erau fixate în depuneri calcitice, într-o nişă îngustă, plasată în peretele drept
al peşterii30. Este vorba despre a doua intrare a peşterii (Fig. 6), îngustă de un metru
şi înaltă de trei metri, plasată la acelaşi nivel cu intrarea principală, dar la 7 m în amonte.

Fig. 5. Materiale atribuite Ariușd din Peștera Calului: A. Planul Peșterii31;
B. Ceramică Ariuşd32; C. Vas Ariușd33.
Accesul este posibil doar prin intrarea principală, străbătând galeria ascendentă,
cu o luminozitate obscură. Nu putem discuta de o locuire efectivă, spațiul este limitat
şi curenţii de aer puternici. Cercetarea arheologică fost reluată de un colectiv coordonat de Lucian ROŞU, dar nu dispunem de un plan al amplasării secţiunilor efectuate
în planul peşterii. Rezultatele arheologice din anul 1969 nu au fost publicate, doar materialul litic atribuit perioadei paleoliticului a fost analizat de Alexandru PĂUNESCU.
Sándor József SZTÁNCSUJ a identificat în colecţiile Muzeului Judeţean Mureş
fragmente ceramice Ariuşd ce provin din Peştera Calului34. Probabil sunt materialele
29

Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 101.
János, 1981, p. 429.
31
după Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 103.
32
după Sztáncsuj, 2015, p. 503.
33
după János, 1981, p. 430.
34
Lázló, Sztáncsuj, 2010, p. 173.
30
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Fig. 6. Intrarea principală a Peșterii Calului.
În partea dreaptă se observă intrarea secundară, inaccesibilă din exterior.
identificate de EMŐDI János. După Sándor József Sztáncsuj (2015), Grupului Ariuşd
i-au fost atribuite fragmente ceramice pictate, respectiv nedecorate. Nu deţinem informaţii privind existenţa unei locuiri efective în spaţiul peşterii. Materialele ceramice
caracteristice Grupului Ariuşd sunt fragmentare şi decontextualizate, iar acest fapt nu
indică decât o prezenţă sporadică.
În momentul actual depozitul peşterii este afectat şi de o serie de sondaje efectuate în scopul recuperării de faună.
În anul 2014, un colectiv coordonat de M. Cosac, a efectuat o săpătură arheologică în zona de portal, în proximitatea secţiunii efectuată de L. Roşu în 1969, încă
observabilă în planul peşterii. Cercetarea a avut în vedere reevaluarea componenţei
culturale a etapelor ocupaţionale, prin dezvelirea in situ a materialului arheologic de
factură preistorică, precum şi colectarea de probe necesare cercărilor interdisciplinare35.
Din materialul passim au fost recuperate fragmente ceramice preistorice indeterminabile.
Săpătura a atins la adâncimea de 1,45 m patul peşterii fără a se identifica materiale
arheologice. Acest fapt se poate explica prin faptul că portalul peşterii nu a oferit condiţii optime de locuire datorită reactivării cu periodicitate a unui aport sedimentar datorat Vârghişului. Această ipoteză este susţinută de succesiunea din profilul stratigrafic,
unde lentile de nisip sunt intercalate de depuneri de pietriş aflat la un grad ridicat de
rulare, fapt ce indică un regim de sedimentare torenţial.
2.4. Peştera cu vase (1200/105)
Este amplasată pe versantul drept al Cheilor Vârghișului, la aproximativ 72 de
metri deasupra talvegului. Este situată în proximitatea Peşterii Lublinit - nr. 9 şi aparține
35

Cosac et alii, 2014, p. 215.

598
https://biblioteca-digitala.ro

aceluiaşi sistem carstic (Fig. 7). Aceste două peșteri comunicau printr-un culoar, astăzi inaccesibil din cauza unei surpări a terenului. În fapt, Peştera 105 a fost una dintre
intrările Peşterii Lublinit - nr. 936.

Fig. 7. Sistemul carstic Peștera cu Vase (1200/105) – Peștera Liublinit (1200/9):
A. Planul sistemului carstic37 cu marcarea peșterii 1200/105;
B. Planul peșterii 1200/10538; C. Vase Ariușd39.
Intrarea principală a Peşterii Lublinit are înălţimea de 1,30 m, o lăţime de 3 m
şi este greu identificabilă în teren. Galeria principală are o lungime de 70 m, iar depozitul sedimentar are în zona de portal un profil descendent Depozitul este afectat de o
serie de săpături neautorizate, probabil în scopul recuperării de faună. Una dintre secţiunile efectuate are dimensiuni considerabile (cca. 3/1,50 m şi o adâncime de 2,80 m,
Fig. 4). Numeroase fragmente de oase de macromamifere sunt abandonate în proximitatea acestor săpături (Fig. 5). István DÉNES a descoperit în anul 1985, în galeria
principală, pe peretele de sud la circa 12 m de la intrare, sub o movilă de pietre aşezate
intenţionat, un tezaur de obiecte din bronz, două topoare şi două brăţări plurispiralice40,
atribuite, pe baza asociaţiei cu ceramica prezentă, culturii Wietemberg41.
36

Dénes, Szabó, 2000, p. 14.
după Dénes, Szabó, 1998, p. 107.
38
după Dénes, Szabó, 2000, p. 14.
39
după Sztáncsuj, 2015, p. 502.
40
Dénes, Szabó, 1998, p. 90.
41
Soroceanu, 2012, p. 115-116.
37
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Peştera 105 are dimensiuni modeste, la
intrare 3 m înălțime şi 1,5 m înălțime
(Fig. 8), iar galeria are o lungime de
5,5 m şi o lăţime de 2 m. Prezintă un
profil al patului puternic descendent.
În 1979, anul descoperiri sale, intrarea
era blocată cu o depunere de pietre.
Descoperitorul, speologul I. Dénes, a
deblocat accesul şi a observat prezenţa
a două străchini tronconice, depuse în
partea de nord-vest a spațiului peşterii.
Vasele conţineau un material alcătuit
din pământ şi oase. În partea centrală a
Fig. 8. Intrarea în Peștera 105.
peşterii au mai fost identificate fragmentele unui vas şi o unealtă din os42. După Sándor József SZTÁNCSUJ43, vasele aparţin tipologic grupului Ariuşd. În spaţiul peşterii nu mai sunt prezente alte materiale
arheologice, fapt ce ar sugera că acesta a fost blocat după depunerea vaselor44. În vara
iulie 2018 am reidentificat Peştera 105; intrarea sa nu este vizibilă decât din proximitate,
este greu accesibilă de la nivelul Vârghişului şi este amplasată la baza unui perete aproape vertical. La intrare se observă numeroase blocuri de calcar cu dimensiuni variabile,
aceștia fiind prezenţi şi în interiorul peşterii, la baza patului puternic descendent au
fost descoperite o mandibulă de urs şi o coastă. Nu ştim dacă acestea pot fi asociate
cu descoperirea iniţială.

3. Observaţii şi comentarii
Peşterile, prin particularităţile regimului de sedimentare, au un potenţial ridicat de arhivare a mărturiilor activităţii umane. Această realitate se datorează faptului
că procesele de acumulare şi erodare a pachetelor sedimentare din caverne sunt diferite ca amplitudine de acelea din aşezările în aer liber, iar din această perspectivă peşterile joacă rolul de ideal arhivator şi conservator al informaţiei de origine antropică.
Din păcate, atunci când datele arheologice nu sunt colectate la standarde acceptabile,
iar intervenţiile neautorizate sunt frecvente, interpretarea informaţiei este deficitară.
Aceasta este situaţia informaţiei pe care o deţinem despre prezenţa materialelor Ariuşd
din peşterile carstului Cheilor Vârghişului. Decontextualizarea acestor materiale arheologice a dus la atribuiri eronate în privinţa interpretării motivaţiei prezenţei umane.
De exemplu, M. Marcu discută de “locuri de refugiu pentru comunităţile umane care
au locuit zona înconjurătoare … Adăpostirea în peşteri va fi fost temporară, în anumite împrejurări mai grele, ca intemperii, mişcări de populaţii, ciocniri între comunităţi etc.”45, iar de Sándor József SZTÁNCSUJ46 ca locuri de adăpost şi refugiu.
42

Dénes, Szabó, 2000, p. 14.
Sztáncsuj, 2015, p. 81.
44
Dénes, Szabó, 2000, p. 15.
45
Marcu, 1976, p. 94
46
Sztáncsuj, 2015, p. 112
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Peşterile în care sunt prezente materiale Ariuşd au în comun următoarele:
- sunt greu accesibile: Peştera Mare şi 105;
- au spaţiu restrâns în zona de portal, zona pretabilă locuirii: Calului şi Nr. 10;
- zona de portal este umbrită (expunere V–SV);
- sunt prezenţi curenţi de aer: Mare şi Calului;
- o cantitate redusă de materiale arheologice asociate cu elemente ce ţin de un comportament simbolic (o amuletă din canin de mistreţ şi un pandantiv – Peştera Mare; dinţi
perforaţi, mărgele din os rotunde şi tubulare, din scoică – Peştera nr. 10) şi domestic
(o lingură, un vas miniatural şi fusaiole – Peştera Mare);
- nu pot fi locuite în perioada rece şi în perioade umede.
Toate aceste date nu ne permit să discutăm, cel puțin în acest stadiu al cercetărilor arheologice, de o locuire, chiar și de o scurtă durată, a comunităților Ariușd în aria
carstului Cheilor Vârghișului. Este vorba, considerăm noi, de un comportament necunoscut, probabil ritualic, cum ne indică cu certitudine datele arheologice din Peștera
105. Doar o reluare a cercetărilor arheologice poate confirma sau infirma ipoteza noastră.
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Rezumat. Axa lumii aliniat polului ceresc este înclinat. Steaua polară asigură punctul de nord
în emisfera nordică, și polul nord determină punctele cardinale, meridianul, mișcarea aparentă a
stelelor în jurul polului ceresc, înclinarea eclipticii, timpul solstițiilor și al echinocțiilor. Am
studiat simbolurile Pilonul Lumii (Pomul Vieții, Axa Lumii) în legătură cu ocupații, cultură
și credință religioasă.
Cuvinte cheie: Orientare, Axa Lumii, Polul Nord, simboluri, arheoastronomie.

1. Introduction
It is possible that astronomy had an important significance in the Neolithic time,
as we can conclude from the new symbols (related to the sky) which appeared during
this period. Ancient peoples determined their own location in space and in time, they
defined well their place in nature, on Earth, in the Universe. They marked the limits
of their space habitat with cardinal points, and their time habitat with cycles. In their
perception about life appeared the image of the celestial pole with the circumpolar

a.
b.
Fig. 1. a. The first and second World Axis with cardinal points.
b. Star trails caused by the apparent rotation of the celestial sphere.
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rotation of the stars (Fig. 1).
The first world axis is the axis aligned to the zenith, which is a vertical line
between zenith, location and nadir1. The world’s axis aligned to the celestial pole is
a second world axis, which is inclined to the northern sky pole2 (Fig. 1).
Geographical position, topography determines the starry sky what we can see.
We should mention that Central Europe has a geographic position in the temperate zone,
with four seasons a year. Two solstices and two equinoxes regulate and define sights
and cultures at mid-latitude3. Due to those four seasons and to the favorable geographic
conditions, occupations like agriculture, fishing, animal breeding etc. can be practiced.
We note that during this period, plant cultivation, animal husbandry, hunting, fishing,
gathering etc. were practiced. Ancient populations could safely live here, having enough
food.
Jacques CAUVIN discussed that in the Neolithic human mentality was restructuring, as expressed by new religious ideas and symbols4. For example, the spirituality
of the communities in many cases can be investigated by the study of their necropoli.
In many cultures of that time, the dead were most frequently placed in the burial with
or without grave goods. Every element of the funerary ritual had its own significance
and reveals to us parts of the ancient way of thinking5.
For instance, the community mentality determined the orientation of the deceased. As can be observed from previous research6, during the Neolithic, orientation
and alignment were very important for everyday life7. Research8 shows that during the
Neolithic on Central European territory, orientation relied mostly upon the cardinal
points, or upon the movement of the Sun in the sky. People whose basic occupation
was agriculture9 mainly followed a solar cult and aligned things based on the Sun.
Ancient people regularly noticed the equinoxes (when the days were equal with
the nights) and the solstices (when a day or night is the longest in that year), which
determine the solar arcs limits (a solar arc is the arch made by the sunrise or by the
sunset during the year - east-west direction).
Since ancient times people have used the Sun to determine direction. The north
and the other cardinal directions could be determined during the day according to the
movement of a stick’s shadow. During the night, the spot around which the stars appeared to spin (the so-called world pillar) could be observed10. Moreover, in recent
times, the North point is situated in the direction of the Polaris star, of the Ursa Minor
1

Rappenglück, 2005, p. 157.
Rappenglück, 2005, p. 158.
3
Dietrich, 2011.
4
Cauvin, 2000.
5
Down, Milbrath, 2015.
6
Csillik et alii, 2001.
7
Ruggles, 2015; Schlosser, Čierny, 1982; Singh, 2009; Szücs-Csillik, Comșa, 2012; Szücs-Csillik
et alii, 2010b.
8
Szücs-Csillik, Comșa, 2017.
9
Cauvin, 2000.
10
Leeming, 2014.
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constellation11. For example, in the year of 4800 BC the polar star was Edasich (iota
Draconis), in the year of 3000 BC the polar star was Thuban, from the Dragon constellation.
The north point represented a spot where the living people could communicate
with the dead through the facilitation of a specialized person12. This individual assisted
the dead in their journey to the Afterworld and had the knowledge which facilitated the
communication with that realm13. In ancient conception the world comprised three
realms (or even more): the upper world (in/above the sky), the underworld (beneath
the ground), both with numerous spirits and inhuman creatures, and the intermediate
world (Earth), where the living beings existed, humans being part of it14. The first two
of these worlds used to interfere in different manners with the intermediate world15 and
one of the roles of the above-mentioned person was to keep the balance amongst all
three, by performing all kinds of magical religious rituals. Consequently, the polar axis
(the second world axis) defines a multi-layered Cosmos16.
The vertical world-axis lacks the real rotational aspects, because the sky is passing over the axis, but not really rotating around it17. The dynamical aspects of the world
axis is represented by the celestial pole, which can be symbolized by the spiral motion,
the vortex. In Romanian customs there are many traditions where people dance around
a tree, a pole, a rock, a temple, etc. For example, the Călușari dance. The Călușari group
is a secret, male-only society associated with a spring rite. The group members take an
oath of secrecy, whereupon they participate in an initiation rite and taught the forms of
the dance. People worldwide have similar traditions, such as dancing around the maypole. Another Romanian traditional dance, the Hora is a cosmic dance, which can be
a symbol of the Sun circling motion around the world-axis (World Pillar).

2. The world pillar (Axis Mundi)
The Axis mundi – in certain beliefs or philosophies – is the world center. Usually, it is represented by various relief forms, like mountains, tumuli, or even caves
situated on top of elevations (like hills, mountains), biological forms (usually trees),
but also by architecture elements (pillars, columns, towers etc.), man-made objects
(stick, cords, ladders, chains etc.), or geometric forms (spirals, zigzags etc.). For example, a shadow-stick (gnomon, sundial, representing the daily course of the Sun) is a
holy world-axis vital instrument18 for fixing the location in space and in time.
Because we referred above to the different representations of the Axis Mundi,
we should also render the interesting interpretations offered by the Romanian historian
of religions, Mircea ELIADE. He believed that, on a macrocosmic plane, the world
11

Wittmann, 1979.
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pillar was represented by a tree, mountain, rainbow etc., while on the microcosmic level
this was the central pillar of the dwelling, the first pillar of the settlement, a bridge, a
ladder, a line of arrows etc19. All these were very important, as they ensured the communication between the Earth and the Sky, or between the world of the living and that
of the dead20. Regardless, in the case of the relief forms, they were put together in a
specific manner, so that they could create a sacred landscape.
Such an example of combined elements that create a sacred area could be the
Mesolithic finds from the proximity of Lepenski Vir, in Serbia, where the Treskovac
Mountain seems to have been considered an Axis Mundi, also being
correlated with the burial no. 69 at
that site, which belonged to an individual interred in a sitting position
and with his legs crossed, who was
considered to have been a revered
person, with magical powers22 (Fig.
2).
This discovery, even if much earlier
than those that we refer to, shows
again the correlation between the
venerated person and the Axis Mundi. On the other hand, we could conclude that a core of such a belief ex21
Fig. 2. Burial no. 69 from Lepenski Vir . isted in the region a long time prior.
Other much later examples of pillars are, for instance, in the caves from Stravonyti, on the Western side of the Mount
Luktas, from Crete, used in the Bronze Age as a sanctuary, or Pelekita, on the Eastern
side of the Mount Traostolos23 as well as in other parts of the world24.
An interesting find from Romania was in the Runcu Cave, which was investigated by Constantin S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR. There, he discovered an interesting
engraving, dating back to the Iron Age. The image rendered a human being with upraised arms, like an orant, facing four pillars. Two of them were placed on the upper
plane, seeming to have had a cylindrical shape and having a similar height. The other
two, placed on the right plane, were probably rectangular, with different heights, the
smaller one with a rosette on its top, and the other one with the effigy of a horse, placed
19
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on a disk25.
Ethnologist Romulus VULCĂNESCU interpreted the cylindrical pillars as being extra muros funerary pillars, such as we still find in today Romania. The rectangular
ones would have been intra muros marks of a sacred space, where the solar cult could
be practiced26. In our opinion, they would all be part of a cult of the column, as shown
by the presence of the orant. We don’t know for sure if all of them were world pillars,
but we are inclined to believe this, especially regarding the one with the rosette, because
such symbols appeared also in the Neo-Eneolithic time and functioned as Axis Mundi.
As a matter of fact, amongst ethnologists, Vulcănescu had the most constant
concerns about the world pillar, which he named “column of the sky” and to which he
dedicated an entire volume27.
In Romania, the aspects regarding the world pillar have been intensely studied
by ethnologists, but not by archaeologists. A rather recent study was published by Ştefan
DORONDEL28, in which he discusses several interesting aspects about the NeolithicEneolithic finds within the territory of Romania and its adjacent regions. Șt. Dorondel
started from the archetypes, interpreted by Carl Gustav JUNG as “patterns of behavior”,
and attested to worldwide. The author of the study goes even further, considering that
the archetypes are static elements, rendered by varying symbols. As an example, he
mentioned the ascending archetype, with its multiple symbols, such as a column, pillar,
cord, chain, ladder, tree etc. We should add here the spiral, which, like the others, is
a means of passage towards a higher level, and was intensely used in prehistoric times.
In the remote past, it seems that communication between the Earth and the Sky
was extremely important, as the world where people lived was considered to have originated in the hyerogamy between the Father Sky and the Mother Earth. The archaeologist Nicolae URSULESCU and Nelu ZUGRAVU mentioned, for instance, that at
Parţa (Banat Culture), Căscioarele (Boian Culture) and Truşeşti (Cucuteni Culture), the
column cult was practiced and was the main connective element “between the two primordial divinities: the Sky and the Earth”29.
It should not be forgotten that most of the sanctuaries were situated in the center
of the settlements in which they were built. This location, according to Marija GIMBUTAS30, reflected a more advanced stage in the magical-religious evolution of the respective communities, defining the various divinities and the relationships among them, by
using a system of symbolic representations. The sanctuaries were established in welldetermined places and considered to be sacred, for various reasons. These, according to
the above-mentioned idea, were interpreted as centers of the world, by a spot marked
with pillars, columns, sacred trees or other ascending symbols31.
25
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In the following paragraphs we will present few examples which, in our opinion, are very relevant for the cult of the column and which are also considered as such
by Dorondel. For instance, in the last phase of the Boian culture (Spanţov), at the site
of Căscioarele-Ostrovel, in the center of the settlement, a relevant sanctuary was discovered.
The walls in one of its rooms were painted with yellowish-white spiral-geometrical motifs on a red background. Inside the same chamber, there were also an altar
table and two columns. The latter ones, with an estimated height of about 2 m, were
painted in the same colors and had no architectural purpose of supporting the roof. The
larger column had three overlapping layers of painting, each of them decorated with
distinct motifs. We should also emphasize the fact that, within the decoration of this
column, for the purpose of enhancing its symbolism, there were also included forms
that somehow resemble the columns (or pillars), made with a yellowish color (Fig. 3).

Fig. 4. The sanctuary model from Căscioarele32.
 Fig. 3. The larger column from Căscioarele-Ostrovel33.
The second column, which was a little bit smaller than the first, but thicker at
the base and slimmer at its upper end, was surrounded from top to bottom by a spiral
band. It had a wooden core, covered with a mixture of clay and chaff.
The respective structures were connected with the column cult34, especially for
the fact that they were bordered, on each side, by lines of pillars, supposedly to have
supported a canopy, which was meant to protect the columns and, at the same time, to
reveal them to their worshippers during the magical-religious ceremonies35.
Within a later construction (Dwelling no. 1/1964), which partly overlapped the
above mentioned sacred building, a sanctuary was discovered. In this representation, it
seems that the columns were associated with the horns, most probably with the bucrania,
32

apud G. Iliescu, 2000, illustration 32.
apud Dumitrescu, 1970, pl. III.1.
34
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which were rendered here in a somehow sketched manner (Fig. 4).
In other Boian sites, like Greaca and Gălăţui-Movila Berzei, other columns
connected to the Axis Mundi were documented36.
At Parţa appeared a local variant of the Vinča Culture, called the Banat Culture.
The sanctuary here was also situated in the center of the settlement, upon a space that
was initially left opened. The respective construction had preserved its location throughout several habitation stages of the settlement, other sacred constructions also being
added even further on the same spot. Specialists consider that, right from the beginning,
the space mentioned had a function other than an economic one, probably intended for
reunions, or ceremonies, with a religious character37. The inner fittings of the sanctuaries
discovered at that site clearly indicate the use of the cult of the column, as pillars are
associated with the divinities present there, but also with the bucrania, or simply with
bovid horns38. In this later case, when bucrania or horns are associated with columns, we
believe that we are dealing with a complex symbol, which brings together the ascending
meaning of the pillar, as a passage towards a higher level and the bucrania as a symbol
of welfare, power and fertility. Together, they show a directed progress, towards the
prosperity of the community (Fig. 5). Besides, we could add here an interesting observation, namely the practice with a long history reaching back to the sophisticated Neolithic site of Çatalhöyük in eastern Anatolia, where cattle skulls were overlaid with white
plaster, or the sanctuary from Parța, where the bull skulls had also an archeo-astronomical meaning. Between 4000 BC and 2000 BC, the vernal point was situated in
the Taurus constellation39.

Fig. 5. Parţa, sactuary 2, altar A and Eastern entrance40.
Between 6000 BC and 4000 BC, the vernal point was in the Gemini constellation, which might have been correlated somehow with the double statues, mother36

Dumitrescu, 1970, p. 20; Neagu, 2003, p. 253, pl. LXIII, fig. 1-2, p. 248, pl. LXVII.
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38
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daughter, female-male divinity, father-son. At Parţa, for instance, there are several such
representations, like the Sun-Moon couple, the double idol statue etc.
In the Cucuteni Culture, one of the most spectacular civilizations in the world,
particularly due to its pottery, a so-called “sanctuary façade” was discovered from Truşeşti (Iaşi county). This was decorated with the so-called “column-idols”, as they were
named by their finders41. Even if, somehow, these columns had a human allure, we are
inclined to believe that they were rather simple columns that supported a type of large
cup on their top, in which a purifying fire or incenses were burned during ceremonies.
As it is easy to note, on the sanctuary façade from Truşeşti, that the horns are also present, on its lateral side. The columns, as rendered there, seem to have again no functional
role, as with those discovered in the excavated sanctuary from Căscioarele-Ostrovel.
Of course, the general context is not the same, as here we have a whole line of columns,
all of them placed in front of the sanctuary. In our opinion, the discovery at Truşeşti
displays two idols, with their arms spread laterally and wearing long clothes, with large
sleeves, which were customary for the priests. The heads are shaped like cups, in which,
as with the columns, a fire was probably lit, or incenses were used, as symbols of spiritual enlightenment.

Fig. 6. The sanctuary façade from Truşeşti42.
They might be the Mother Goddess and the Father Sky, both of them being
placed above a construction that resembles a sanctuary and its entrances (Fig. 6). The
respective representations were considered by Vladimir DUMITRESCU to be “Illustrations of the sky column associated with the female divinity”43, an opinion that was
41
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also shared by Dan MONAH44.
Also in the Cucuteni-Trypillia Cultural Complex were found representations
of some female dancers in the shape of columns, or ladders. Of course, this was the
sacred dance, which facilitated the communication between the living community and
the divinity and also the trance of the initiated person. As observed by Gheorghe and
Magda LAZAROVICI, sometimes, the arms of the dancers took the shape of the bull
horns45 (Fig. 7).
We are facing again a complex symbol that involves the sacredness of the
dance, the symbolism of the bull, or his
horns, which again connects to prosperity, fertility and fecundity, especially
that of the women. The images of the
women were multiplied using a very
ingenious method, of repeating parts
of their bodies, as we see their trunks,
shaped as ladders. On the other hand
Fig. 7. The female dancers shaped as
46
their missing legs show a hampering
ladders on Cucuteni pottery .
element which was removed.
The multiplied women could not be rendered with a lot of legs, because this would have
given them a monstrous appearance. Moreover, the repetition enhances the initial idea
of multiplication, but also one of a more powerful symbol47.
We should not neglect the fact that the mentioned material cultures to which we
referred had an important connection with the Balkan-Anatolian space. To give just an
example, representations of pillars appeared also at the site of Čatalhöyük, from Anatolia (modern day Turkey) and they were often in the same association, with bucrania,
being considered as part of a domestic cult. In an early phase, the Bos primigenius
bucrania was exposed. Initially, they were just naturalistic representations made in clay
and plaster, afterwards including the horns and finally the entire frontal part of the
animal skull. In the later stages at Čatalhöyük the Bos primigenius bucrania was replaced by those of the well-known bull, which had smaller skull and horns. This was
a sequence of a communal cult that included public animal sacrifices as well48.
We mention here the example of Čatalhöyük in order to point out the existing
connections, as well as the similar way of thinking and interpreting the world which
are found in some sites in Anatolia and in the Carpathian-Balkan region.

3. Some conclusions
This paper is focused on the study of the symbol of World Axis. The topic
regarding the Axis Mundi or world pillar is an extremely complex and extended one,
44
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and thus it opens large avenues of study. In this paper we have offered just a glimpse
into its symbolism.
The real example of the “sanctuary façade” from Truşeşti can provide us with
a hint about the spiritual life of these people. They might have largely practiced the cult
of the column but, more likely, as we are inclined to believe, they utilized it only in
specific spiritual centres. The same happened in the Gumelniţa culture, where the solar
cult is usually found and the mentioned cult of the column, or Axis Mundi is seldom
met, under specific circumstances, such as at Durankulak49.
By studying the orientation of a necropolis we can better infer the mentality of
that population50. For example, we can obtain more information about the ancient way
of thinking by investigating three sites of the Gumelniţa culture, from Romania and
Bulgaria (Vărăști-Grădiștea Ulmilor, Dridu, Durankulak), where it was found that the
geographical position, as well as the main occupation of those populations and other
elements, could have determined their major religious beliefs51, connected with concept
of world axis.
The North Pole, the north point, cardinal points, orientation, columns, the world
axis, spirals are all terms and symbols which connect the macrocosm to the microcosm,
and ancient cultures with modern research.
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ABOUT SOME NEOLITHIC CONSTELLATIONS
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Rezumat. În acest articol prezentăm câteva grupuri de stele strălucitoare, care au fost observate
regulat de către oamenii din neolitic din emisfera nordică, latitudinea medie. Ei au păstrat cunoștințele lor pentru succesori sub formă de simboluri și semne (scris pictografic). Studiul nostru
clarifică interpretarea unor simboluri.
Cuvinte cheie: Constelații antice, simboluri, neolitic, stele, arheoastronomie.

1. Introduction
The ancient people of the Neolithic used symbols and signs. They were probably fascinated, throughout the year, by the clear and starry night skies, and imagined
their desires amongst the stars. Imagination has always been recognized as an important ability of the human soul. Observing the regularity and cyclicality of the sky, they
got the idea of similarity: as above, so below. Macrocosm and microcosm, the correspondence between the Earth and the Sky. The ancient ways of thinking in which people
represented existence sought to define a unity between themselves and the world in
which they lived.
Early cultures identified some celestial objects with gods and spirits. They connected these celestial objects with phenomena too, such as rain, seasons etc. The first
astronomers were ancient priests-astronomers, who perceived celestial objects and
events to be signs of the divine1. Ancient astronomical alignments probably satisfied
astronomical, religious, and social functions. Ancient calendars set by observations
of the Sun and Moon were important for agricultural societies, in which the harvest
depended on planting at the correct time of year2.
Signs and symbols composed the first pictographic script of the ancient people,
their primary form of communication. Among these symbols and signs we can find
some connected with sky (i.e. Sun, Moon, stars, group of stars etc.).
In the present article we shall give details regarding some studied Neolithic constellations. Firstly, we must emphasize that under the term “Neolithic constellations”
1
2

Krupp, 2003; Nilsson, 1920.
Szücs-Csillik, Comșa, 2017.
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we understand those groups of stars, which were discovered on Neolithic findings.
These Neolithic constellations are part of the 48 ancient constellations, as different
from the 88 modern constellations3. They are simply the Neolithic people's imagination
and interpretation4. As we know, the origins for the earliest constellations go back to
the prehistory (Fig. 1).

Fig. 1. a. The Divine Bull God and Goddess from Parța sanctuary5 (Taurus
symbol the sign of the bucrania6); b. The vessel with two holes from the
deer house Parța (Cassiopeia symbol, M or W signs)7.
In our opinion, the Neolithic constellations include the following modern constellation families8:
■ Ursa major family9 (Ursa Major, Ursa Minor - Draco, Bootes, Corona Borealis);
■ Perseus family10 (Cassiopeia, Cepheus, Perseus - Andromeda - Pegasus, Auriga);
■ Hercules family11 (Hercules; Aquila, Lyra, Cygnus, Serpens);
■ Orion family12 (Orion, Canis Major, Canis Minor);
■ Zodiac13 (ex.: Leo, Virgo, Scorpius, Sagittarius, Pisces, Taurus, Gemini, Cancer).
3

Delporte, 1930; Brown, 1899; Burl, 1981; Roggers, 1998; Hughes, 2005; Kelley, Milone, 2011.
Rappenglück, 1996.
5
Szücs-Csillik, Maxim, 2017b; Szücs-Csillik, Maxim, 2015.
6
Lazarovici, Lazarovici, 2015.
7
Lazarovici, Drașoveanu, Maxim, 2001.
8
Constellation families are collections of constellations with common characteristics, such as a
similar place on the celestial sphere, common historical origin, common mythological line;
Menzel, 1975.
9
Contain northern constellations in the vicinity of Ursa Major.
10
Comprise several constellations associated with the Perseus myth.
11
The group of constellations connected mainly by their region on the celestial sphere.
12
Opposite side of the sky from the Hercules Family.
4
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We know that in the mid-latitudes there are four seasons that encompass three
months each: Winter, Spring, Summer, and Fall. Due to these seasons the mid-latitude
was an optimal place to be settled in the Neolithic. The mid-latitude's locations would
benefit from ideal equinox14 and solstice15 variation, which in the Neolithic was
marked16. We note that different locations on the globe see different parts of the celestial sphere17. Therefore, the mid-latitude European continent, besides being a beautiful
and interesting part of the world, is also a region of interest for archaeo-astronomers18.

2. Some Neolithic constellations
At the beginning of the year 2018, dr. Lazarovici, during his research on ancient symbols and signs, asked dr. Szücs-Csillik to investigate some symbols engraved
inside of a Spondylus shell from Serbia (about 5500 BC) in relation with the sky chart.
Comparing the star map with these signs and
symbols (Fig. 2), Szücs-Csillik realized that
the symbols and signs correspond to some
Neolithic constellations19.
Over the course of centuries stars appear
to preserve approximately fixed positions
with respect to each other20. They form the
same constellations over historical time (ancient constellations). Cultures all over the
world and throughout time have made representations of the same star groups. These
representations depend on the various cultures’ beliefs21.
The Neolithic woman's Spondylus shell22
from Serbia presents some interesting points
Fig. 2. Photograph from Spondylus shell with engraved
symbols by Frances Stevens of image in Lost World23.
13

Constellations on the apparent path of the Sun through the year.
At equinoxes, in late March and late September, the Sun's path follows the celestial
equator, it rises directly east and sets directly west.
15
The summer solstice is the longest day of the year, the winter solstice is the shortest day of
the year, with the fewest hours of daylight.
16
Lazarovici et alii, 2002.
17
Ruggles, Cotte, 2010.
18
see manuscripts from Barlai, 2010, p. 9-11.
19
Szücs-Csillik et alii, 2018.
20
Wittmann, 1979; Szücs-Csillik et alii, 2010.
21
Lazarovici, 2000a; Lazarovici, 2000b; Lazarovici, 2003; Lazarovici, 2009; Lippincott et alii,
2003; Lazarovici C.-M., 2009.
22
Serghei KARMANSKI published in 1977 an article about four uncovered graves in Mostonga
(geographical latitude: 45.50° N, longitude: 19.25° E, altitude: 82 m), where on a female skeleton's chest was found a Spondylus shell (dating period Karanovo III); Karmanski, 1977.
14
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and lines, signs, symbols24 which seem to have been inspired by a similar Neolithic
night sky.

Fig. 3. The sky chart with the galactical plane line
(modeled with Stellarium astronomy software package, 5500 BC).
The Perseus family can be observed near the thick band25 as a few consecutive
points. Under the thick band we identified points as stars from constellations Perseus,
Andromeda (maybe with Andromeda galaxy), Pegasus; on the thick line we found the
Cassiopeia constellation; above the thick line between the blurred points we found the
Cepheus constellation (Fig. 3). We note, that Cassiopeia is a throne - a special place,
Pegasus and Andromeda are the trough according to Romanian mytho-astronomy26.
The Auriga constellation27 from the Perseus family can be recognized as a spot
above the left hole. The Capella star is near the galactic anti-center. Near Capella is
a very bright region on the Milky Way, and around Deneb28 is another bright region. For
this reason we believe that the thick band between the two holes on the Spondylus shell
could represent the Spring Milky Way (Fig. 3).
The Ursa Major family is near to the center of the Spondylus shell. On the
horseshoe natural shape (inside of a Spondyllus shell) we observed traces from Ursa
Major. Inside the horseshoe shape are blurred points and curved lines from Draco and
Ursa Minor constellations. Outside the horseshoe on the right we identified Corona
Borealis, Bootes constellations. As stated in Romanian mytho-astronomy29, Bootes is a
23

Anthony, Chi, 2009; Séfériadès, 2009, p. 189.
Chevalier, Gheerbrant, 1996; Eliade, 1991.
25
The thick band tied the holes on a Spondylus shell.
26
Maxim, Szücs-Csillik, 2010.
27
Traditionally, Auriga represent a chariot and its driver.
28
Deneb from Cygnus constellation is near to the galactic longitude 90°. In Romanian mythoastronomy, Cygnus is a fountain at the crossroads.
29
Maxim, Szücs-Csillik 2010.
24
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human creature and Corona Borealis is a shanty30.
The Hercules family build up the left side of the Spondyllus shell. Here we
found the Hercules and Serpens31 constellations under the Corona Borealis. The lower
right corner (Fig. 2) contain three big paths, which we identified as bright stars from
Lyra, Cygnus, and Aquila, namely Vega, Deneb, Altair32. Hercules is a human creature
and Lyra is the shepherd with sheep in Romanian mythology.
From Orion family could appear on the Spondylus shell the Orion constellation
as a spot on the lower left corner, and Canis Minor constellation as blurred line at middle left. Canis Minor is an imagined animal that can be seen at daybreak according to
the Romanian mythology33.
Some zodiacal constellations can also be found on the Spondylus shell: Leo
(from the top at left) - in two-pieces, Cancer - as a house standing on posts (according
to Karmanski)34, Gemini - as a small ship with men pulling oars (Karmanski).
On a megalithic stone from Gobustan sundial Observatory35 near Baku one can
see images of boats. Similarly, on Karmaski's Spondylus shell is found the boat on the
Milky Way (Fig. 3), as in other ancient peoples’ imagination. What is remarkable is that
in Romanian mytho-astronomy, the Gemini constellation is a treasure.
The fish symbols engraved on the Spondylus shell (according to Karmanski36)
are Hercules, Bootes and a part of the Virgo constellation, which are human creatures
in mythology37.
The Cancer constellation pictogram is very interesting: its representation could
contain the nearest open cluster to Earth, Praesepe.
We must mention what Jordanes said in Getica38 about Dacian astronomy, from
where Romanian mythology was born. Jordanes says about Deceneus that “he taught
the Dacians... by explaining theoretical knowledge he urged them to contemplate the
progress of the twelve constellations of the zodiac and the courses of the planets passing through them, and the whole of astronomy. He told them how the disc of the moon
waxes or wanes, and showed them how much the fiery globe of the sun exceeds in size
our earthly planet. He explained with which names or designations in the arching heavens the three hundred forty-six stars hurtle from their rising to their setting. You might
have seen one scanning the position of the heavens and another investigating the nature
of plants and bushes. Here stood one who studied the waxing and waning of the moon,
while still another investigated solar eclipses and became calmer after having learned
the explanation of how those bodies which rush to go toward the east are seized by the
30

Szücs-Csillik, Maxim, 2017a.
Szücs-Csillik, Maxim, 2016a; Szücs-Csillik, Maxim, 2016.
32
Summer Triangle asterism on the sky.
33
Maxim, Szücs-Csillik, 2003.
34
Hiller, Nikolov, 2000.
35
Rustamov, Rustamova, 2015.
36
Hiller, Nikolov, 2010.
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The fish head is imagined as a human head, and it is a bright star, or a group of stars.
38
Jordanes’ best-known work is Getica, which was written about AD 551.
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rotation of the heavens and brought back to the west”39.

3. Conclusion
Astronomy is the oldest natural science, with origins in the cosmological, mythological, religious, calendrical and other beliefs and practices in prehistory. Observing
and following the motions of stars and planets in the sky was used to mark the passing
of time, which was essential for agriculture, religious rituals and navigation.
From an astronomical point of view, the mid-latitude was an excellent place
for the Neolithic sky-watchers. They connected what they saw on the starry sky with
their "small" on Earth, using their imagination and beliefs.
We defined and described some Neolithic constellations identified on a Spondylus shell from Serbia, symbols and signs (pictographic script) that the people from
the Neolithic passed on to their successors. Our study clarifies the interpretation of
certain symbols.

39

Iordanes, Getica, XI, 67.
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OFRANDE ANIMALE ÎN NECROPOLA CULTURII
BODROGKERESZTÚR DE LA URZICENI-VAMĂ,
JUD. SATU MARE
Georgeta El Susi*
* getasusi@yahoo.com
Abstract. The Necropolis of Urziceni-Vamă is the largest Eneolithic cemetery of the Bodrogkeresztúr culture (4300–4000 BC), dug up to date in Romania. 79 tombs were uncovered before
2015 and another 17 untill 2016. Excavations are still under way. About 15 graves contained
animal offerings, of which 11 graves (73.33%) contained sheep bones (M. 11, 41, 46, 50, 56,
59, 62, 71, 77, 80, 84); another two graves (13.33%) contained pig bones (M. 14, 29), one grave
sheep and pigs (M. 61) and another one sheep and bovine remains (M. 83). The sheep have
predominantly provided the meat offerings. They do not appear with whole skeletons, but only
with parts of their limbs and thorax (ribs). Thus, pieces of meat come from belts and proximal
limbs and less their feet. In some cases, fragments in the thoracic area, either singular (M. 41,
50), or in combination with the limb parts, such as e.g. in M. 62, 77, 83 and 84 were found.
Probably, when the front legs were cut, some ribs were attached. Also, parts of the limbs were
chosen for the pig's offering. With regard to slaughter ages, in the case of sheep, two animals
(15.38%) belong to the infant group, meaning slaughter under three / four months. Seven sheep
(53.85%) were killed as juvenile (between 3–18 months), only one as subadult (7.69%), respectively 1.5–3.5 years and three (23.1 %) in the adult stage (over 3.5 years). Of the four presumed
pigs, two were killed as infant (under 6 months), one as juvenile (6–15 months) and another
one as subadult (15–36 months). All the bones have reddish pigmentation, more or less visible
suggesting the meat was roasted before consumption and deposition. Only cattle bones make
an exception. Comparisons with contemporary necropolis of Hungary (Tiszavalk-Tetes, Tiszavalk-Kenderfőld and Magyarhomorog) suggest that small ruminants were mostly used as offerings, and cattle and pig lesser.
Keywords: Urziceni-Vamă, Bodrogkeresztúr necropolis, animal offerings, ovicaprids.

Localitatea Urziceni este situată în NV României, în câmpia Careiului, pe granița româno-maghiară. Necropola a fost identificată pe terasa văii mlăștinoase a pârâului Negru, până în prezent, reprezentând cel mai mare cimitir eneolitic al culturii
Bodrogkeresztúr din România. Până la nivelul anului 2015 au fost cercetate 79 de morminte1, iar în campania lui 2016 s-au identificat încă 17 contexte funerare2, săpăturile
continuând şi în prezent. Necropola a fost descoperită în anul 2003 cu ocazia construirii
1
2

Szücs-Csillik, Virag, 2016, p. 593.
Virag, Astaloş, 2017, p. 151.
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vămii româno-maghiare şi a unor Duty Free Shop-uri în zona liberă a frontierei. În materialul de faţă vom prezenta analiza oaselor de animale din ofrandele de carne, descoperite în necropola respectivă. Am avut în vedere mormintele săpate în campaniile 2003,
2005, 2014 şi 2016. Necropola se caracterizează printr-un inventar deosebit, cu multe
vase ceramice, podoabe şi arme din cupru, podoabe din scoica Spondylus, piese litice
şi piese din aur3. Ea se datează între 4300–4000 BC4.

1. Descrierea resturilor osoase din ofranda animală

M. 11/2003 avea drept inventar trei vase şi ofranda animală5. Din ofranda de
carne s-a păstrat un femur stâng de oaie, nefuzionat distal, aparţinând unui animal sacrificat sub 1,5–2 ani.
M. 14/2003 conţinea un schelet uman
chircit pe stânga, având ca inventar şapte vase şi un capac6. Chiar dacă nu se specifică la
descoperirea lui că a existat ofrandă alimentară, menţionăm că am găsit totuşi un fragment de femur distal de porc, de la un exemplar juvenil (Fig. 1). Dată fiind dimensiunea
redusă a piesei aceasta va fi fost greu de separat de oasele umane.
M. 29/2005 conţinea un schelet de
femeie, în poziţie chircită, culcat pe partea
stângă, orientat E–V; pe lângă vase specifice culturii Bodrogkeresztúr, s-a identificat o
podoabă din aur în orificiul vertebral al atlasului defunctei, iar a doua podoabă în pământul din calota craniană7. Alături de podoabe
și vase ceramice au fost descoperite oase de
animale (Fig. 2, 10). Oasele provin de la doi
porci. O mandibulă dr. cu Pd4 în eroziune
Fig. 1. Ofrandă în M. 14.
uşoară aparţine unui individ de 2–4 luni. Un
femur nefuzionat distal, o tibie fuzionată distal şi un talus provin din piciorul stg. al unui
alt porc, sacrificat între 2–3 ani. Pe baza astragalului s-a estimat o talie de 70,32 cm.
M. 41/2014 conţinea scheletul unei femei de 23–29 ani, cu două piese de aur
plasate în zona craniului8. Ofranda animală constă în circa 20 spărturi de coastă de la
o ovină tânără.
M. 46/2014 a furnizat următoarele resturi osoase. Din membrul anterior stg.
al unei ovine provin un fragment de humerus şi o ulnă iar din membrul posterior de
3

Virag, Astaloş, 2017, p. 151.
Virag, Astaloş 2017, p. 151.
5
Gindele et alii, 2004, p. 45.
6
Virag, 2004, p. 45.
7
Virag, Marta, Hago, 2006.
8
Virag, 2015, p. 4.
4
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Fig. 2. Ofrandă în M. 29.
aceeaşi parte, un femur, o tibie şi un fragment
de ischion. Animalul sacrificat avea peste
2–3 ani, oasele respective fiind fuzionate la
capete (Fig. 3, 10).
Din M. 50/2014 provine o coastă fragmentată de la un ovicaprin.
Din M. 56/2014 provin mai multe oase
şi anume şase spărturi dintr-un humerus stg.,
o pereche de radiusuri şi trei spărturi din metacarp (lateralitate neprecizată), toate de la
acelaşi individ. Ovina respectivă a fost sacrificată sub 3–4 luni, având în vedere faptul că
radiusurile nu erau fuzionate proximal, nici
humerusul distal.
Din M. 59/2014 provin 24 oase, dintre care două coaste, restul fiind spărturi din
membrele unei oi. Din membrul toracic drept
am determinat scapula, humerusul, radiusul
şi ulna iar din cel stâng, aceleaşi oase cu exFig. 3. Ofrandă în M. 46.
cepţia humerusului (Fig. 4, 10). Întrucât există circa 10 spărturi, este posibil ca ele să aparţină humerusului lipsă. Din coxalul dr. s-a
determinat doar un fragment de ilion; din membrul pelvin drept am identificat un rest
de femur distal, iar din cel stg. o parte de tibia distală. O falangă proximală cu sutura
vizibilă sugerează sacrificarea individului puţin peste 7–10 luni. Radiusurile sunt fuzionate proximal, la fel şi humerusul distal, în schimb, tibia nu este sudată distal, limitând vârsta de sacrificare la maximum 12 luni. Oasele au o pigmentaţie roşcată, accentuată pe unele piese.
M. 61/2014 conţinea ofrandă de la porc şi ovine. De la prima specie s-au păstrat fragmente din femurul, tibia şi coxalul de pe partea stângă. Piesele aparţineau
unui animal sacrificat sub 12 luni, oasele coxalului nefiind sudate la nivel de cavitate
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Fig. 10. Poziţionarea oaselor din ofrandă pe regiuni scheletice
pentru M. 29, 46, 59, 62.
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Fig. 5. Ofrandă în M. 61.
Fig. 4. Ofrandă în M. 59.
acetabulară. Totuşi, după aspectul oaselor, animalul nu avea mai mult de 5–6 luni la
tăiere. Femurul este roşcat iar tibia este arsă la capete. De la o ovină provin trei spărturi din scapula şi humerus stg. (fuzionat distal) şi vreo 10 spărturi dintr-un metacarp
nefuzionat distal stg.? (Fig. 5). Animalul a fost sacrificat cândva între 8–18 luni, conform stadiile de epifizare a oaselor. Resturile oasoase au pigmentaţie roşietică.
Din M. 62/2014 s-au prelevat mai multe fragmente de la o ovină. Astfel, din membrul anterior drept am determinat scapula,
humerusul, radiusul (neepifizat distal), ulna,
metacarpul şi o falangă proximală. În plus,
două spărturi de coaste şi trei fragmente dintr-un femur, fără a putea preciza lateralitatea. Circa 5 aşchii mici provin din oasele de
mai sus. Animalul respectiv a fost sacrificat la
peste 6–7 luni, humerusul distal şi radiu-sul
proximal nefiind fuzionate. Nu se poate
preciza dacă specimenul a depăşit 10 luni,
întrucât falangei I îi lipseşte partea proximală. Deoarece nici metacarpul nu este fuzionat distal, vârsta animalului se plasează
sub 18 luni. Şi aceste oase au pigmentaţie
roşietică (Fig. 6, 10).

Fig. 6. Ofrandă în M. 62.
M. 71/2016 avea drept inventar patru vase, două vârfuri de săgeată şi un cuțit
din silex9. Din ofranda alimentară s-au păstrat oase aparţinând membrelor. Astfel, din
membrul toracic dr. am identificat humerusul distal, radiusul, ulna, metacarpul distal;
din cel stg. scapula, humerusul distal, radiusul, metacarpul, capitato-trapezoidul şi primele două falange (Fig. 7, 11). Din membrul pelvin dr. avem femurul, talusus şi primele două falange; din piciorul stg. s-au păstrat femurul distal şi tibia, cu mai multe
9

Virag, Astaloş, 2017, p. 150.
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Fig. 7. Ofrandă în M. 71.

Fig. 8. Ofrandă în M. 77.

spărturi. Oasele provin de la o ovină sacrificată în jur de 2,5–3,5 ani, potrivit fuzionărilor recente ale humerusului proximal, radiusului distal şi ulnei. Pe baza radiusurilor întregi, cu lungimea de 138 mm s-a estimat o talie de 55,48 cm. Valoare mică, cât
şi indicele diafizar (10,14) indică un exemplar femel. Pe lungimea astragalului s-a
obţinut o valoare apropiată, de 55,56 cm. Menţionăm că pe trohleea astragalului s-au
evidenţiat urme fine de tăiere, apărute în urma jupuirii animalului. Şi aceste resturi
prezintă o pigmentaţie roşcată.
M 77/2016 este mormânt de înhumație în poziție chircită, inventarul său incluzând două vase şi ofranda de carne10. Ea constă în următoarele resturi: din membrele
anterioare s-au păstrat omoplaţii, humerusurile, radiusurile, iar din cele posterioare,
părţi de femur, tibie, astragal, calcaneu şi coxal de pe partea stângă (Fig. 8, 11). Cu siguranţă şi oasele respective vor fi fost întregi,
având în vedere cele peste 24 spărturi din ele.
În plus, s-au recuperat vreo 10 fragmente de
coaste. Resturile provin de la o ovină subadultă, sacrificată între între 0,5–2 ani. Limita inferioară este stabilită de radiusul proximal,
acetabularul fuzionate iar cea superioară de
femurele nefuzionate proximal. Oasele au
urme de contact cu focul, mai ales humerusul şi radiusul.
M 80/2016 avea în inventarul său patru
vase, o piesă de os, un nucleu şi o lamă de obsidian11. Din ofranda de carne s-au păstrat
resturi de la două ovine, una sacrificată între
Fig. 9. Ofrandă în M. 80.
18–20/26 luni şi alta peste 3 ani. De la primul animal s-a păstrat un fragment de humerus dr., o tibie stg. fuzionată doar distal, fapt ce a determinat estimarea vârstei respective.
10
11

Virag, Astaloş, 2017, p. 150.
Virag, Astaloş, 2017, p. 150.
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Fig. 11. Poziţionarea oaselor din ofrandă pe regiuni scheletice
pentru M. 71, 77, 80, 83.
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De la specimenul adult am determinat scapula, humerusul proximal şi o spărtură din
diafiza radiusului, toate din membrul toracic dr. Din membrul pelvin de aceeaşi parte
s-au determinat femurul distal şi calcaneul, ambele epifizate (Fig. 9, 11). Pe baza lor s-a
stabilit că animalul depăşise 3 ani în momentul tăierii. Metacarpul dr. cu o lungime de
106 mm a permis estimarea unei talii de 51,83 cm (Teichert). Specimenul respectiv
era o femelă cu conformaţie gracilă şi talie mică, fapt sugerat şi de indicele diafizar
al metacarpului (11,32).
M 83/2016 este mormânt de inhumație în poziție chircită, având ca inventar trei
vase, o lamă de silex, un străpungător de os şi ofranda alimentară12. Oasele de animale
recuperate din acest context provin de la o vită sacrificată în jur de 24–30 luni şi o ovină sacrificată între 12–18 luni. Pe baza astragalului, cu lungimea maximă de 22,5 mm
s-a estimat o talie de 51,03 mm. De la vită provin cinci spărturi dintr-un humerus distal stg. cât şi doi molari superiori (M2+M3). Dinţii provin de la un specimen de circa
24–26 luni, având în vedere stadiul de erupţie incipientă al lui M3. Este greu de explicat
provenienţa dinţilor de vită în ofranda de carne, humerusul şi-ar avea locul. Nu excludem ca molarii să fi ajuns acolo cu pământul de umplutură al mormântului. Oasele ovinei provin din cele patru membre (Fig. 11). Astfel din piciorul dr. anterior s-au păstrat
scapula, humerusul şi radiusul. Din cel stg., porţiuni de humerus, radius şi ulnă. Din
piciorul posterior dr. resturi de femur tibie, astragal şi o parte de coxal (ischion). În plus,
12 spărturi de coaste întregesc eşantionul faunistic din acest mormânt. Întrucât tibia
nu este fuzionată distal, la fel nici femurul şi radiusul distal, ci doar radiusul proximal,
humerusul distal şi acetabularul, credem că animalul a fost sacrificat cândva între 8–
10/12 luni.
M. 84/2016, conţinea pe lângă scheletul uman, ofranda compusă din cinci vase,
o lamă de obsidian, mărgele din scoică şi oase de animal13. Este vorba de resturi din
membrele anterioare (omoplaţii, humerusurile, radiusurile, ulnele) iar din cele posterioare doar tibiile, în plus vreo 10 spărturi de coaste. Ovina respectivă a fost sacrificată
sub 5–6 luni, ca reper sunt radiusurile proximale şi humerusurile distale nefuzionate.
Tab. 1. Distribuţia oselor de animale în morminte.
Context
Specie
Molari sup.
Mandibula
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Coxal
12
13

M 11
Oaie

M 14
Porc

M 29
Porc

M 29
Porc

M 41
Oaie

M 46
Oaie

d
s
s
s

Virag, Astaloş, 2017, p. 150.
Virag, Astaloş, 2017, p. 150.
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M 50
Ovic.

Femur
Tibie
Patela
Carpalia
Metacarp
Talus
Calcaneu
Metatars
PH I
PH II
Coaste

s

s

s
s

s
s

s

20

Context
Specie
Molari sup.
Mandibula
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Coxal
Femur
Tibie
Patela
Carpalia
Metacarp
Talus
Calcaneu
PH I
PH II
Coaste

M 56
Oaie

Context
Specie
Molari sup.
Mandibula
Scapula

M 80
Oaie

s
s, d

s/d

M 59
Oaie

s, d
d
s, d
s, d
d
d
s

M 61
Porc

M 61
Oaie

M 62
Oaie

M 71
Oaie

M 77
Oaie

s
s

d
d
d
d

s
s, d
s, d
s, d

s, d
s, d
s, d

s/d

s, d
s

s
s
s

s

1

s/d

1

d

d

s
s, d
d

d

M 83
Oaie

M 83
Vită
2

d
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M 83
Oaie

s, d

s
s

d
d

2
M 80
Oaie

s
s, d
s, d
d

10
Total
cazuri
1
1
8

%
5,26
5,26
42,1

Context
M 80
Humerus
d
Radius
d
Ulna
Coxal
Femur
d
Tibie
Patela
Carpalia
Metacarp
d
Talus
Calcaneu
d
PH I
PH II
Coaste
s - stâng; d - drept.

M 80
d
d

s

M 83
s, d
s, d
s
d
d
d

M 83
s

M 83
s, d
s, d
s, d

s, d

d
d

12

10

Total
12
9
6
5
11
9
1
1
6
4
3
3
1
6

%
63,16
47,37
31,58
26,32
57,9
47,37
5,26
5,26
31,58
21,1
15,79
15,79
5,26
31,58

2. Distribuţia speciilor în morminte
Pe baza rezultatelor analizei faunistice se pot preciza următoarele aspecte:
pentru ofranda alimentară s-au sacrificat trei specii, oaia, porcul şi vita (Fig. 12). Din
cele 15 morminte cu ofrandă, analizate până în prezent, 11 morminte (73,33%) conţin
resturi de ovine (M. 11, 41, 46, 50, 56, 59, 62, 71, 77, 80, 84), două morminte (13,33%)
resturi de suine (M. 14, 29), unul ovine + suine (M. 61) şi altul ovine + bovine (M. 83).
Practic, în afară de M. 14 şi M.
29 cu resturi de suine, toate celelalte conţineau resturi de ovine. Cu siguranţă factorul economic va fi contat în alegerea
speciilor, rumegătoarele mici
având un ciclu reproductiv
scurt şi oarecum facil de întreţinut, faţă de bovine, de pildă.
Pe de altă parte, datele arheologice evidenţiază caracterul
păstoresc al economiei lor, reflectat şi de aşezările mici, sezoniere14. Mormintele M. 29, 61,
80, 83 conţineau ofrandă de la
Fig. 12. Distribuţia speciilor în morminte.
două animale, fie de la aceeaşi
14

Lazarovici, Lazarovici, 2007, p. 286.
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specie (M. 29 - porc, M. 80 - ovine), fie de la specii diferite, M. 61 porc + oaie, iar M.
83 vită + oaie (Tab. 1). Faptul că în M. 29 a fost îngropată o persoană, femeie cu un
anume statut social, având în inventar şi piese din aur, poate să fie legat şi de faptul
că s-au sacrificat două animale?

3. Repartiţia oaselor pe regiuni anatomice
Ovinele au furnizat preponderent ofranda de carne. Ele nu apar cu schelete întregi ci doar cu părţi din membre şi din torace (coaste). Astfel, bucăţile de carne depuse
includ centurile şi părţile proximale, bogat carnate ale membrelor (stilopodul, zeugopodul) şi mai puţin părţile lor distale, seci (autopodul). În câteva cazuri apar şi fragmente
din zona toracală, fie singulare (M. 41, 50), fie în asociere cu părţile din membre, ca
de ex. în M. 62, 77, 83 şi 84. Probabil, când s-au tăiat picioarele anterioare s-au prins
şi ceva resturi cu coaste. Întrucât nu există vertebre printre oasele din ofrandă ci doar
câteva coaste, se pare că nu s-au depus părţi din coloană. Din păcate, starea fragmentară a resturilor osoase nu a permis observarea eventualelor urme de tăiere a părţilor
respective. Doar într-un caz, al lui M. 71, urmele de incizie pe talus au ca origine acţiunea de scoatere a pielii. Posibil ca membrele anterioare să fi fost tăiate la jumătatea
inferioară a omoplatului, întrucât nu am găsit acest os întreg, doar partea sa distală. Şi
în cazul porcului s-au ales ca ofrandă tot părţi din membre. În tabelul 1 sunt figurate
cu o nuanţă de gri deschis oasele din membrele anterioare şi cu o nuanţă mai închisă
cele din membrele posterioare. O statistică referitoare la frecvenţa părţilor depuse arată că cea mai mare utilizare o aveau extremităţile proximale (bogat carnate) ale membrelor anterioare; în speţă omoplatul cu 63,16%, humerusul şi radiusul cu câte 78,9% fiecare, iar ulna cu 52,6%. Părţile din membrele posterioare au o reprezentativitate ceva
mai mică; femurul 68,4%, tibia 63,16% şi coxalul doar 26,3%. Se pare că au depus preponderent părţi din membrele anterioare şi mai puţin din cele posterioare. Extremităţile distale ale picioarelor (metapodiile, falangele, carpienele, tarsienele) sunt puţine:
metacarpul reprezintă 31,58%, talusul şi falangele 21%, calcaneul 15,8% şi carpalele
5% (Fig. 13). În toate cazurile părţile distale ale membrelor posterioare nu s-au depus;
ele au fost tăiate deasupra metatarsului. Coastele apar în proporţie de 31,5%.
Departajând cele 13 morminte15 în funcţie de numărul părţilor de corp depuse
am obţinut următoarea statistică; morminte cu o singură parte (picior)16 - M. 11, 14,
29, 61; morminte cu două părţi de carne - M. 46, 56, 62 şi morminte cu patru părţi M. 59, 71, 77, 80, 83, 84 (Fig. 14). Prima categorie reprezintă 30,77%, ce-a de-a doua
23,08%, iar ultima 46,15%. Deocamdată nu deţinem toate datele pentru a identifica
(dacă există) corelaţii cu sexul persoanelor decedate, vârsta, inventarul şi cantitatea
de ofrandă depusă. Faptul că au fost depuse în morminte părţile cu valoare alimentară
ridicată din animalele sacrificate, uneori vizând chiat segmente mari (sferturi de animal), sugerează nu numai importanţa ce se acorda defunctului (anumitor membrii cu
un statut social), cât şi o anumită prosperitate a comunităţii respective. Întrucât numărul
15

Din cele 15 morminte cu ofrandă se exclud din statistica pe părţi M. 41 şi M. 50 ce au doar
fragmente costale.
16
VÖRÖS István foloseşte termenul de sfert de trunchi, evident, fără coloană (Vörős, 1986, p.
81).
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Fig. 13. Frecvenţele elementelor osoase în morminte.

Fig. 14. Ponderea pe părţi (sferturi) a animalelor în morminte.
de morminte cu ofrandă este destul de mare, posibil ca şi restul contextelor funerare
fără oase de animale să fi avut depunere de ofrandă. Probabil, utilizarea unei bucăţi de
carne fără osul aferent nu a lăsat urme.
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4. Vârstele de sacrificare ale speciilor depuse
În cazul ovinelor, datele de sacrificare sunt următoarele: din cele 13 animale
estimate, două animale (15,38%) aparţin grupei infans, adică au fost sacrificate sub trei
/patru luni 17. Şapte ovine (53,85%) au fost tăiate în stadiul juvenil (adică între 3–18
luni), doar una în stadiul subadult (7,69%), respectiv între 1,5–3,5 ani şi trei (23,1%)
în stadiul adult (peste 3,5 ani). Este normal ca proporţia adulţilor să fie mai mică, aceştia fiind principalii furnizori de lactate, piei, lână, într-o economie axată pe creşterea
rumegătoarelor mici. Nici proporţia mieilor nu este foarte mare, doar 15,38%, fapt legat
tot de gospodărirea eficientă a turmelor. În schimb, grupa juvenililor a furnizat peste
50% din specimenele tăiate. Constatăm că nu sunt prea multe sacrificări de porcine;
probabil că economia alimentare a comunităţilor Bodrogkeresztúr din zonă nu era axată pe creşterea lor, deşi condiţii de întreţinere existau. Din cele patru exemplare de suine,
două aparţin grupei infans (sub 6 luni), unul stadiului juvenil (6–15 luni) şi altul subadulţilor (15–36 luni) (Tab. 2, Fig. 15). Absolut toate resturile osoase au pigmentaţie
roşcată, mai mult sau mai puţin accentuată, sugerând frigerea cărnii înainte de consum
şi depunere.
Tab. 2. Stadiile de vârstă ale animalelor sacrificate
Context
M 11
M 14
M 29
M 41
M 46
M 50
M 56
M 59
M 61
M 62
M 71
M 77
M 80
M 80
M 83
M 84

17

Specia - vârsta / stadiu dezvoltare
Ovis aries
Sus domesticus
Bos taurus
<18–24 luni / juvenil
Juvenil
2–3 ani / subadult;
2–4 luni / infans
Juvenil
>2–3 ani / adult
<3–4 luni / infans
10–12 luni / juvenil
8–18 luni / juvenil
Juvenil
2,5–3–3,5 ani / adult
8–26 luni / subadult
18–26 luni / subadult
>3 ani / adult
8–12 luni / juvenil
< 6 luni / infans

<6 luni / infans

24–26 luni / subadult

Clasele de vârstă stabilite cf. Forest, 1997, p. 955-956.
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Fig. 15. Distribuţia speciilor pe grupe de vârstă.

5. Evaluări metrice ale speciilor utilizate în ofrandă
În cazul ovinelor, pe baza câtorva piese întregi s-a estimat o variaţie a înălţimii
la greabăn de 51,03–55,56 cm, cu o medie de 53,5 cm (N=4). Datele sugerează exemplare mici şi gracile, comune eneoliticului din arealul pannonic. Astfel oile epocii
cuprului din Ungaria aveau înălţimi de 57–60 cm (pe metapodii)18. De pildă, pe oasele
lor din cimitirul Bogrogkeresztúr de la Tiszavalk-Tetes s-a estimat o variaţie de 54,5–
60,2 cm19. Despre fauna exploatată în situri Bogrogkeresztúr din zonele noastre nu se
ştie aproape nimic, în lipsa unor eşantioane osteologice adecvate. Există unele date
despre fauna de la Cheile Turzii (toarte pastilate). Potrivit lor, ovine erau mici cu înălţimi de 52,3–63,3 cm, valorile fiind calculate pe metacarp20. În privinţa suinelor, pe
materialul de la Urziceni am estimat o singură înălţime la greabăn, de 70,32 cm, valoare ceva mai mică decât ceea obţinută pe materialul de la Tiszavalk-Tetes (74,5–76 cm,
cu o medie de 75 cm)21.

6. Concluzii
Studiul materialor faunistice din necropole şi aşezări Bodrogkeresztúr din
Ungaria au oferit informaţii preţioase studiului nostru. Astfel, la Tiszavalk-Tetes, din
cele 25 morminte săpate, 16 conţineau ofrandă de carne. Aceasta provenea de la ovine
(13 morminte), vită (4 morminte), porc (3 morminte) şi bour (un caz). În cazul cimitirului de la Tiszavalk-Kenderfőld, din 55 morminte săpate 24 conţineau ofrandă alimentară. Rumegătoarele mici au fost utilizate în 11 cazuri, bovinele în 8 cazuri şi porcul
18

Bökönyi, 1974, p. 171, fig. 49.
Vörös, 1986, p. 84.
20
Bindea, 2008, p. 151-152.
21
Bindea, 2008, p. 151-152.
19
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în 5 cazuri. De asemenea, la Magyarhomorog, din 84 morminte săpate, 7 morminte
aveau ofrandă de la ovicaprine, 4 de la porc şi câte unul de la vită şi bour22. Aşadar,
în depunerile de ofrandă în mormintele culturii Bodrogkerestztur prevalau rumegătoarele mici, vita şi porcul fiind utilizate mai puţin. Luate separat, cimitirele şi aşezările
oferă procentaje uşor diferite ale principalelor specii de animalelor23. Astfel, în aşezările de la Tarnabod şi Derecske predominau resturile bovinelor, urmate de suine şi ovicaprine. Potrivit autorului cercetării faunistice, vita şi ovinele reprezentau baza economică în siturile Bodrogkeresztúr; totuşi în cimitire prevalau ovicaprinele.
Raportat la neolitic se constată o creştere a rolului ovicaprinelor în economia
epocii cuprului. De pildă, loturile faunistice din nivelele eneoliticului mijlociu şi târziu
de la Polgár-Basatanya diferă de cele neolitice prin predominanţa rumegătoarelor mici
şi porcinelor24. Probabil că şi în siturile de la noi, din eneoliticul mijlociu se amplifică
rolul rumegătoarelor mici şi suinelor ce surclasează bovinele. Doar eşantionul de la
Cheile Turzii (toarte pastilate) oferă ceva date despre epoca respectivă. În aşezare, rata
ovicaprinelor este de 26,11%, asemănătoare cu a vitelor (26,8%) şi apropiată de cea a
suinelor (25,7%)25. Dacă ne raportăm la teritoriul României, în materie de necropole
Bodrogkeresztúr cu ofrandă animală, informaţia este lacunară. Literatura arheologică
aminteşte o singură descoperire de acest gen. Este vorba de mormântul, M. 22 de la
Ostrovul Corbului. El conţinea scheletul unei femei de circa 25 ani26 cât şi resturile
osoase din ofranda animală. Potrivit autorilor descoperirii, ea consta într-un omoplat
de bovideu (?)27 plasat într-un vas28. Având în vedere dimensiunile vasului, la o simplă
estimare ochiometrică, omoplatul respectiv ar fi putut, mai degrabă aparţine unui specimen mai mic (ovicaprin, porc, vită tânără?). Studiind ofrandele eneolitice de la Ostrovul Corbului, doar în M. 42 am identificat resturi de animale. Este vorba de o parte
din membrul anterior drept al unei capre subadulte, depuse într-o strachină29.
În concluzie, datele arheozoologice preliminare asupra resturilor animale din
mormintele de la Urziceni-Vamă au evidenţiat predominanţa ovinelor în depunerile
rituale. Au fost depuse părţi cu valoare alimentară ridicată (părţile proximale ale membrelor), de regulă, de la o singură specie (individ), mai rar de la două specii (doi indivizi). Deocamdată nu deţinem date complete asupra locului de depunere al bucăţilor
de carne. Cercetările în necropolă fiind în curs, datele viitoare vor completa şi lămuri o
serie de alte aspecte asupra acestui subiect.

22

Vörös, 1986, p. 91, tab. 6.
Vörös, 1986, p. 91, tab. 6.
24
Gál, 2005, p. 151.
25
Bindea, 2008, p. 76.
26
Miu et alii, 2012, p. 43.
27
Deşi am analizat materialele faunistice din necropola şi aşezările de la Ostrovul Corbului nu
am găsit oasele respective.
28
Roman, Dodd-Opriţescu, 2008, p. 34.
29
El Susi, 2012, p. 277.
23
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IARCURI 2018 – O IMAGINE A MARILOR AȘEZĂRI
FORTIFICATE DE LA SFÂRȘITUL EPOCII BRONZULUI DIN
SUD-ESTUL CÂMPIEI PANONICE
Leonard Dorogostaisky*
* Asociația “ArheoVest”, Timișoara; ldoro1959@gmail.com
Abstract. Located on the territory of three countries, Romania, Serbia and Hungary, in the southeastern part of the Pannonian Plain and characterized by a concentration of dozens of large fortified settlements (generic called by us Iarcuri) belonging to the end of the European Bronze
Age, with enclosures covering thousands of hectares of land; with walls of earth and ditches
of even tens of kilometers long, with complex structures built of earth and wood, this territory
raises great challenges for its archaeological research, protection and capitalization of this great
cultural heritage.
This research aims to show a succinct picture of the distribution of these fortified settlements in the territory, adding recent information on new linear structures and fortifications
that can be identified on satellite images.
Keywords: Fortified settlements, Late Bronze Age, Pannonian Plain, satellite imagery.

1. Iarcuri1
“Marele sit de la Cornești-Iarcuri din Banatul românesc,… este unul din cele
mai mari situri arheologice din lume, și probabil cel mai mare sit arheologic din Europa… Totuși Iarcuri par să fie parte a unei mai largi mișcări către mari așezări fortificate din perioada de la sfârșitul epocii bronzului din Europa”2.
Dacă pentru oppidum-uri celtice, dave dacice, polis-uri grecești și castre romane
avem mărturii istorice, care le descriu și le nominalizează, pentru cele din această regiune și epocă nu deținem astfel de informații. Pe de altă parte, credem că prin numărul
lor, prezentând analogii constructive: număr de incinte, dimensiuni ale șanțurilor, respectiv valurilor, poziționarea lor, în general în zonele cu cernoziom, suprafețe ale incintelor în general de ordinul zecilor de hectare, așezarea lor în zone joase, complexitatea
lucrărilor, legăturile prin fortificații liniare și apartenența lor la cultura materială de la
sfârșitul epocii bronzului din regiunea de sud-est a Câmpiei Panonice sunt suficiente
1

“Toponimul de "Iarcuri" poate fi asociat fie cu urmele unor șanțuri de hotar sau fortificații de
pământ(val și șanț), fie cu tronsoane ale vechilor drumuri romane. Termenul de "iarc" ("șanț
de hotar") ar putea deriva fie din cuvântul turcesc ("ark", "arka") sau din slavă ("jarak"), sensul general fiind cel de "șanț", "canal", "tranșee"” (Szentmiklosi, 2015, p. 31).
2
Harding, 2017, p. 9.
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argumente pentru folosirea cuvântului “Iarcuri” ca definitoriu pentru aceaste așezări
fortificate.
Nu putem să nu adăugăm că, prin construcție, Iarcurile definesc și un anumit tip
de societate: capabilă de mari eforturi în îndeplinirea unor planuri, cu viziunea unor
concepte tactice și strategice, probabil amenințată de mari pericole.
Încadrarea geografică propusă e determinată de existența acestor așezări fortificate de la sfârșitul epocii bronzului în regiune, parțial cercetate arheologic prin
șantiere și cercetări de suprafață, de analiza imaginilor satelitare și identificarea cu
ajutorul acestora a unor așezări fortificate din, probabil, aceeași epocă. În cazul efectuării
cercetărilor de teren asupra unora s-a obținut confirmarea cronologică primară.
Cercetările vor continua și, în curând, sperăm că vom avea o imagine mai precisă a numărului și amplasării Iarcurilor, articolul de față dorind doar să facă un plan
de situație, la nivelul anului 2018, asupra distribuției acestora în regiune.
Desigur, nu toate așezările fortificate ale acestei perioade sunt identificabile pe
imaginile satelitare avute la dispoziție, unele din ele s-ar putea afla sub așezările moderne sau acoperite de aluviuni ori dune de nisip, încadrarea geografică putând fi lărgită
de-a lungul timpului, un argument fiind, de exemplu, și extensia pe o arie mai largă a
culturii Cruceni-Belegiš3 în zone adiacente celei în care acest tip de așezări au fost identificate. Dacă la vest și la est de această regiune a Panoniei sud-estice așezările fortificate ale perioadei sunt hill-fort-urile, la nord de Criș, până în dealurile subcarpatice în
bazinul râului Ier4, afluent al Barcăului, avem o situație similară cu a Iarcurilor în cazul
așezărilor fortificate de la Andrid-Corlat (58 ha) și Căuaş-Sighetiu (18,6 ha)5, care sunt
situate pe două insule formate de brațe ale Ierului și aparțin unei culturi azi definite
drept Gáva (Hallstatt timpuriu).
În linii mari, am putea afirma că încadrarea geografică a Iarcurilor ar fi la nord
cursul inferior al Crișului, cu lunca sa mlăștinoasă, la est zona piemontană a Carpaților
Occidentali, la sud cursul râului Sava, de la confluența sa cu Drina și apoi cursul Dunării, până la intrarea în Clisură, iar la vest lunca cursului inferior al râului Tisa (Fig. 1),
de la confluența cu Crișul și până la cea cu Dunărea, delimitându-se astfel o suprafață
de circa 30000 km2.
În această prezentare succintă, pentru o mai bună înțelegere, vom împărți regiunea de sud-est a Câmpiei Panonice, care adăpostește Iarcurile, în trei zone convenționale: de nord, centrală și de sud.
Pornind din nord și observând detaliile hărții de la sfârșitul secolului al XVIIIlea a zonei noastre de interes (Fig. 2), care prezintă regiunea neafectată de lucrările de
hidroameliorare moderne, constatăm că acest teritoriu e apărat natural de întinse zone
inundabile și mlăștinoase la vest, nord și în bună măsură la est, până la abrupta margine
vestică a Munților Zarandului și de cursul inferior al Mureșului la sud.
Se poate observa că partea centrală a zonei de nord a regiunii are un deficit de
umiditate, care se reflectă în utilizarea pășunilor din aceste suprafețe pentru creșterea
3

Szentmiklosi, 2009, p. 8-9.
Eriu din ér (l.m.) – pârâu (lr.).
5
Kienlin, Marta, 2014, p. 381.
4
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Fig. 1. Hartă a sud-est-ului Câmpiei Panonice6.

Fig. 2. Aria nordică a regiunii Iarcurilor7.
6

Maps for free modificat; https://maps-for-free.com/#close (accesat 15.10.2018).
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animalelor, în contrast cu zonele mai joase din terasele de la marginea luncilor cursurilor de apă, care sunt arate cu predilecție.
Un vad important de trecere al râului Tisa (printre puținele) se găsește în vecinătatea așezării fortificate de la Szentes-Várhát (16 ha).
Privind de această dată schița amplasării așezărilor fortificate (Fig. 3), marcate în funcție de tipul cercetării arheologice cu cercuri roșii și cu font mai mare cele
care au fost deja investigate invaziv, iar cu triunghiuri galbenele cele evaluate prin cercetări de suprafață, observăm concentrarea lor, în principal, de-a lungul și în vecinătatea brațului nordic al Mureșului, Ier (Saros Ér – Szárasz ér), care, la rândul său, se
împarte în mai multe brațe, a micilor afluenți ai acestora, a Krakk-ului, sau pe terasa
înaltă nordică a Mureșului, folosind-o ca element favorabil fortificării.
Lipsa pe hartă a unor așezări de-a lungul Crișului Alb, sau în martorii de eroziune de pe malul Tisei, poate fi explicată prin faptul că în această zonă se găsesc mai
multe așezări importante moderne (de exemplu, Békéscsaba, Gyula, Szegvár), care
suprapun probabil vechile așezări. Prezența unei surse de apă pare să fie esențială în
alegerea amplasamentelor așezărilor permanente fortificate într-o zonă cu deficit de
umiditate, chiar etimologia denumirii Szárasz – Secul fiind o dovadă a acestui fapt.
Pe de altă parte, constatăm existența unor fortificații fără locuire permanentă,
cu datare incertă, ca și a fortificațiilor liniare paralele, care se întind între interfluviile
Mureșului, Ierului și Crișului, având șanțurile orientate spre vest, sugerând în acest
fel o amenințare venită din această direcție.
Asupra cercetărilor arheologice efectuate putem aminti pe cele din Ungaria:
prin șantiere arheologice cele de la Orosháza-Nagytatársánc (100 ha)8, VégegyházaZsibrik-domb (7 ha)9, Csanádpalota-Földvár (460 ha)10, Makó-Rákos-Császárvár (36
ha)11 și prin cercetări de suprafață12 Békéssámson-Szőlősi-Határ-dűlő (50 ha), Tótkomlós-Határ-dűlő (12 ha), Battonya-Landesmann-dűlő III (75 ha), Újkígyós-Örök-dűlő
(50 ha)13, Mezőkovácsháza-Kis-Ádáz-dűlő (31 ha)14, Medgyesegyháza-Lagzi-dűlő (20
ha)15 și Nagybánhegyes (55 ha)16. În România cercetările prin șantiere arheologice au
vizat siturile de la Sântana-Cetatea Veche (75 ha)17, Semlac-Livada lui Onea (5 ha)18,

7

Königreich Ungarn (1782–’85) - First Military Survey, on-line https://mapire.eu/en/map/first
survey-hungary/?bbox=2214718.884591438%2C5829906.539449605%2C2492796.79349290
95%2C5921630.973391817&map-list=1&layers=osm%2C147 (accesat 1.09.2018).
8
Banner, 1939; Lichtenstein, Rózsa, 2008, p. 49.
9
Lichtenstein, Rózsa, 2008.
10
Szalontai, 2006; Szalontai, 2012; Szeverényi et alii, 2014; 2015.
11
Horváth, 1973; Trogmayer, 1993.
12
Lichtenstein, Rózsa, 2008.
13
informație după BÓKA Gergely (teză de doctorat; apud Vajk et alii, 2017, p. 142).
14
Vajk et alii, 2017, p. 143.
15
Vajk et alii, 2017, p. 143.
16
Vajk et alii, 2017, p. 143.
17
Gogâltan, Sava, 2010; Gogâltan et alii, 2013.
18
Gogâltan, 2014, p. 242-246.
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Fig. 3. Aria nordică a regiunii Iarcurilor19.

19

Maps for free și Google earth modificat https://maps-for-free.com/#close (accesat 2.09.2018).
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iar cercetările de teren pe cele de la Turnu-Vest (Pusta Sionda) (33 ha)20 și Pecica-Între
vii (Șanțul Mic) (100 ha)21, Sânpaul-Est (2,2 ha)22.
Cu ajutorul fotografiilor aeriene23 și a imaginilor satelitare24 au mai fost observate încă 7 presupuse așezări fortificate, probabil aparținând sfârșitului epocii bronzului:
Semlac-Pusta lui Cucu, Pecica-Duleul lui Bran, Variașu Mare (în România) și Battonya-Tompa-puszta, Battonya-Parázs-tanya, Battonya-SSE (în Ungaria), iar La Prioran
– Battonya-Vörös-dűlő fiind împărțit între cele două țări.
Însumând, la nord de Mureș, într-o suprafață de circa 9000 km2, de pe teritoriile
actuale ale Ungariei și României, se găsesc un număr de 16 așezări fortificate confirmate și încă 7 presupuse, având forme diferite, închizând suprafețe de la 2 ha la peste
400 ha și probabil circa 150 km de fortificații liniare. Astfel ne putem forma o imagine
asupra provocărilor care le ridică studierea acestei perioade a preistoriei în regiunea
nordică a Iarcurilor.
Aria centrală (Fig. 4), reprezentând partea de nord a Regiunii istorice a Banatului, e divizată între Ungaria, România și Serbia.
Zona este mărginită la nord de cursul inferior al Mureșului, la est de Dealurile
Lipovei, la est de Munții Poiana Ruscăi și Dealurile Fârliugului, la sud de cursul râului
Timiș, în câmpia joasă și mlăștinoasă a acestuia, iar la vest de râul Tisa.
Privind schița amplasării fortificațiilor în acest areal putem observa că, pe lângă cele de pe terasele Mureșului și Arancăi, de la Munar și Sânicolaul Mare-Seliște,
avem o grupare care speculează grindurile și popinele din câmpia joasă, unele grupate
în jurul complexului de fortificații Bega-Iarcuri25. Alte fortificații se găsesc la marginea Câmpiei Înalte a Vingăi: Complexul de fortificații de la Variaș-Satchinez, sau în
interiorul acesteia, ca la Firiteaz-Țârvenca și Cornești-Iarcuri. Se observă, și aici,
prezența unor fortificații liniare, care leagă mai multe astfel de așezări fortificate de la
sfârșitul epocii bronzului în complexe de fortificații (Bega-Iarcuri, Variaș-Satchinez).
Asupra cercetărilor arheologice efectuate putem aminti pe cele din România
prin șantiere arheologice: Cornești-Iarcuri (1700 ha)26, Munar-Wolfsberg (12 ha)27,
Giroc-Mescal (0,55 ha)28, Sânicolaul Mare-Săliște (21 ha)29, Topolovăț-Joamba (15
ha)30, prin cercetări de suprafață la Lovrin-Bugeac (65 ha)31, în complexul de fortificații de la Variaș-Satchinez (Variaș: Odaia Jupanschi (154 ha); Pământ Alb (47 ha); Iar20

Pădurean, 2014, p. 353.
Dorogostaisky, Ardelean, 2014, p. 334-347.
22
Pădurean, Dorogostaisky, 2015, p. 187-189.
23
Rada et alii, 1988
24
Lichtenstein, Rózsa, 2008, p. 49.
25
Dorogostaisky, Micle, 2016, p. 601-630.
26
Micle, Măruia, Dorogostaisky, 2006, p. 283-306 (cercetări de suprafață); Szentmiklósi et alii,
2011, p. 819-838; Heeb et alii, 2017, p. 217-228.
27
Sava, Gogâltan, 2017.
28
http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3663 (accesat 1.08.2018).
29
Dorogostaisky, Ardelean 2014 p. 331-334; Stavilă, 2015, p. 229-254.
30
Moroz-Pop, 1983, p. 469-489.
31
Dorogostaisky, Hegyi, 2017, p.766-767, Fig. 18.
21
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cu Mic (22,5 ha); Satchinez: Râtul Popii (50 ha) și de valuri cu șanțuri de legătură în
lungime de circa 20 km)32, în Bega-Iarcuri33 (Cenei-Meighița (35 ha), Bobda (128 ha),
Beregsău Mic (125 ha), Checea Nord-Est (1, 2 și 3 cu câte 14, 20, 42 ha), Firiteaz-Țârvenca (6 ha)34, Biled-Șandra-Pământ ars (42 ha). În Serbia a fost cercetat invaziv situl
de la Kikinda-Gradište Idjoš (19 ha)35, iar prin cercetări de suprafață cele de la Crna
Bara (45 ha)36, cu o fortificație liniară adiacentă de 5 km, Mokrin (54 ha), Torda E (37
ha) și Žitište S (73 ha).
Pe imagini satelitare, în Vojevodina (RS), în districtele de nord și central ale
Banatului, se pot observa un număr de 13 posibile așezări fortificate: Mokrin SV, Kikinda SV, Banatska Topolova N și NE, Novi Bečej N și NE, Bašaid V, Alexandrovo
V, Melenci N și SE, Mihailovo N, Zrenjanin SE și Hettin NE. Aceasta din urmă, alături de cea de la Checea SV, din jud. Timiș, România, par să facă parte din Complexul
de fortificații Bega-Iarcuri. Apropierea lor nemijlocită de frontiera dintre Serbia și România nu au permis cercetări arheologice până în prezent.
În aria centrală, cu o suprafață de circa 10000 km2, regăsim în prezent un număr de 22 așezări fortificate confirmate și încă 14 presupuse, având forme diferite,
închizând suprafețe de la 0,5 la peste 4000 ha și circa 50 km de fortificații liniare.
Privind de această dată la arealul sudic al Iarcurilor distingem două zone, prima, cea de la est, mărginită la nord de cursul inferior al râului Timiș, la est de Munții
Dognecei, Vârșețului, Aninei și Locvei, la sud de Dunăre și la vest de Tisa, încadrânduse în sud-vest-ul provinciei Banat, pe teritoriile României și Serbiei și o a doua cuprinzând malul drept al cursului inferior al Tisei și regiunea estică a Srem-ului (Syrmia)
în Serbia.
Asupra cercetărilor arheologice efectuate putem aminti pe cele din Serbia prin
excavații: Belegiš-Gradac (1 ha) / Šančine / Stojića Gumno37, Gomolava (1,8 ha)38,
Mošorin-Feudvar (0,6 ha)39, Orešac-Židovar (2 ha)40 și fortăreața Petrovaradin41.
Prin structura lor multistratificată ele au permis o mai bună definire cronologică a tipologiei materialului ceramic al culturii Belegiš. Prin cercetări de teren au fost
relevate fortificațiile de la Crepaja 1 (+ Jabuka 35), Kacarevo 142, Čurug S, iar o bună
parte din cele încă neconfirmate apar pe imaginile satelitare și vor fi incluse, în curând,
într-un nou proiect de cercetare43.
32

Dorogostaisky, Hegyi, 2017, p. 747-770.
Dorogostaisky, Micle, 2016, p. 601-630.
34
Micle et alii, 2007, p. 7-32.
35
Molloy et alii, 2017, p. 161-172.
36
Trifunović et alii, 2016, p. 74-76, Karta 25 / lokalitet 24.
37
Tasić, 2002 ; Vranić, 2002.
38
Tasić, 2005.
39
Falkenstein et alii, 2016 p. 5-36.
40
Ljuština, 2013.
41
Tasić, 2005, p. 7.
42
Ćuković, 2013, p. 6-26.
43
Novaković, Grosman, 2018, Planșa 09.
33
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Fig. 4. Aria centrală a regiunii Iarcurilor44.
44

Maps for free și Google earth modificat; https://maps-for-free.com/#close (accesat 2.09.2018).
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Fig. 5. Aria sudică a regiunii Iarcurilor45.
45

Maps for free și Google earth modificat; https://maps-for-free.com/#close (accesat 2.09.2018).
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Între posibilele așezări fortificate enumerăm un număr de 11: 3 la nord și est
de dunele Deliblata – Jarkovac SE, Dobrica NNE, Margita SV – și alte 8 la vest de acestea, în teritoriul cuprins între Dunele Deliblata și cursul inferior al Timișului, la o distanță între 8–12 km de râu: Uzdin S, Kovačica V, Crepaja NE 1 și 2, Kacarevo N, Pančevo NE și E, Bavanište N. În partea sudică unele așezări au chiar limita estică pe zona
mai înălțată a dunelor. În celelalte zone așezările fortificate sunt mult mai apropiate
de cursurile de apă.
În aria sudică, cu o suprafață de circa 11000 km2, regăsim în prezent un număr
de 8 așezări fortificate confirmate și încă 11 presupuse, având forme diferite, închizând
suprafețe de la un hectar la peste 94 ha. Studiul asupra fortificațiilor liniare fiind abia
la început nu putem oferi date precise.
Însumând datele prezente, pentru întregul teritoriu studiat avem un total de 46
de așezări fortificate confirmate și 32 presupuse, cu o lungime totală a fortificațiilor liniare și circulare care depășește cu siguranță 1000 km.

2. Discuții

Fig. 6. Žitište S46.
O să ne oprim mai întâi asupra imaginii satelitare a sitului de la sfârșitul epocii
bronzului din zona centrală a Iarcurilor de la Žitište S (RS; 73 ha; Fig. 6). El reprezintă
mai multe caracteristici interesante; este o fortificare cu similitudini constructive cu cea
de la Pecica-Între vii (-Șanțul Mic), prezentând ca element de fortificare largi (25 m)
șanțuri, fără să prezinte valuri de pământ. Ceea ce ne-a stârnit curiozitatea a fost faptul
că aparent a existat inițial o incintă închisă de șanțul 1. Apoi se pare că s-a construit o
altă incintă, de data asta mai mică, care o suprapune parțial pe prima. Acest lucru poate fi observat la intersecția marcată cu roșu (negru) al șanțului 1 cu 2, cel din urmă suprapunându-l pe primul. Ceva mai târziu probabil s-a săpat un al treilea șanț (pe imagine
marcat cu 3), de dimensiuni mai mici, care dublează în exterior sistemul de fortificare
al celei de a doua incinte.
46

Google earth modificat (accesat 2.09.2018).
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Fig. 7. Așezarea fortificată de la Bašaid V47.

Fig. 8. Așezarea fortificată cu trei incinte de la Nagybánhegyes48.
Un alt subiect supus discuției este o caracteristică prezentă la unele dintre aceste
mari construcții și anume existența unor incinte nelocuite, cu rol încă nedeterminat, ca
în cazul Lovrin-Bugeac49, Variaș-Odaia Jupanschi50, Cornești-Iarcuri și poate în cea de
47

Google earth modificat (accesat 2.09.2018).
USGS modificat, http://earthexplorer.usgs.gov/ (accesat 1.09.2018). Entity ID: DS1103-213
9DA075_d.

48
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la Bašaid V (RS; Fig. 6, incinta I), cu mențiunea confirmării supoziției că aparține epocii bronzului, sau la nord de Mureș, în Ungaria, unde avem astfel de situații la Csanádpalota-Földvár, Medgyesegyháza-Lagzi-dűlő, Újkígyós-Örök-dűlő și Nagybánhegyes
(Fig. 8).
Pe lângă aceasta încercăm să atragem atenția asupra impresionantelor fortificații liniare și a legăturilor acestora cu așezările fortificate, ceea ce ne îndeamnă să
aprofundăm problema organizării sociale capabile de astfel de lucrări, strategii, control al resurselor. Ele au fost marcate pe hărți cu culoarea roșie (negru) în cazul celor
confirmate prin măsurători geofizice (Complexul de fortificații de la Variaș-Satchinez)
și cu galben (alb) al celor care figurează în imaginile satelitare, dar încă sunt neconfirmate ca aparținând acestei perioade (Fig. 3–4).
Primele astfel de structuri liniare au fost semnalate51 încă de la sfârșitul anilor
’80 ai secolului trecut, prin analiza unor imagini aeriene în zona de la nord de Pecica.
În regiunea de sud-est a Ungariei, pornind de la sud de Végegyháza-Zsibrikdomb, șanțul, cu o lățime de circa 25 m, pe alocuri vizibil și în teren, ca în zona de la
NV de așezarea fortificată de la Nagybánhegyes, poate fi urmărit pe mai multe imagini satelitare urmând un traseu pe o direcție generală SV către NE, pe o distanță de
circa 50 km; trecând pe la marginea de NV a localității Nagybánhegyes, pe la marginea de N a localității Medgyesbodzás, apoi pe la circa 2 km V de localitatea Újkígyós,
la circa 7 km V de Békéscsaba, schimbându-și apoi direcția spre NNV, trecând la limita
vestică a localității Kamut, urmând apoi să facă un larg arc în jurul localității Mezőberény, oprindu-se la circa 2 km N de aceasta și la tot atât spre SV de localitatea Köröstarcsa în lunca Crișului.
Provocările cercetării arheologice a Iarcuri-lor sunt, în opinia noastră:
■ Sincronizarea cercetărilor și rezultatelor acestora pentru această perioadă a sfârșitului
epocii bronzului în principal în cele trei arheologii naționale: România, Serbia, Ungaria
și a celorlalte țări posibil implicate, printr-un proiect comun, într-un subiect de interes
european.
■ Definirea culturii materiale a societății umane care a construit și folosit Iarcurile.
■ Efortul uman, material și financiar al cercetării așezărilor și fortificațiilor de astfel de
dimensiuni.
■ Cantitatea enormă de date generată în urma cercetărilor.
■ Folosind imaginile satelitare, corelate cu planificarea complexelor cercetări arheologice, vom avea oportunitatea să avem o imagine de o incredibilă precizie a unei societăți
preistorice a Iarcurilor, care să ne conducă la un nivel superior de cunoaștere a acesteia,
a evoluției și declinului său, a centrelor de putere, a relațiilor micro-regionale.
■ Un prim și necesar pas în înțelegerea perioadei perioada sfârșitului epocii bronzului
în Europa, a fenomenului Urnfield.
Intrând în epoca unei noi revoluții tehnologice, a implementării la scară tot mai
largă a Machine Learning, a Augmented Inteligence, a Artificial intelligence, sugerăm
49

Dorogostaisky, Hegyi, 2017.
Dorogostaisky, Hegyi, 2017.
51
Rada, Ciochină, Manea, 1988.
50
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utilizarea noilor platforme de prelucrare a datelor de la Microsoft, Amazon, Google
pentru valorificarea rezultatelor pe care le va genera cercetarea acestor situri și totodată eficientizarea cercetării acestora.
În acest scop, folosirea tehnologiilor:
■ de text recognition, pentru asigurarea unei baze comune de documentare din lucrările
științifice publicate în cele trei țări cu caractere diferite și în limbi diferite și traducerea lor în limba engleză;
■ utilizarea object recognition, pentru artefacte și realizarea unor baze de date comune
și normarea culturilor populațiilor din acea perioadă;
■ analiza imaginilor folosind algoritmi și platforme de machine learning, pentru a evidenția noi detalii ale acestora;
■ programarea utilizării dronelor, pentru a obține imagini și ridicări topografice precise ale site-urilor;
■ corelarea datelor statistice ale distribuției spațiale și cronologice a fragmentelor ceramice din interiorul siturilor cu măsurătorile geofizice
sunt câteva din opțiunile prezentului.
Astăzi, prin tehnologiile de comunicații, putem avea un acces cvasi-permanent
la platformele care utilizează resursele de procesare și memorie de dimensiuni aproape
inimaginabile în trecut, aflate în cloud și la noii algoritmi dezvoltați, de această dată
cu costuri de utilizare rezonabilă prin facilitatea de a plăti doar ceea ce folosești, iar
astfel se deschid noi orizonturi în cercetarea arheologică în general.
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Abstract. The paper presents compositional analysis (XRF method) results for the alloy of 12
coins type Radulesti-Hunedoara illegally excavated in La Arsuri glade, west of Sarmizegetusa
Regia. The most surprising fact is the high title of the coins - 74–91% silver, much more than
the title of such coins analyzed before, including by us. These results impose the reconsideration
of some aspects related to the coinage called Geto-Dacian, second phase. So, the explanation
of the low silver title for such coins due to a silver crisis must be treated with high
circumspection. The significance of these coins, which can’t be considered usual money, must be
discussed. Our hypothesis is the coins are symbols of an ethnic community as existing in 3rd –1st
Centuries BC. The coins with a high silver content were used as votive deposits in the name
of the emitter community and the coins with low silver title as gifts or distinctions for some
members of the community. Because in the area of La Arsuri glade other monetary treasures
were found, this suggests a votive deposits place acting from 2nd Century BC until 1st
Century AD.
Keywords: Radulesti-Hunedoara coins, silver title, XRF, La Arsuri glade.

1. Cadrul istorico-geografic
Tezaurul, compus din 12 monede, a fost recuperat pe cale judiciară de poliţişti
ai Inspectoratului de Poliţie Hunedoara, în cadrul unui dosar penal din 2001, aflat sub
coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva. În urma percheziţiei efectuată
la reşedinţa lui Adrian Stoicoi, zis Adi Bocșeru, din Grădiștea de Munte (com. Orăştioara de Sus), la data de 19.03.2001, organele de poliţie au ridicat 37 de monede, între
care şi tezaurul de imitaţii dacice de tip Răduleşti-Hunedoara, considerate ca făcând
parte din etapa a doua a monetariei denumită de către Constantin PREDA drept geto-
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dacică1. Tezaurul a fost predat la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, prin
adresa 245240 din 20.03.2001 şi a fost expertizat de către numismatul muzeului, Olimpia PALAMARIU, prin Raportul nr. 239/27.03.2002. Ulterior, urmare a Ordonanţei
din 24.02.2006 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba, care a redeschis și conexat mai multe dosare penale anterioare, în cadrul dosarului nr. 151/P/2006, tezaurul
a fost transferat, împreună cu toate bunurile arheologice indisponibilizate, la Muzeul
Naţional al Unirii din Alba Iulia, prin procesul-verbal din 1.03.2006.
Pentru a putea interpreta rezultatele prezentăm și circumstanţele în care a fost
descoperit acest tezaur.
Din datele obţinute pe cale judiciară au fost recuperate informaţii utile atât pentru desfăşurarea cauzei penale, dar şi pentru interpretarea contextului arheologic de
provenienţă. La modul general, locul de unde au fost sustrase monedele din contextul
lor originar aparţine ansamblului de situri arheologice al cetăţilor şi aşezărilor dacice
de pe Valea Grădiştei (Godeanului), situat de-o parte și de alta a văii, din dreptul localităţii Costeşti (comuna Orăştioara de Sus), spre sud, în amonte pe valea menţionată.
Punctul exact în care a fost localizată groapa de provenienţă aparţine sectorului Dealul Muncelului2, mai precis versantului vestic al acestuia, delimitat la est de
sectoarele La Arsuri şi Feţele Albe, la sud de versanţii dinspre Valea Grădiştei, iar la
vest şi nord-vest de Valea Anineșului. Arealul descoperirii este localizat pe prelungirea
spre vest a sectorului Feţele Albe, pe un promontoriu (picior de munte) împins spre
vest, într-o zonă cercetată sporadic anterior3.
Pentru o mai exactă localizare, vom preciza că din centrul localităţii Grădiştea
de Munte, din dreptul şcolii4, porneşte calea antică de acces spre est, sud-est, paralel
pe partea dreaptă a râului Grădiştii, cu un urcuş uşor spre Dealul Măgureanului, apoi,
1

Preda, 1998, p. 205-208.
Daicoviciu et alii, 1989, p. 191, fig. 44. Tot aici precizări asupra faptului că denumirea de Dealul Muncelului este “mult prea imprecisă”, deoarece în acest areal, relativ restrâns al poienii,
au fost sesizate şi alte toponime: Dealul Popii, Cioaca lui Alexandru, Dealul lui Rujoi, La
bifurcarea Cărării, Casa Pădurarului, Grădina Pădurarului (Daicoviciu et alii, 1989, p. 191192 și fig. 44). Investigaţiile au relevat faptul că întreaga poiană, situată pe cumpăna apelor
acestui picior de munte, a fost intens locuită (locuinţe, turnuri, blocuri de calcar, tuburi de
teracotă, ceramică etc.).
3
Daicoviciu et alii, 1951, fig. 19, 29; Daicoviciu et alii, 1955. De-a lungul drumului de cumpănă de pe Dealul Anineşului, Sub Cununi, au fost semnalate mai multe amenajări gospodăreşti
aparţinând dacilor, unele terase antropogene fiind sondate de arheologi. C. Daicoviciu afirma
că “în general, se poate spune că toate poienile şi tăpşanele din aceste locuri au fost locuite
de pe vremea dacilor, într-o măsură chiar mai mare decât există astăzi gospodării moderne”.
Locuirea dacică aparţine sec. I dHr şi începutul sec. II dHr, sfârşitul ei fiind datorat războaielor
cu romanii. Este de remarcat că dacii, care locuiau aceste gospodării, se bucurau de o bunăstare
remarcabilă, ilustrată şi de faptul că îşi trăseseră apă curentă prin conducte de teracotă, depistate în mai multe locuri, ca de pildă la Casa Pădurarului, pe Dealul lui Cocoş sau pe Terasa
Hîrban de pe Pârîul Arsurilor (Glodariu et alii, 1988, p. 73-75; Daicoviciu et alii, 1989, p. 191192; Iaroslavschi, 2007).
4
Actualmente este baza arheologică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
2
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Fig. 1. Vedere generală asupra sectorului de sit în care a fost descoperit
tezaurul monetar.
pe cumpăna apelor, spre Dealul Popii, ajungând, după cca. 4 km, pe Culmea Anineşului,
la o intersecţie situată într-o poiană mai mare, din care se desprinde un drum ce duce
spre nord la locul numit Casa Pădurarului, sau Casa lui Bodea5. Actualmente acest
drum este amenajat, fiind calea de acces spre câteva gospodării particulare situate în
poienile de pe cumpăna apelor. Mai recent, din dreptul văii Gerosului, punct situat la
cca. 4 km distanţă de şcoală pe drumul de acces spre Sarmizegetusa Regia (DJ 705A,
actualmente asfaltat), a fost amenajată o altă cale de acces direct, spre nord, dinspre
Valea Grădiştei, spre poiana de pe Culmea Anineşului, unde se află poiana cu intersecţia
menţionată în legătură cu Casa Pădurarului. Imediat ce această cale de acces iese pe
cumpăna apelor, după câteva serpentine pieptişe, lasă în stânga gospodăria lui Ioan
STANCI, iar după cca. 150 de metri spre est ajunge în poiana generoasă, de unde se
deschide o vedere de ansamblu asupra Dealului Anineşului (spre vest), Feţelor Albe
(spre est), văii Godeanului (spre sud) şi Vârful Muncelului, spre est, nord-est (la cca.
4,8 km). Casa Pădurarului se află la cca. 200 de metri spre nord-vest de acest punct.
În poiană se află mai multe cruci, care marchează mormintele strămoşilor proprietarilor gospodăriilor din apropiere, în proximitatea lor fiind o casă din lemn, recent construită, cu învelitoare din bitum6. Din acest punct drumul continuă spre est și sud-est,

5

Este vorba despre Vasilie BODEA, cel care a fost pădurarul localităţii o lungă perioadă de timp,
la sfârşitul secolului XX şi începutul celui următor.
6
Casa aparţine unui fost inculpat în dosarele Aurul Dacilor, la rândul său membru al grupărilor
care au efectuat detecţii şi săpături neautorizate în siturile din Munţii Orăştiei. Practica cumpărării de terenuri sau de case/gospodării în zonele în care au fost descoperite tezaure, a fost una
larg răspândită în rândul detectoriştilor în anii 2005–'10, fiind evidentă disimularea activităţilor
de detectare în activităţi ... “gospodăreşti”. Inclusiv casa pădurarului Bodea a fost cumpărată
de un “întreprinzător” din Sebeş.
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pe lângă Casa Lucreţiei7, spre punctul La Arsuri, situat la ca. 600 de metri de bifurcaţia amintită, Terasa Hârban şi, mai departe, spre Feţele Albe.
Punctul în care a fost descoperită groapa tezaurului monetar se află în proximitatea acestor cruci din poiană, amplasate pe un loc mai ridicat, pe marginea drumului
de acces, cu 200 m înainte de bifurcaţia spre Casa Pădurarului. De remarcat faptul că
în arealul acestei poieni au mai fost descoperite cel puţin alte 4 gropi cu depuneri constând în tezaure monetare!8 În fine, să mai precizăm faptul că deasupra Casei Pădurarului, în liziera pădurii, la o distanţă de cca. 100 m nord faţă de casă şi 300 m nordest faţă de grupul de cruci, pe o pantă destul de abruptă, a fost descoperit, în 1996,
tezaurul compus din peste 3600 de stateri Koson, intrat în literatura de specialitate,
sub numele de Tezaurul de la Târsa9.
Revenind la tezaurul compus din cele 12 monede de tip Răduleşti- Hunedoara,
nu putem să nu facem anumite precizări asupra “descoperitorului” său. Adrian Stoicoi
este fără îndoială unul din cei mai abili, mai versatili şi mai longevivi dintre detectoriştii care au activat în Munţii Orăştiei în ultimii 20 de ani. Acesta a jucat, începând
din 1994, rolul călăuzei pentru toate grupurile şi asociațiile de căutători de comori. A
început ca ghid şi gazdă a detectoriştilor, apoi colaborator apropiat al acestora, ulterior
asociat și, în fine, lider de grupare de detectorişti. În ultimii ani a activat individual,
dovedind lipsă de încredere în alţi asociaţi. În relaţia cu organele judiciare a “experimentat” toate calităţile: martor, martor cu identitate ascunsă, informator, făptuitor, suspect, inculpat şi ... condamnat10. Poziţionarea locuinţei sale de reşedinţă efectiv în situl
arheologic11, pe marginea drumului de acces spre Sarmizegetusa Regia, precum şi
excelenta cunoaştere a căilor de acces spre diverse sectoare ale sitului, i-au asigurat o
permanentă racordare cu toți cei care au fost implicați în efectuarea de detecţii ilegale
7

Lucreţia RÂMBETEA este cea care a asigurat îngrijirea cetăţii de la Sarmizegetusa Regia.
Asupra acestora însă vom prezenta detaliile într-un studiu viitor. Credem că toponimicul acestei poieni, La Arsuri, nu este unul întâmplător, el consfinţind o realitate istorică, aceea a prezenţei urmelor consistente ale locuirii dacice.
9
Este primul mare tezaur compus exclusiv din monede Koson, din aur, care a fost detectat în
1996 de gruparea lui Dionisie Drăgoiu, Liviu Pricăjan şi Grecu Şofron, ultimul fiind cel care
a declarat, în cadrul urmăririi penale, că ar fi găsit acest tezaur “în streaşina casei sale”. Investigaţiile ulterioare au dovedit că locul descoperirii tezaurului este cel cunoscut ca fiind Fagii
lui Bodea, situat la cca. 100 m spre nord de casa pădurarului. Fragmente din acest tezaur, care a
avut, în final, aproape 4000 de piese, au fost vândute la Muzeul Naţional de Istorie a României,
la Banca Naţională a României, la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva şi la Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Marea majoritate a pieselor însă a ajuns
în Franţa şi alte ţări UE.
10
Într-un dosar privind infracţiunile de furt calificat, acesta a fost condamnat pe fond la 8 ani cu
executare (Tribunalul Hunedoara) pentru ca pe fond, la Curtea de Apel Alba Iulia, să fie condamnat la 2 ani cu suspendare. Recent, în alt dosar privind infracţiunea de spălare a de banilor,
a fost condamnat, pe fond, la doi ani de închisoare cu executare, la care se adaugă cei doi ani
din condamnarea anterioară.
11
Pe DJ 705C, între şcoala din Grădiştea de Munte şi drumul ce urcă spre Dealul Muncelului,
într-o luncă în care, cândva, se făceau bocşe pentru obţinerea mangalului.
8
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în căutarea de comori, astfel că a avut acces la o cantitate impresionantă de informaţii.
Cei peste douăzeci de ani de activitate i-au asigurat posibilitatea strângerii unor stocuri
considerabile de artefacte, pe care le-a ascuns în diverse locuri, pentru a avea acces la
ele în scopul valorificării. La una din percheziţiile efectuate la reşedinţa lui, au fost
găsite, pe lângă o serie de artefacte dacice şi romane, hărţi ale Munţilor Orăştiei, costume de camuflaj, manuale de instrucţiuni de folosire a detectoarelor de metale şi chiar
cagule, în general obiecte care fac inutilă orice discuţie suplimentară privind principala
ocupaţie a acestuia.

2. Analiza aliajului monedelor
Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2015/18.01.2010 s-a dispus ca acest tezaur să fie expertizat numismatic şi compoziţional de către un colectiv de la Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”
şi Muzeul Naţional de Istorie a României.
Analizele compoziţionale s-au făcut la sediul Muzeului Unirii din Alba Iulia,
folosind metoda Fluorescenţei de Raze X (XRF) bazată pe un spectrometru portabil
X-MET 3000TXR+12. Acesta este un analizor elemental cu aplicaţie de bază în analiza aliajelor, analize de soluri şi probe geologice/minereuri precum şi artefacte metalice. Principiul său de functionare se bazează pe fluorescenţa de raze X, utilizând ca
sursă de excitaţie un tub de raze X cu anod de rhodiu. Tensiunea maximă ce poate fi
aplicată pe tub este 30 KV. Permite detectarea elementelor chimice de la potasiu până
la uraniu. Detectorul de raze X este o dioda PIN de siliciu, răcită Peltier, situată în
spatele unei ferestre de kapton. Rezoluţia energetică a detectorului este mai mică de
275 eV pentru linia K a manganului. Mărimea fascicolului este de (6×5) mm2. Poate
fi alimentat la reţea sau cu acumulatori, iar analizorul este comandat de un calculator
PDA (Personal Digital Assistant).

Fig. 2. Moneda 1 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 86.5%; greutatea 11.20 g.
12

Constantinescu at alii, 2012, p. 2078.
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Analizele s-au efectuat pe zone de cca. 30 mm2 din fiecare monedă, adâncimea analizată fiind de cca. 50–60 microni funcţie de compoziţie. S-au ales zone cât
mai lipsite de coroziune, astfel încât compoziţia obţinută să fie cât mai apropiată – în
cazul monedelor cu peste 90% argint chiar identică – de compoziţia “bulk”-ului (“miezului”) monedei. În cazul monedelor cu argint între 70 şi 90% subestimarea cuprului,
datorită diminuării sale prin coroziune, este de ordinul a 2–3%, deci nemodificând semnificativ rezultatul analizelor.
Surpriza analizelor a fost titlul foarte înalt al monedelor (74–91% argint; vezi
Fig. 2–13 şi Tab. 1), mult peste ce se ştia despre acest tip de monede din analize anterioare, inclusiv ale noastre.

Fig. 3. Moneda 2 de tip Răduleşti -Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 85.5%; greutatea 11.09 g.

Fig. 4. Moneda 3 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 86.2%; greutatea 10.98 g.
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Fig. 5. Moneda 4 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 86.7%; greutatea 10.92 g.

Fig. 6. Moneda 5 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 86.3%; greutatea 10.91 g.

Fig. 7. Moneda 6 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 87.5%; greutatea 10.73 g.
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Fig. 8. Moneda 7 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 90.2%; greutatea 10.60 g.

Fig. 9. Moneda 8 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 89%; greutatea 10.55 g.

Fig. 10. Moneda 9 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 81.2%; greutatea 10.26 g.
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Fig. 11. Moneda 10 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 84.5%; greutatea 10.17 g.

Fig. 12. Moneda 11 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 73.4%; greutatea 10.03 g.

Fig. 13. Moneda 12 de tip Răduleşti-Hunedoara (Sarmizegetusa);
Ag 73.2%; greutatea 9.08 g.
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Cu ocazia expertizării am analizat şi o moneda de tip Răduleşti-Hunedoara aflată la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva (Fig. 14).

Fig. 14. Moneda 13 de tip Răduleşti-Hunedoara (Muzeul din Deva); Ag 8,2%.

3. Rezultate şi discuţii
În Tab. 1 avem sintetizate compoziţiile aliajului monedelor din tezaurul
recuperat din zona vest de Sarmizegetusa Regia.
Denumire

Nr. inventar

Greutate
(g)

Ag
%

Sn
%

Cu
%

Au
%

Pb
%

Bi
%

Răduleşti-Hunedoara

1

11.20

86.5

7.3

4.7

0.6

0.4

0.3

Răduleşti-Hunedoara

2

11.09

85.5

6.2

6.1

0.7

0.8

0.3

Răduleşti-Hunedoara

3

10.98

86.2

3.8

7.6

0.2

1

0.8

Răduleşti-Hunedoara

4

10.92

86.7

5

7.5

0.35

0.25

0.25

Răduleşti-Hunedoara

5

10.91

86.5

6.4

5.3

0.6

0.6

0.3

Răduleşti-Hunedoara

6

10.73

87.5

3.9

6.9

0.7

0.35

0.35

Răduleşti-Hunedoara

7

10.60

90.2

4.6

3.1

0.7

0.2

0.2

Răduleşti-Hunedoara

8

10.55

89

5.6

3.8

0.6

0.35

0.35

Răduleşti-Hunedoara

9

10.26

81.2

6.1

10.5

0.25

1.4

0.5

Răduleşti-Hunedoara

10

10.17

84.5

5.9

6.8

0.7

1.3

0.3

Răduleşti-Hunedoara

11

10.03

73.4

5.7

19.3

0.6

0.25

0.25

Răduleşti-Hunedoara

12

9.08

73.2

7.2

17.6

0.6

0.5

0.5

Răduleşti-Hunedoara

13

8.2

12.5

79

-

0.2

-

Tab. 1. Compoziţia aliajului monedelor de tip Răduleşti-Hunedoara
(Sarmizegetusa).
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În Tab. 2 prezentăm compoziţia aliajului unor monede de tip Răduleşti-Hunedoara aparţinând Muzeului Naţional de Istorie a României analizate de noi anterior.

Răduleşti-Hunedoara

T
i
p

Nr. inventar

(MNIR )

Greu
-tate
(g)

Cu
(%)

Ag
(%)

Sn
(%)

Au
(%)

38958

10,2

70,4

13,1

15,4

0,34

38964

10,2

47

33,7

17,5

39022

9,92

29,6

52,8

39031

10,61

33,6

39040

10,81

39051

Bi
(%)

Altele
(%)

0,5

0,08

As: 0,1

0,36

0,7

0,14

16,1

0,5

0,5

0,14

48,7

16

0,44

0,6

0,18

53,8

31,6

12,8

0,36

0,8

0,12

9,99

32

46

20,1

0,61

0,8

0,17

Zn: 0,2
As: 0,4
Zn: 0,2
As: 0,15
Zn: 0,2
As: 0,3
Zn: 0,3
As: 0,2
As: 0,3

39060

10,55

43,5

36,8

17,6

0,4

0,9

0,16

39067

10,29

33,9

46,5

17,2

0,27

1,3

0,28

39109

10,11

23,2

53

21,7

0,92

0,5

0,15

13

Pb
(%)

Zn: 0,4
As: 0,2
Zn: 0,2
As: 0,3
Zn: 0,3
As: 0,2

Tab. 2. Compoziţia aliajului monedelor de tip Răduleşti-Hunedoara (MNIR).
Din interpretarea analizelor trebuie să remarcăm că acest tezaur se încadrează
în categoria depunerilor votive de obiecte de aur şi argint (podoabe şi monede) din zona
cetăţilor dacice de pe Valea Grădiştei (Godeanului), cele mai faimoase fiind cele ale
brăţărilor spiralate de aur14.
În Etapa a II-a a monetariei numite geto-dacice apare şi se generalizează de
ambele părţi ale Carpaţilor aliajul argint-cupru-staniu(-plumb), posibil obţinut prin alierea argintului cu bronz – vezi şi analizele noastre anterioare15, lucru ce se verifica şi
în cazul monedelor Răduleşti-Hunedoara din prezentul tezaur. Explicaţia bazată pe o
criza a argintului în această perioadă nu poate fi susţinută deoarece pe teritoriul României nu s-au exploatat sursele geologice de argint până la început de secol XIII – minele
din Rodna deschise de colonişti saşi16. Argintul din aurul transilvan nu a fost extras
nici el până la apariţia coloniştilor saşi, dovada că până şi romanii trimiteau aurul de
la Roşia Montană la monetariile din Imperiu pentru a fi rafinat şi folosit la baterea de

13

i.e. Muzeul Naţional de Istorie a României (abreviere).
Constantinescu et alii, 2010.
15
Raport de fază nr. 5 de la contractul nr. 48, proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0078 “Studii de
arheometalurgie pe Aurul şi Argintul Dacic folosind metode performante de spectrometrie de
raze X”, 2015.
16
Maghiar, Olteanu, 1970, p. 111.
14
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aurei17.
Am realizat şi o comparaţie cu analize compoziţionale pentru monede celtice
din restul Europei pentru care am găsit date în literatura de specialitate. Astfel, pentru
monedele emise în zona Bretaniei (Armorica) de către diverse triburi celtice, în teza
de doctorat a lui Camille SARTHRE18 sunt prezentate analize de monede din secolul
II îHr emise de Coriosoliti având un titlu mediu Ag=24%, Cu=66%, Sn=9%, Au=0.1%,
Pb=0.5%. Acest aliaj apare şi în articolul lui Maria Filomena GUERRA şi Philippe
ABOLLIVIER19, unde sunt prezentate monede cu un titlu mediu: Ag=60%, Cu=28%,
Sn=10%, Au=0.4%, Pb=0.6%. Monede cu conţinut asemănător s-au găsit şi în Galia
Cisalpina. Astfel, într-un articolul din 201520 titlul mediu al monedelor analizate este
Ag=27%, Cu=66%, Sn=5%, iar autorii afirmă chiar că apariţia în monede a staniului
poate fi considerat ca indiciu incontestabil al emiterii în secolul II îHr. Interesant este
că procedeul alierii argintului cu staniu (bronz?) a fost pus în evidenţă şi în podoabele
scordiscilor din tezaurul Židovar (Serbia), care aparține tot secolului al II-lea îHr21. În
acest tezaur se găsesc fibule din argint aliat cu bronz: Ag=91%, Cu=3%, Sn=1.5%,
Pb=1.7%, compoziţie asemănătoare cu cea determinată de noi la monedele de tip Răduleşti-Hunedoara găsite la Sarmizegetusa Regia. De remarcat că tezaurul de la Židovar
conţine şi podoabe de argint fără staniu. Toate acestea demonstrează puternica legătură dintre monetaria geto-dacică şi lumea celtică, în cazul de faţă tehnologia comună
de producere a aliajului monedelor.
Faptul că în cazul monedelor de tipul Răduleşti-Hunedoara am găsit exemplare
cu conţinut de argint scăzut, dar şi exemplare cu titlu foarte bun (argint peste 90%),
impune o maximă circumspecţie în atribuirea scăderii titlului acestor monede unei
posibile crize a argintului în Dacia, fiind şi un argument în ceea ce priveşte semnificaţia acestor monede, după părerea noastră simboluri ale unor comunităţi etnice, aşa
cum se crede că existau ele în secolele III–I îHr. Monedele cu titlu înalt erau utilizate
ca depuneri votive din partea comunităţii emitente, pe când monedele cu titlu scăzut
ca recompense sau distincţii acordate unor membri ai acelei comunităţi. Deoarece în
zona poienii La Arsuri s-au mai descoperit şi alte tezaure monetare este sugerată o locaţie de depuneri votive, care începe cel mai târziu de la finele secolului II îHr cu monedele Răduleşti-Hunedoara. Interesant că între cele 37 de monede confiscate de la
Adrian Stoicoi există şi denari romani republicani (noi am analizat 12 monede), cei
mai recenţi aparţinând lui Marcus Antonius – Legiunea III şi Octavianus Augustus,
sugerând utilizarea acestei locaţii pentru depuneri votive posibil până către sfârșitul
secolului I îHr. Într-un studiu viitor vom prezenta detaliile privind tezaurele monetare
descoperite în zona La Arsuri.
În final, un comentariu privind faptul că toate aceste tezaure votive au rezistat
neafectate mai bine de 2000 de ani. Ca şi în cazul celţilor, explicaţia este probabil
17

Cristea-Stan et alii, 2015, p. 723-730 .
susţinută la Sorbona în anul 2002 (Sarthre, 2002).
19
Guerra, Abollivier, 2016, p. 1-11.
20
Corsi et alii, 2015, p. 730-737.
21
Živkovic et alii, 2014.
18
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duritatea extremă a pedepselor celor care ar fi atentat la preţioasele depuneri dedicate
zeilor. De remarcat că nici chiar romanii, când statul dac dispăruse, nu au reuşit să afle
nimic despre aceste depuneri, deşi foloseau metode de interogare foarte dure. Interesantă este şi comparaţia dintre modul în care romanii după cucerire s-au comportat faţă
de zona cetăţilor dacice şi faţă de Ierusalimul de după înfrangerea răscoalei iudeilor.
În ambele cazuri s-au impus o distrugere şi un abandon total, posibil generate de puternicul statut religios al zonelor care putea regenera rezistenţa localnicilor cuceriţi.
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COMMENTS ON THE MORPHOLOGY OF
THE HILLFORT FROM MUNCEL
Eugen S. Teodor*, Aurora Peţan**, Alexandru Hegyi***
* Romanian National History Museum, Bucharest; esteo60@yahoo.co.uk
** Research Center of Dacica Fundation, Alun; aurora.petan@dacica.ro
*** West University of Timișoara, Timișoara; alexandruhegyi@gmail.com
Rezumat. Ne referim la fortificaţia cunoscută în literatură sub numele Muncel, aflată pe muntele de la nord de capitala regatului dacic, la o mică distanţă dar 500 de m mai sus, reprezentând
cheia defensivei (sau ofensivei) din războaiele daco-romane de la începutul sec. II dHr. Există
practic un consens în a atribui lucrările de acolo romanilor, deşi sondajele arheologice minuscule, de până acum, indică inventar de tip dacic.
Ultima luare de poziţie în materie1 reprezintă un moment important, câtă vreme este
semnată de autori cu un renume solid în cercetarea aeriană şi arheologia militară romană; mai
mult, studiul respectiv beneficiază de modelul teren de tip LiDAR, care reprezintă premiza unei
expertize topografice de fineţe. Din nefericire, nu a fost cazul.
Am profitat de pre-existenţa unui model-teren realizat în 2016 (din dronă) pentru a
verifica analiza cercetătorilor britanici şi am ajuns la concluzii diametral opuse. Între motivele
unei asemenea încheieri enumerăm aici absenţa unui şanţ exterior (susţinută de autorii menţionaţi, dar şi de Al. Stefan, cu peste un deceniu în urmă), existenţa unui larg şanţ interior (caracteristică tipic dacică), grosimea neobişnuită a valului (pentru castrele de marş), existenţa unor
“anexe” fără analogie funcţională în lumea romană (în special dubla palisadă de la vest), absenţa porţilor (care ar trebui să fie vizibile în plan, în ipoteza menţionată), prezenţa gropilor mari
de pe conturul interior (care nu sunt moderne), dar şi recentele descoperirile “întâmplătoare”
(cu detectorul de metale) din urmă cu un deceniu.
Analiza unui model-teren nu poate substitui cercetarea arheologică prin săpătură, dar
o poate orienta, ceea ce şi cititorul român poate aprecia fie şi doar din ilustraţia ataşată.
Cuvinte cheie: topografie, model teren, amenajări defensive, fortificaţii dacice, castre de marş.

1. Introduction
A paper dedicated to the topography of several fortifications located within the
heights of Şureanu Mountains was published two years ago2. That paper was dealing
mainly with technical comparisons between data obtained by a total station and aerial
images taken from drone and worked out through photogrammetry. Nevertheless, discussing the literature within the matter, the authors have suggested that a Roman origin
1
2

Olteanu, Hanson, 2017.
Micle et alii, 2016.
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for the fortification laying on the top of Muncel is unlikely, puzzling some of the archaeologists from the audience.
In the meantime an important and much expected study appeared,3 not only due
to the credentials of the authors, but also because it is the first instance of use of the
LiDAR file made for the needs of BBC in 2011. LiDAR is a ‘must have’ in an area
90% covered by woods, as Şureanu Mountains. It is no secret: the paper released by
Olteanu and Hanson is a big disappointment – as we will largely prove below – and
made us to conclude that something is to be done. This discussion about Muncel is
only the first step.
Our goal – here, but also in the intended near future works – is to provide criteria in order to assign the known earthworks from the top of the mountains to the
main actors of the Dacian wars, from the beginning of the second century AD (101–
102 and 105–106). This is not a simple task, as a study dedicated to the fieldworks
made by Dacians is still awaited. Of course, Roman fieldworks are much better known,
but this advantage seems lately almost lost.
We will begin with the geographical issues of the area, following with a short
memo of the previous works and, of course, the promised commentaries on the terrain
model from the hillfort.

2. Geographical frame
These mountains are called, in most publications, Romanian or not, ‘Orăştiei
Mountains’. The name can be found on the older maps (like the military map from
1970s), but also on newer ones, but referring only to a crest immediately North of
Sarmizegetusa Regia, near Godeanu peak. The extension of this label over the entire
Şureanu Mountains, as in the expression “Programul multianual de finanţare a cercetărilor cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei”4 shows little respect to the science (of
geography). Everybody can name them as they please, as long as we know the real
name: Şureanu Mountains. This is what one get looking at the official map of the country5. From the very few exceptions from the ‘rule’, we can cite Ferenczi 1981, writing
about the Roman camps from Comărnicel and ‘the central area of the Şureanu (spelled
Şurianu, which is only a dialectal variation) Mountains’.
The Șureanu Mountains enclose almost 2,000 sq. km (Fig. 1), being the very
centre of the power of king Decebalus. They are part of the Southern Carpathians, located at about 160 km of Lederata – the Danube’s harbour near Viminacium, the place
from where the Roman military advance has begun, upstream Iron Gates. Downstream
the Danube gorges, Drobeta is located 120 km afar, and Olt River mouth is at over 220
km from Șureanu Mountains. All mentioned distances are given in straight lines, walking distances on the paths being at least 50 to 70% longer. The Capital city of Dacians,
3

Oltean, Hanson, 2017. William S. HANSON has provided a ‘preview’ at the Limes Congress at
Ingolstadt (Sept. 2015), but the paper is missing from the published proceedings (see Limes, 23).
4
Multiannual funding of the research at the Dacian fortresses from Orăştiei Mountains, see for
details www.cetati-dacice.ro/ro/program-de-cercetare (accessed 1.09.2018).
5
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html, which is the portal of the national authority for cadastre.
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Sarmizegetusa Regia, was located deep inside the mountains, at an altitude stretching
from 900 to 1100 m; around it, at the fringe of the mountainous area, several fortresses
were guarding the access to the higher positions, not defended being only the heights
toward East, with peaks over 1600 m, in the close proximity of the capital, but also those
over 2000 m farther in the Southeast. An overconfidence to pay.

Fig. 1. The area of Şureanu Mountains, depicted in a terrain model (Alos Palsar,
resolution 12.5 m). There are mapped only the main Dacian fortresses, recorded
as UNESCO protected sites (except Cugir). In the frame the area from the Fig. 2.
Another geographical specification we need to share with the reader is the name
of the place we are talking about. In most of the publications6 it figures out as Muncel,
which could be a handy short for Culmea Muncelului, but both places are real and
6

Including already cited Micle et alii, 2016 and Oltean, Hanson, 2017.
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Fig. 2. Terrain model (Alos Palsar) rendered as the scale of the slopes
(white – no slope; deep green – 25° or more).
Legend: red dots – Dacian fortresses; diamonds – hillforts; squares – Roman camps;
light blue lines – the drainage network; dotted pink lines – the main routes of communication.
nearby each other, on the same ridge heading east-northeast and reaching Godeanu
Peak. The names mismatch is beyond archaeological literature, as, for instance, in a
touristic map published by the National Park Grădiştea Muncelului-Cioclovina7. or
in a touristic map published by Bel Alpin in 2016, the Muncel Peak is located at 1554
m, not 1507 m. Nevertheless, the military map from 1970s (not a public resource but
currently used by all GIS ‘surfers’) and the portal of ANCPI (the national authority in
topography), already cited before, are giving the picture in which Muncel stands in
West (1506.6 m) and Culmea Muncelului (1563.7 m) is to be found one km further
East-northeast. Worth mentioning that the locals are referring to those peaks as Muncelul Mare (the Big one)8 and Muncelul Mic (the Small one), which would be the
clearest way of designation. We are speaking, in this paper, about Muncelul Mare, using
7

http://www.gradiste.ro/images/turistica.png (accessed 1.09.2018).
‘Muncel’ means ‘the small mountain’, therefore Muncelul Mare is a contradiction in terms,
and Muncelul Mic is pleonastic. Nevertheless, it is well fitted into the Romanian toponymy,
were the complementary pairs are usual, as ‘upper’ and ‘lower’, ‘white’ and ‘black’, ‘old’ and
‘new’, therefore ‘big’ and ‘small’. The form ‘Muncelul’ is articulated (‘The Small Mountain’).
‘Culmea /a name/’ is ‘the ridge’, as the peaks north of Sarmizegetusa really are, connected by a
ridge (one still east of Muncelul Mare, see Fig. 3).

8
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nevertheless the accustomed short form, Muncel9.
We will not deal here with the routes followed by Romans towards the big
prize10, because many other things need to be clarified before. Anyway, we need a
starting statement: each of the possible routes heading to Sarmizegetusa Regia were
long, hard, with many bottlenecks, giving a clear advantage for the defenders. The
skilled strategist who Trajan was played it really great: towards the Dacian capital
many columns were heading, more or less independently, forcing Dacians to split their
forces in as many parts; Romans were thus gaining back the numerical superiority, at
least in some sectors. This is surely so, as neither of the known Roman camps couldn’t
fit more than half a legion, but many only a third or less.

Fig. 3. Terrain profile and communication lines near Sarmizegetusa Regia.
Level lines at 50 m and legend as in the Fig. 2.
Muncel is the meeting place for three of such routes (Fig. 2): one is coming
from the West (from Târsa camp), one from the Northwest (from Prisaca hillfort) and
one from the East (Şureanu crest, with the closest camp at Bătrâna peak). It is located
9

Confusing also – but almost funny – is that one can see on the both peaks a large wooden cross.
See yet Glodariu, 1974 and 2000, still useful, although with necessary amendments.

10
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at only 2.4 km North of the stone fortress (at only 1.5 km of the edge of the city), on
the ridge flanking its Northern side. From Muncel starts the only direct route to Sarmizegetusa, which is not crossing a valley. Any other route heading the Dacian capital city
had to cross deep valleys, forcing the Roman soldiers to fight in dense woods against
defenders in dominant positions (recalling the lost battle from the Teutoburg Forest,
in 9 AD). Undoubtedly, this is more than obvious that Muncel was the key of the siege
(Fig. 3). All the other routes and positions held by the Romans in the area were probably
designed to block the endeavours for military aid from outside the capital city or to prevent fleeing attempts.

3. Essential data about previous research
The earliest information regarding the fortification of Muncel is to be found
in the files of TÉGLÁS István, a passionate collector from Turda. He visited the ruins
of the fortress from Grădiștea Hill in 1884, together with his brother, TÉGLÁS Gábor11
and, on this occasion, he mentioned the existence of some ruins on the Mount Muncel.
According to his notes, he would have succeed to see the hilltop fortification a few years
later, during the summer of 1888. The drafts and sketches made by István remained
unknown until 200512.
Three of the drawings made on the occasion were preserved (the number of
sketches was considerable bigger, according to published notes). The two brothers did
not manage to identify the contour of the fortification, but a series of 8 or 9 circular
pits3 and a few trenches, on the Southern (Southeastern) part of the hill. The distances
between the pits are given (in feet) as well as the diameter of one of them. They drew
also the cross-section of a 6 m wide and 60 m long ditch, located “on the Godeanu side”
(towards Northeast).13 The preserved notes do not include an interpretation. Yet, it is
worth to mention that in one of the drawings14, representing Grădiștea Hill, is depicting
the mountain bordered by the two valleys and the higher ridges overlooking it, and
the two spots where the ruins lie are marked by crosses: the fortification on Muncel
and the royal fortress lying further down. The name “fortress” is labelling the Muncel,
which suggests that the Téglás brothers have considered there was a relationship between the fortifications on the Muncel and the ruins of the fortress on Grădiștea Hill
(known today as Sarmizegetusa Regia).
This idea would clearly resurface in the writings of Iulian MARȚIAN, who
thought that the fortress from Grădiștea Muncel had two acropolises: one on the Muncel
and another one on the Grădiștea Hill. He is the first to realize the strategic position of
the Muncel, to understand the role of the ridge roads, and to try a reconstitution of the
route of the Roman armies.15 Marțian claims that the Muncel is located at the crossroads
11

Pețan, 2018, p. 173-174.
Bajusz, 2005. A short mention about some ditches ‘near Godeanu’ appears also in a text of
TÉGLÁS Gábor, see Kuun et alii, 1902, p. 21.
13
Bajusz, 2005, I/1, p. 170, fig. 10/94. Comparing now the ditches facing Northeast (see further
documentation), it is very likely the short side of the main fort.
14
Bajusz, 2005, I/1, 167, fig. 10/34.
15
Marțian, 1921, p. 39.
12
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of the communication routes along the ridges, which must have been controlled by a
proper Dacian fortress and could be considered as second acropolis of the fortress on
the Grădiștea Hill. He believed that the enclosure of this fortress was elliptical and of a
smaller size than the royal fortress from Grădiştea, and that the walls would have been
built using the same technique as the one used in building the large fortress itself. Most
probably, Marțian never visited the Muncel fortification, and neither the stone fortress,
being the reason of his confusions and due to this the errors are not few16. Yet, his interpretation is remarkable, considering the level of knowledge of those times.
Following the Second World War, the new leader of the archaeological team
from Sarmizegetusa Regia, Constantin DAICOVICIU showed interest for many of the
ruins around the Dacian capital; the hillfort we are dealing now was counted among
them. The first report is pretty laconic, giving a superficial description only (a rectangular ‘circumvallation’, 65 × 60 m, with a ditch inside the rampart, probably Roman)17.
In the years to come, the same research team made test excavations on the top, followed by a brief report giving yet some relevant details.18 The fort would have the
longest side oriented Northeast to Southwest, closing a rectangle of 65 × 60 m (a nakedeye evaluation, far from reality, but following the ‘tradition’), with rounded corners,
made of a 4 m wide low profile rampart and a shallow ditch, not exceeding 5 m in
width. The archaeologists thought that the ‘earth’ was dug from the inner side of the
fortification in order to build the rampart, which looks right. Due to the small amount
of wooden remains, they were not very sure a palisade existed. The team also reported
four ‘recent pits’ inside the fort. Two test trenches were set: the first ‘on the eastern
side, near the South-eastern corner’ (sic! probably the Eastern corner); the second – on
the highest point, ‘about 8 m from the South-western corner’ (sic! probably the Southern
corner, but the real distance is 30 m). In the second trench (just below the grass, down
to 30 cm!) they found ‘a considerable number of potsherds’ (whatever ‘considerable’
would mean), ‘all of Dacian style’, and also ‘a pilum with collar19 13 cm long’20. The
conclusion is obvious: the fortification is a ‘castrum’; that obvious that the authors felt
no need to say it (but still using the name ‘castrum’).
In the following decades, such considerations were retaken whenever necessary
with no notable alterations.21 The hillfort was ‘Roman’ just because of its plan, a successful idea, over time. The only exception – important, as coming from the former
head of the archaeological team from Sarmizegetusa – is Ioan Glodariu, which avoided
16

Pețan, 2018, p. 196.
Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 43.
18
Gostar, Daicoviciu, 1959.
19
A pilum has no collar (as complete shafts are very rarely recovered, being also very long), thus
it was not a pilum.
20
All data from Gostar, Daicoviciu, 1959, p. 382.
21
Hadrian DAICOVICIU (1964, p. 117-118) gives absolutely no new insights, but in the final
paragraph he was admitting that the pottery found in the excavations would rather suggest a
Dacian fort, made hastily; István FERENCZI (1882-1983, p. 185-186) has remarked this new
hypothesis, standing yet for the old one (and plenty of factual errors).
17
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the ‘consecrated’ term ‘castrum’ for a more cautions ‘fortification’ as early as 1970s22.
Two decades later, his position became much clear: the hillfort was built by Dacians23,
possibly reused by Romans after the conquest24.
A breakthrough was made by Alexandre Simon STEFAN (2005), although he
never saw the site. The monumental monograph of the Dacian antiquities from the Șureanu Mountains was made entirely from literature and orthophotogrammetry25, and is
still the most detailed description available today. He has depicted for Muncel a rectangular shape with rounded corners, 61 × 95 m, but his own drawing is contradicting him
(Fig. 4): it should have about 82 × 114 m, outside the rampart. In his photos he was
able to see not only the known interior ditch, but also an external one, mainly on the
‘meridional’ side (South-eastern), drawn all around.

Fig. 4. The fortification from Muncel26, with the original orientation.
Measurements added scaled in AutoCAD.
22

Glodariu 1974, 155.
Glodariu et al., 1996, 178.
24
Glodariu, 2000, 111.
25
Before leaving Romania, he worked for the National Museum of History from Bucharest,
in the department dealing with aero-photogrammetry (dissolved in early 1990s, as a
consequence of ‘modernisation’).
26
After Stefan, 2005, p. 319, fig. 161 (‘stereorestitution for Muncelului fort’).
23
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A bit puzzling, he was speaking also about a second rampart, on the outer side,
but less visible. In order to understand the issue of the second rampart, one needs again
his drawing (here as Fig. 4), seeing a line splitting the wide rampart in two, therefore
there are not ‘two ramparts’, but rather one made of two parts27. Stefan also stated the
existence of no less than three gates: two on the middle of the short sides, and another
to the Western corner. Strange enough, his drawing is depicting only the last. In the
inner side of the fortification, partially overlapping the ditch, Al. Stefan was counting
six large pits (but draw five). At the corners from South and East he is describing two
parallel ramparts, almost perpendicular on the main fortification, descending the slope,
with no visible closing, drawing an ‘annex’ measuring 95 × 80 (or more) meters. This
time, the ditches would be located outside, and they can be followed, on the mountain
slope, for an indefinite length28.
Last but not least, from the Western angle of the main fort a double rampart is
going straight down on the slope, reaching a spring located about 170 m farther (150 m
in drawing). The ramparts are paralleling each other at 15 m, and no ditch was visible
on photos. At the Western end of the double rampart there is a fountain, providing the
vital water, and at the Eastern end would be a gate into the fort.29
Al. Stefan has avoided a statement about the builder of the hillfort, but he resumed in relative detail the results of the test excavations from 1956 (see above), saying
something like ‘what about these, folks?’30.

Fig. 5. The fortification from ‘Muncel’31. Measurements added.
The last lecture about Muncel was recently published, benefitting, for the first
time, of LiDAR support32. The authors are beginning carefully, speaking about ‘supposedly’ Roman temporary camp from Muncel and citing the only disagreement they
27

Stefan, 2005, p. 313.
Stefan, 2005, p. 316.
29
Stefan, 2005, p. 316-317.
30
Stefan, 2005, p. 313.
31
After Oltean, Hanson, 2017, p. 436, Fig. 5 (a).
32
Oltean, Hanson, 2017.
28
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new33, not quite impressed, as long as the detractor was not a specialist in Roman military archaeology. The main descriptive terms are the next:
The main fort is rectangular, with rounded corners, being made of a rampart and
a ditch (represented outside, see Fig. 5). Bordering the rampart at the inner part there
are only some ‘scoops’ (which are not quite a ditch, isn’t that so?), due to taken building
matters for the rampart, apart six large pits, considered modern, because they cut the
‘scoops’34. The chronological relationships between the main parts of the monument
(rectangular fort, the ‘annex’, and the two closely-spaced linear ramparts) cannot be
established without archaeological diggings, of course, but the authors are supposing
at least two phases, as long as the ditches of the parallel western ramparts are cutting
the ditch of the enclosure35. The so-called ‘annex’ is depicted only as ditches, merged
(more or less) with the enclosure’s outer ditch.
An interesting observation made by Olteanu and Hanson is that the enclosure’s
rampart is considerably wider than those known from temporary camps, but the conclusion falls as a sharp ax: the morphology of the fort is Roman, although the general
dimensions are rather small, therefore they cast away all doubts36. Not for us.

4. Description of the hillfort upon the drone-acquired terrain model

The air-born photos at Muncel were taken in the 3rd of Sept. 2016, around 10
AM, by using a DJI Phantom 2 Vision drone, carrying a 14 MP camera at about 30 m
altitude (from the top of the hill).37 As a result, 591 photos came out, from which 563
were aligned and processed with Agisoft Photoscan, after lens correction was made
using GIMP software. The final products were: a detailed ortophotomosaic (4.77 cm/
pixel) and a digital elevation model (16 cm/pixel). If a detailed photo is good, a terrain model is great, mainly when it is taken against a pasture with low grass. It covers
almost 28 hectares at a resolution of 16 cm (Fig. 6)38.
A general observation is that the best preserved side of the fort lies to the
South-East, especially its Northern half. This is the place where we can deliver the
most detailed descriptions. The reason of the unequal estate of preservation is plain:

33

Luca, 2008, p. 88-89. Our work (Teodor et alii, 2013, p. 11-12, note 15) was either not known
(although freely accessible), or too grey to be cited.
34
Oltean, Hanson, 2017, p. 438, following (convenient) Stefan, 2005. The last was still speaking
about an inner ditch, not about ‘scoops’.
35
Oltean, Hanson, 2017, p. 438. Interesting, their own drawing does not support the statement
(see again Fig. 5).
36
Oltean, Hanson, 2017, p. 438-439, expressing their uncertainties only about the function of
the double rampart.
37
By Al. Hegyi, assisted by Dorel MICLE and A. Peţan.
38
This could look abstract. As the main enclosure has about 8840 m2, and one square metre is
covered by 39 points with known altitude, than the fort is rendered by over 345,000 dots. The
advantage of air-born terrain models versus total-station work is obvious. Note that the resolution of the Digital Elevation Model (DEM) is lower than that got on orthophoto, for the same
bulk of data.
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Fig. 6. Terrain model used in our analysis for Muncel. DEM, resolution 16 cm;
projection: UTM (zone 34).
Legend: black lines – edges of the ramparts (both where the case); red lines – edges
of the ditches (both sides); deep blue lines – fractured terrain (the spring); light blue
shapes – the large pits from the site; light blue lines – cross sections (see Fig. 8);
thin black lines – the supposed palisade trench; thin red lines – ditch lines (less
certain); ‘artefact’ (as topographical notion): fake height (here – the car).
it is directly linked to the tilt of the terrain39.
The south-eastern side of the fort is standing on the plateau from the top of the
hill (Fig. 7, right), but all others are made on relatively steep slopes; the quality of conservation is proportional with the tilt of each side. The asymmetry seems due to the necessary visibility below the palisade; as they are built, apparently uneven, they still offer
to the defenders a perfect visibility, at least 100 m downslope, on each side.
Within the best preserved area of the circuit we can try to define the main parts
of the defensive works (See Fig. 8, and again Fig. 6 for the correspondences on plan).
The ditch was made inside and the extracted soil was used as building materials (mostly
rocks) needed to elevate the rampart, having about 6.5 m in width and a visible depth
of 0.4 m only. The rampart is not strongly profiled (no more than 0.3 m in height, from
39

Teodor, 2018, p. 333-335 with fig. 4, brings an example, but the rule can be followed all along
Limes Transalutanus.
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the construction level), but it is really wide, around 11 m. The best preserved sections
of the rampart could suggest some distinctive parts of the initial setup. On the outer
part of the rampart there is a groove, wider on the upper part (about 1.5 m) and narrower below (about 0.5 m), suggesting the position of the main palisade (a continuous
trench for implanting the logs). This ‘groove’ (it is above the construction line of the
rampart!) can be seen almost all around the precinct, on both orthophoto and terrainmodel. This is why Al. Stefan was speaking about a ‘double-rampart’, drawing it as

Fig. 7. Topographic cross sections on the hillfort: longitudinal (up), starting in
southwest; transversal (down), starting in northwest.
UTM projection, the same terrain model as in the previous figure.
The yellow dots mark the external edges of the ramparts.
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well (see again Fig. 4)40. On the inner side of the rampart, there is also a small fosse,
apart from the main, large ditch (Fig. 8, especially the cross section A5–B5). This could
be the rear part of the palisade, suggesting a box-type palisade. Between the two parts
of the palisade there is a fighting platform, about 4.8 wide. These parts of the earthworks could be only guessed in other sides of the main fort (Fig. 8, cross sections

Fig. 8. Terrain cross sections over the main constructive items at Muncel.
For location of each see Fig. 6. Legend contained.
40

For a change, we have to stress out the fact that there is no ditch outside. The photos can give
such an impression, but the cross-sections from the Fig. 8 leaves no doubt.
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A1–B1 and A2–B2), but only with the visual aid given by the analogies from the best
preserved parts (same, A3–B3 and A4–B4).
When comes to the ‘annex’, what we can see is different of the things already
written by other authors. Following Al. Stefan or Olteanu & Hanson, we should have
here ramparts with the ditch made outside (taking the orientation from the main fort).
This is more or less true only in one case: the northern side of the ‘annex’ (Fig. 8, C–
D); we cannot see there a proper ditch, but the builders intervention is obvious: they
have taken stones from the lower position, adding them to the upper position, very
likely another palisade, although smaller; both the rampart and the ditch have a width
of about 6 m. The apparent result is a steeper slope, not quite a ditch, but the practical
gain is similar.
As concerns the southern obstacle of the ‘annex’ (Fig. 8, E–F), the work is
different, having again a ditch behind the rampart. More than that, the dimensions are
different, both the rampart and ditch being not wider than 4 m each. The reason for such
a different approach is not obvious at all, as both the slope and the function are the same.
We can take into consideration the suggestion made by Oltean and Hanson, that the
fortifications were completed in several stages. As the northern obstacle (blocking the
access from Godeanu Peak heading Sarmizegetusa) is larger, we can guess that it was
the first added to the main fort, as the first sign of danger came from the highest peaks
of Şureanu Mountains.
As concerns the double palisade connecting the western angle of the fort and
the spring downslope (Fig. 8, G–H), it shows the worst profile (but it was made on a

Fig. 9. Virtual reality made of the superposition of the orthophoto (res. 4.8 cm)
and a Digital Elevation Model (res. 16.1 cm), depicting the south-western part
of the hillfort.
Legend: 1 – the gate?; 2 – rampart partially broken by drainage waters; 3 – a double pit;
4 – there is no connection between the main fort rampart and the rampart descending the
slope westward; 5 – another double pit; 6 – artefact (archaeologist’s car).
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12° slope). The ramparts are hardly visible on the cross sections (although better visible
on plan, both on ortho image and DEM), and we can only suppose that they took raw
materials from the both sides of each, leaving a slightly upper surface in the middle.
Anyway, there are no ditches, nor even ‘scoops’.
Another contentions matter is the gate(s) issue. Al. Stefan suggested the existence of three such gates: two on the axes of the short sides and another at the western
corner, linking the fort with the double palisade (the only gate drawn in his plan). The
situation on the middle of the North-eastern side is compromised by a road made by
4×4 cars41. The symmetrical position from the opposite side of the rampart is not well
preserved, but even so one can see the continuity of the lines of the outer face of the
rampart and the inner face of the ditch. Our opinion is that there was no gate there42.
As for the third ‘gate’, things are quite clear: a large pit is standing in the way, and
the outer face of the main rampart is clearly visible all along the space between the
two parallel obstacles heading West (Fig. 9).

Fig. 10. Picture of the large pit along the South-western side, heading South
(August 2018).

41

The access road climbing on Muncelu Peak is so tilt (15–25° on the southern side, 16–28° on
Southern side) that seems impossible for a chart or for a car without terrain capabilities. The road
is, therefore, relatively new, but seems already to have caused damage to the rampart.
42
To be frank, a small depression (about 10 cm in depth) can be seen, having an opening about
3 m, exactly on the centre of that side. Only an excavation could say more than that. See also
the Fig. 10.
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Another problem is connected with the large pits. The predecessors have
counted six, but we found seven (the new one is near to the recent road). We can say,
more, that two of them seem to be double (at the Southern and the Western corners).
Those pits were considered ‘modern’, having as the only argument that they do not
have analogies (but what would be the analogies for the entire fort?), or that they are
cutting the line of the ‘scoops’ (so what?). They are not deep (around 0.4 m), but they
are quite large: 7.8 m that from the southern angle (Fig. 10), very similar the next two
from the South-eastern side, about 6 m the ‘new’ one, about 6.8 m the middle one from
the North-western side, and so on. There are strong logical arguments against such a
hypothesis, as the fact that they are correlated to the ditch of the main fort, and not
randomly made on the surface; secondly – the cost of energy for making them43; this
is not a usual facility for a sheepfold44. Of course, an excavation would be helpful.

5. Discussion
Our British colleagues, Oltean and Hanson, rejected the hypothesis that the fort
could be made by Dacians, mainly for the reason that the plan is ‘Roman’. Let us see
how Roman it is.
The ditch of the main fort is made inside the rampart, with no doubt. True
enough, one can be deceived by a vertical image (as has happened with Al. Stefan),
‘seeing’ an outer ditch. Cross sections showed yet clearly that this is not the case. Such
an experiment can be done on a terrain model, no matter the way it was acquired (from
drone or plane, with photos or LiDAR), if the resolution is good enough (at least 1 m).
Interesting to note, in the cited work there is no cross section at all, although they were
using a LiDAR model. This is not just a technical detail, because a ditch beyond the
curtain is not a Roman working scheme. And surely this is not a ‘scoop’; this is a 6.5 m
large ditch (we do not know the real depth, do we?)!
Oltean and Hanson have rightfully observed that the rampart of the fort is far
larger than usual (on Roman contexts). This is so true! This rampart has no less than
11 m across; for comparison, at the Roman camp from Comărnicel (1) there are only
4 m (not shown). The reason is plain: a Roman camp is only a place to sleep, not a fortress; the hillfort from Muncel intended to be a fortress, the last resistance shielding
the capital’s territory.
Another very weak point of the Roman hypothesis is the absence of gates.
There are no gates at all, although Stefan pretended otherwise. We never heard about
a Roman camp with no gates. Neither Oltean and Hanson. But this subject is missing
from their morphological analysis.
Iulian MARŢIAN believed that the hillfort from Muncel is ‘the second acropolis’ of the regal seat. Nice thought, but unlikely. On a peak of the mountain people
make sport, or war, but cannot live there. The position is great, and is absolutely critical
43

They have, each, around 6 cubic meters, or about 10 tons of rocks. And this is only for the
shape visible at the surface (but could be much deeper). The real question here is the next: where
are those 70 tons of rocks pulled out from the pits? Are they on the rampart, and if yes, why is
that?
44
The only pits are those for making a fence. A pit of half a cubic metre is enough.
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Fig. 11. Photo taken from Meleia Mountain against Sarmizegetusa and Muncel
(August 2018, heading northwest).
for keeping Sarmizegetusa Regia safe (Fig. 11). Latest when Romans took it on the
mountains, round around, Dacians began to fortify the crossroad from the top of the
mountain. Time to make a typical fortress, in murus dacicus, was probably not available (as Hadrian DAICOVICIU presumed), so they did it the ‘primitive way’, with a
palisade. They made first a rectangular fortress, then an ‘extension’, then another, until
the time was up.
The problem is that we do not know in fact how a Dacian stronghold would
have looked like, if constructed after the year 100 AD. Should it follow the level lines
around the tip of the mountain? This is the case for the stronghold at the Priseaca peak
(not shown). But should we rule out the possibility to have a rectangular plan, in the
latest years of Decebalus? Why would be that? Just because the analogies are missing?
What about a Roman camp with no gates? Weren’t Dacians mercenaries, thus well accustomed with Roman war stereotypes? Why shouldn’t they try a rectangular fortress?
Didn’t they used ballistae of Roman origin (and probably fabrication), as the Trajan’s
Column is depicting?45 Why not a rectangular hillfort?
An interesting fact is that the long sides of the fort are perfectly straight, although there is no visibility from one side to the other, due to the great differences of
level (see again Fig. 7). This is almost impossible without a qualified topographer. If the
topographer has designed a rectangular fort, so it was. Beyond this, the builders preferred a traditional solution within the relationship between the rampart and the ditch.
This can be explained, but is far easier to be drawn (Fig. 12).
The typical Roman environment is on flat terrain, on which a field fortification
is developed simply and naturally implanting a wooden fence (the palisade), digging
a ditch before it and using the extracted material to fix the palisade on place. Making
45

Trajan’s Column, scene LXVI.
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the same thing (functionally speaking) in
a mountainous area – as the Dacian landscape is – proves tricky, because is far
more difficult to lift the matter pulled out
from the ditch beyond the palisade, mainly
when one has to deal with heavy rocks.
The natural solution is to dig behind the
palisade, creating a defensible terrace. Because of the steep slope a ditch in the front
if the palisade would have been useless.
This is the generic scheme, applied with
a great deal of practical differences, from
Fig. 12. Comparative schemes for
case to case. We are bringing here only
building an artificial obstacle:
one example of the palisades made along
Roman (up); Dacian (down).
the narrow ridge connecting the tip of the
hill and the saddle from below, at the Dacian fortress Căpâlna (Fig. 13). This is the perfect example to illustrate the fact that Dacians, while building typical ‘murus dacicus’
(as the fortress at the top), were also using field fortifications aiming to slow down the
enemies’ upsurge, but with far more modest means46.
Using a ‘modern’ design for a fortress, as the rectangular shape of the hillfort
Culmea Muncel, has only the meaning that Dacians were able to learn, understanding
that an elliptic circuit can be assaulted and broken in any point, without side support,
which is not the case of a fort made of straight lines (having, for a change, vulnerable
corners). This could be one reason to make those extensions towards Southeast, in order to solve to vulnerability of the corners from East and South. In the same time, the
builders choose to take raw materials from behind the palisade, as their tradition asked.
It was, probably, the best solution for the case.
A last problem to discuss is referring to the large pits. They are represented on
a sketch made in 1888 by TÉGLÁS István47, with the canvas heading Northwest (Fig.
14). He was represented only the pits along the ditch, giving the lengths (in passes,
usually 0.75 m) between the pits, and the diameter for one of them (8 passes, or 6 m,
which is right). Instead of 7 pits, as in our drawing, there are 8; the additional one is
located on the North-western side, near the Northern corner. True, a pit lies in there
46

See also Macrea, Berciu, 1965, esp. p. 232, final plate (no number), for another cross section
of the mountain (in opposite direction), at Căpâlna, with many artificial terraces made similarly.
Reshaping slopes was a method good for both: gaining places to live and defending them. The
same thing one could see at Cetatea Zânelor (Fairies’ Fortress) in the South-eastern corner of
Transylvania (Crișan, Sîrbu, 2010, Plate 1). The rules of construction are yet object of change
and sometimes the ditch could occur in front of the palisade, as at the hillfort Jigodin 3 (as a
model terrain made by Magdalena ȘTEFAN and Dan ȘTEFAN seems to illustrate, personal
communication), also in South-eastern Transylvania. There is a certain need for a more systematic
study of the defensive system of the Dacian hillforts.
47
But published only a few years ago (in Bajusz, 2005, in Hungarian), probably too recently to
be digested.
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48

After Glodariu, Moga, 1989.
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Fig. 13. Cross section between the Dacian fortress at Căpâlna and the saddle from south-southwest48, Figs. 5
and 6 (stratigraphy for the archaeological trenches I and II; for location of each – see idem, Fig. 3, the long ones
from south-southwest), redrawn and put together (as they complete each other). The ‘restitution’ (citron) is our
proposal of understanding the data. Note that the palisades could be func-tional together or in sequences. The
model terrain from right-up (Alos Palsar, UTM) is brought as a comparative term, indicating some
correspondences (A, B, where obvious).

Fig. 14. Reproduction after TEGLAS István (1888)49, depicting the
pits from the hillfort at Muncel. Measurements in passes (0.75 m),
canvas heading northeast.
49

Published in Bajusz, 2005, p. 92, fig. 10.
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(can be seen at the Fig. 6), but it is very shallow (about 10 cm) and we did not count it.
Overall, the sketch is not great (as a graphic render of the terrain), but the figures are
almost right. The sketch is important, as proves that the pit near the road is not new, as
one might think; it was just overlooked. More than that, it proves that the pits are not
‘modern’. At the time (1888), the area was still very poor inhabited, the village Grădiştea de Munte (the only close enough) has had only a few households (as depicted on
the Second Austrian Survey),50 and the mountain paths were avoiding the peaks (all
three in the area, Muncel, Culmea Muncelului and Godeanu, are outside those paths).
Who might do those large pits, before the 19th century? As Romanian archaeologists
know, between Romans and modern time in the area there is pretty much nothing51.
We can only presume the function of those pits. For instance, water tanks, or
edible containers, or even shelters for the garrison. As the central part of the fort was
exposed to the arrows, being in direct view of the enemy, the most protected places
inside were those immediately behind the palisade.
In order to fully understand the strategical relevance of the hillfort at Muncel we
will provide some data about the slopes around it. The steepest is the North-eastern one,
with values reaching 47°, which means that one can walk on it, but not fight against
a defender in the upper position. The opposite slope, heading Sarmizegetusa, is seemingly, with values reaching 40o. The expected directions of attack were only along the
crest, from either side. The most obvious function we can see for those ‘extensions’
from Southeast is to make difficult any attempt to reach the best path towards the capital, or to attack the Eastern and Southern corners from two sides.

6. Conclusions
Relaying on documentation acquired from a drone, we are rejecting the traditional interpretation of the hillfort from Muncel as a Roman temporary camp. If the
older opinions52 benefit conjectures (qualification, lack of technical instruments, underfunding etc.), the latest paper53 is more difficult to understand.
The fort was made very likely late, in the time of the Dacian wars from the early
second century AD, under a certain Roman influence (the rectangular design of the main
fort), but following a Dacian modus operandi, with a large ditch made inside the palisade, with extensions of the defended area (the double rampart from west and the ‘annex’ from Southeast) having no relation with the Roman army practices, as well as the
large pits inside the fortified area (there is no such thing in a Roman camp!).
Of course, although the aerial research (including photogrammetry) is an excellent tool for approaching an archaeological site, it cannot remove the need for professional excavations. We hope we succeeded to provide hints for such an enterprise, sometime in the future. Without a new excavation we cannot escape the relativity of the
words, as ‘a considerable amount of Dacian pottery’ at Gostar and Daicoviciu (1959)
50

Finished in 1870, see https://mapire.eu/en/ (accessed 1.09.2018).
Luca, 2008.
52
as Daicoviciu, Ferenczi, 1951.
53
Oltean, Hanson, 2017.
51
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turned in a ‘limited pottery evidence’ at Olteanu and Hanson (2017), both statements
being right.
Looking at the greater picture from Șureanu Mountains, drones and photogrammetry, although still important, will be not able to unlock the (still) many secrets kept
by the forest’s canopy. There is a certain need for LiDAR products, but we are living
in a country ‘recommended’ by the lowest research funding in EU, also a place where
nobody has heard about a national LiDAR program.
Not only funding is a problem today. The human resource is obviously precarious, at least in numbers. For an area far larger than 1,000 square kilometres, a single
research team – excavating mostly at Sarmizegetusa Regia – cannot be enough.
As an adagio, worth mention a sentence spelled by the Hunedoara County
Court, in 9th December 201454, concerning illegal diggings on the hilltop (named also
‘Muncel’)55, resulting the extraction of 1,200 coins of Koson type and a pair of bracelets
with serpent heads (half a kg each), along a list of other objects recognized by experts
as being of Dacian fabrication (yet including a horseshoe...)56. The document is describing a 0.6 m deep and 0.6 m wide pit, located at about 30 m afar from the cross57.
Looking at our orthophoto, the only place with signs of recent disturbance seems to
be the eastern edge of the ‘modern’ pit from the centre of the north-western side of
the fort. The real distance to the cross is 25 m, close enough for a measurement taken
with a ruler (in wind). If so, this is strengthening our opinion about the function played
by the large pits: containers, if not improvised huts.
Who will dig next? Metal detectorists or archaeologists?

54

No. 408/2014, about unlawful facts from 2007 (https://legeaz.net/spete-penal-tribunalul-hune
doara-2016/spalare-de-bani-legea-656-09-12-2014-6d1 -accessed 1.09.2018).
55
To be as clear as possible: inside the hillfort.
56
The list contains more artefacts suspected by us as being modern, but these objects were collected at the expertise, from the edge of the pit, from unmentioned depths.
57
The cross is implanted in the outer edge of the rampart, along the north-western side, close to
the western angle (thus inside the protected area...).
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Abstract. After the roman conquest, on the territory of Dacia, many economical changes occur
along with the colonization of the new province. The rapid urbanization and the influx of people
from all over the world, have transformed the entire province, especially the limes zone. Among
the eleven urban centers in Dacia, we belived in having four important economical centers:
Drobeta, Tibiscum, Micia and Porolissum. In all of them we have discovered jewelry workshops and also from the inscriptions we have atested here merchants who are trading these kind
of items in the Barbaricum or they import luxurious items from the Empire. We consider that
these four cities are the doorways of the province.
Keywords: Roman Empire, Dacia, jewelry, limes, IInd–IVth century AD.

Cucerită în epoca de glorie a Imperiului Roman, Dacia a avut pentru acesta o
mare însemnătate militară, economică și socială. Încă de la începutul secolului al II-lea,
ea a devenit rapid o piață de desfacere a mărfurilor venite de pe tot teritoriul Imperiul
dar și o nouă casă pentru militarii și coloniștii sosiți aici din toate colțurile acestuia.
În cadrul noilor relații comerciale, un loc important l-a avut circulația bunurilor de lux
și a ideilor legate de modă, iar între acestea se remarcă în mod special comerțul cu bijuterii. În ceea ce privește circulația bunurilor de lux în provincie, trebuie să amintim
cele patru centre urbane, adevărate porți ale provinciei, în care s-au desfășurat de-a
lungul timpului activității meșteșugărești și comerciale legate de subiectul bijuteriilor
și anume Drobeta, Tibiscum, Micia și Porolissum (Fig. 1). În toate aceste așezări, un rol
însemnat l-a avut atât producția de bijuterii cât și comerțul cu acestea, fie intra provinciam, fie interprovincial, sau chiar în afara graniței romane, în Barbaricum. Alături de
producția meșteșugărească, documentată arheologic, se remarcă existența relațiilor comerciale de mai scurtă sau mai lungă distanță și mai ales răspândirea în teritoriu a modului de viață roman, alături de ideile legate de modă. Prin natura poziției geografice, se
poate face o departajare între cele patru centre și anume, Tibiscum și Porolissum sunt
centre economice care au relații comerciale în Barbaricum1, pe când Micia și Drobeta
sunt adevărate uși de interior, prin care influența Imperiului pătrunde în provincie. Prin
poarta sa vestică, Micia, ajunge aici moda venită din provinciile centrale și vestice ale
Europei, iar prin poarta sa sudică (Drobeta) ajunge influența venită din provinciile sudice și mai ales din zona balcanică.
1

Benea, 2008, p. 145-147.
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Fig. 1. Dacia Romană în secolul al III-lea2.
Așadar, pornind de la granița sudică a Daciei, ne aflăm la Drobeta – Drobeta
Turnu-Severin. Cel mai important oraș roman din sudul provinciei, cu rang de municipium încă din timpul domniei lui Hadrian și de colonia din timpul lui Septimius Severus, port fluvial, centru comercial-vamal3 și beneficiar direct al comerțului desfășurat
pe sau peste Dunăre.
Mergând spre vest, pe drumul imperial, ajungem la Tibiscum, important nod
rutier și comercial, centru militar pe granița de vest a Imperiului și mai nou considerat
chiar punct vamal4. Municipium de la Septimius Severus, orașul și-a continuat viața
economică și după părăsirea provinciei5, tocmai datorită unei poziții geografice de invidiat și care i-a permis să facă comerț cu Barbaricum6.

2

după Cupcea, 2016, fig. 6.
Protase, 2001, p. 73; Benea, 2011, p. 14; Benea, 2016, p. 250, 266.
4
Benea, 2016, p. 251.
5
Benea, Bona, 1994, p. 78.
6
Protase, 2001, p. 76.
3
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Aflată la nord de Tibiscum și la intersecția drumurilor imperiale Tibiscum–
Micia și de acolo spre granița nordică a Daciei, Micia–Parthiscum și prin urmare spre
Pannonia7, Micia are, din punct de vedere economic, o situare perfectă, fapt ce o face
aptă pentru a fi statio portorii8 și prin urmare un centru urban cu statutul de pagus, dublat de un centru militar important9. Ea este poarta prin care ajung în Dacia mărfuri din
vestul Imperiului, între care și articole de lux, așa cum demonstrează și cercetările colectivului de arheologi care se ocupă de acest sit.
Situat pe granița de nord a Daciei, Porolissum–Moigrad este o aglomerare urbană care își datorează existența graniței romane și mai ales castrelor de pe Citera și
Pomet. Prosperitatea economică a ridicat așezarea la rangul de municipium în timpul
lui Septimius Severus10.
O primă condiție, care trebuie îndeplinită de aceste centre pentru a fi porți comerciale ale Daciei, o reprezintă existența unei producției meșteșugărești, cu referire
la ateliere de prelucrarea bijuteriilor din metal, os, sticlă și mai ales a pietrelor prețioase și semiprețioase. O a doua condiție privește atestarea aici a negustorilor, care alături de descoperirea de magazine să permită relațiile comerciale. Astfel, în fiecare dintre aceste locații a existat o bază economică formată din ateliere, magazine sau negustori, care ofereau pe piață diverse tipuri de bijuterii. Importanța acestui domeniu și profitabilitatea sa au dus la existența unor ateliere de bijutieri specializate, în unele cazuri
cu o producție complexă bazată pe prelucrarea în asociere a mai multor tipuri de materiale, spre exemplu metal și sticlă sau sticlă și pietre prețioase și semiprețioase.
Atelierele cu o producție simplă, cum sunt cele specializate în producerea bijuteriilor de sticlă, au fost documentate în mai multe locații din Dacia, cum sunt atelierele de sticlărie de la Romula11, Ulpia Traiana12, sau Apulum13. Alături de acestea se
remarcă centrul de la Tibiscum, unde a fost cercetat și publicat binecunoscutul atelier
de sticlă din clădirea nr. 1 (Fig. 2), aflat în imediata apropiere a castrului. Aici se produceau diverse tipuri de bijuterii, de la mărgele, la inele și pietre de inel de sticlă14 și
a cărui producție s-a răspândit atât în Dacia cât și în afara granițelor provinciei15 fiind
încadrată cronologic între secolele II–IV16. În apropiere, literalmente la câteva case
distanță, funcționa și atelierul numărul 7, cu o producție complexă bazată pe prelucrarea bronzului și a sticlei, în vederea obținerii produselor emailate și posibil și a altor
tipuri de bijuterii17. De asemenea, un alt atelier care producea mărgele de sticlă a fost
7

Benea 2016, p. 131-132.
IDR, III/3, 102; Benea, 2016, p. 251.
9
Benea, 2016, p. 262.
10
Protase, 2001, p. 76.
11
Tudor, 1978, p. 108.
12
Alicu, 1989, p. 11; Băeștean, 2011, p. 128-130.
13
Băluţă, 1979, p. 199.
14
Benea, 2004, p. 210.
15
Benea, 2007, p. 56; Benea, 2008a, p. 147.
16
Benea, 2008a, p. 135.
17
Benea et alii, 2006, p. 158.
8
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Fig. 2. Atelierul I de la Tibiscum18.

18

după Benea, 2008, fig. 2.
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descoperit în apropierea clădirii III19. Toate aceste descoperiri fac din Tibiscum un centru important de producere și de comercializare, așa cum vom vedea, a bijuteriilor de
sticlă.
Alături de Tibiscum, atât la Porolissum20 cît și la Micia21 se produceau cu siguranță și astfel de podoabe. Foarte importantă este producția de bijuterii de sticlă la Porolissum, aceste reprezentau probabil marfă de export importantă pentru acest centru22.
Pentru comercianți din Dacia, folosirea sticlei alături de materia primă locală
în arta bijuteriilor însemna optimizarea profitului prin scăderea costurile de producție,
rezultatul fiind bijuterii mai ieftine și mai ales la modă în secolul al III-lea, aspect definitoriu pentru a mării plaja consumatorilor23 și mai ales o explicație plauzibilă pentru
popularitatea acestora în cadrul meșterilor, dar și a clienților.
Alături de atelierele, care produceau bijuterii din sticlă, au fost descoperite și
ateliere de bijutier, care lucrau metalul. Prelucrarea metalului prețios pentru a realiza
produse finite avea loc fie în ateliere specializate fixe, fie în ateliere ambulante și folosea ca materie primă lingoul sau reciclarea diverselor obiecte de metal24. În cadrul atelierelor fixe identificate, există ateliere sigure și ateliere presupuse25. Tradiția prelucrării
metalului de către meșteri veniți probabil din lumea mediteraneană în Dacia pre-romană, găsește exemple în descoperirle de la Poiana și Sarmizegetusa, alături de descoperiri din alte cetăți dacice în secolele II îHr–I dHr26. În timpul provinciei, atelierele
au fost instalate încă de la început în simple barăci din lemn - anexe ale clădirilor de
locuit și a magazinelor, cu instalații simple și uneori cu un inventar format din câteva
unelte de bijutier. Calitatea producției lăsa însă mult de dorit, cele mai multe dintre
acestea fiind legate de mediul militar, motiv pentru care ciocănele de bijutier au fost
descoperite în castrele de la Vărădia și Gilău27. Prin urmare, multe dintre atelierele de
prelucrare a bronzului în special, descoperite în mediul militar, este posibil să fi lucrat
în mod expres pentru armată28 și mai puțin pentru mediul civil și prin urmare să fi produs bijuterii pentru ambele sexe. În mediul civil, ateliere de prelucrarea a bronzului au
fost descoperite la Copăceni29, Dierna30, Drobeta31, Potaissa32, un atelier cu o producție
complexă descoperit la Micia33, precum și Ulpia Traiana, unde a fost descoperit un
19

Benea, 2004, p. 141.
Gudea, Bajusz, 1982, p. 23-38; Gudea, 1989, p. 750, nr. cat. 18.
21
Petculescu et alii, 2004,Veţel-Micia.
22
Benea, 2008a, p. 145- 146.
23
Hamat, 2011, p. 225- 226, 236.
24
Benea, 2008, p. 108.
25
Benea, 2008, p. 108.
26
Rustoiu, 1996, p. 61-66.
27
Benea, 2004, p. 111-112.
28
Atelierele militare au fost prezentate pe larg de către D. Benea (Benea, 2008b, p. 376-388).
29
Petculescu, 1991, p. 10.
30
Bodor, Winkler, 1979, p. 141-145; Cociş, 2006, p. 111-123.
31
Stângă, 1998, pl. 53/7, 54/12, 9, 13.
32
Bărbulescu, 1994, p. 109.
33
Petculescu, Mitar, 2004.
20
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tipar de gresie pentru podoabe34. Între acestea se remarcă atelierul de la Dierna, cu o
producție complexă în cadrul căruia se regăsesc și bijuteriile35. Un alt atelier, presupus
pe baza descoperiri la Drobeta a inventarul format din mai multe piese, între care o
nicovală și ac de trasat36, pledează pentru existența aici a unui atelier în care ar fi putut
fi prelucrate și bijuterii. În apropiere, tot pe linia Dunării, un posibil atelier, identificat
prin inventarul alcătuit din dăltiță, ac de trasat și nicovală, a fost descoperit la Gârla
Mare37, iar la Gornea a fost descoperită o dăltiță, descoperire datată în perioada romană
târzie38. Acestora li se adaugă și cele 5 ateliere de prelucrare a metalului descoperite
la Tibiscum, cu o producție complexă și în care se prelucrau bronz, argint și aur, uneori
asociate așa cum este cazul atelierelor 2 și 4, instalate în anexe din lemn ale unor clădiri
din piatră și datate începând cu prima jumătate a secolului II – secolul al III- lea39. În
atelierul din clădirea VII, pe lângă creuzetele întregi cu urme de argint și aur topit, a
fost descoperită și o brățară cu capete de șarpe40, atelierul fiind datat la sfârșitul secolului al II-lea – prima jumătate a celui următor41. Argintul se prelucra cu siguranță în
atelierul 4 de la Tibiscum, unde a fost descoperit un fragment de creuzet cu picături de
argint topit42. Importanța prelucrării argintului în Dacia, și mai ales la Tibiscum, trebuie
privită în contextul mai larg al modei renașterii autohtone, încadrată cronologic începând
cu a doua jumătate a secolului al II-lea și până la jumătatea celui următor. Aceasta a
fost documentată mai ales în jumătatea sudică a Daciei, prin descoperirile de tezaure
cu bijuterii de argint de la Bălăciţa, Moţăţei (format din o fibulă tip ancoră, un inel şi
39 de monede, cea mai recentă de la Filip Arabul), Gorj (2 fibule tip ancoră cu lănţişoare lungi de 32 cm), Drănic (în inventarul unui mormânt a apărut o fibulă tip ancoră
cu verigă pentru lănţişor, alături de alte două fibule tip ancora descoperite izolat), Bumbeşti-Jiu (în castru a fost descoperit un tezaur format din 4 fibule tip ancoră, un fragment de lanţ, un ac de fibulă 2 brăţari de argint rotunde deschise si 185 de monede de
argint Commodus-Filip Arabul), Brabova (într-un fund de vas 3 fibule de argint tip
ancoră), din Craiova provine o fibula tip ancoră decorată cu granulaţii la baza ancorei
(colecţia Severeanu). La aceste descoperiri se adaugă și tezaurele de la Aţel (Fig. 3) şi
Beia43, precum și descoperiri de fibule de tip ancoră din argint pe teritoriul Banatului44.
Caracteristica acestui tip de tezaure este asocierea podoabelor de argint (fibule de tip
ancoră cu lănțișoare și pandantive, cu torques-uri, brățări și mai rar inele și cercei)45.
34

Pop, Alicu, 1979, p. 291; Marinescu, Pop, 2000, p. 173.
Cociş, 2006, p. 111-123.
36
Stîngă, 1998, p. 98.
37
Stângă 2005, p. 71-72, pl. 32/26, 18,19, 31.
38
Bozu, 2008, nr. cat. 393-394.
39
Benea, 2008, p. 117.
40
Nu știm cu siguranță dacă aceasta este un produs finit al atelierului, un obiect pierdut sau unul
reciclat.
41
Benea, Bona, 1994, p. 67-68.
42
Benea, 2002, p. 31-54.
43
Davidescu, 1980, p. 130-131; Popilian, 1998, p. 42-61; Spânu, 2015, p. 235-263.
44
Piese în curs de cercetare, fără număr de inventar.
45
Benea, 2008, p. 131-135.
35
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Fig. 3. Tezaurul de la Ațel46.

46

după Benea, 2008, fig. 23.
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Moda renașterii autohtone din Dacia face parte de fapt din etapa a doua a fenomenului, prezent pe teritoriul celor două provinciilor balcano-danubiene47, fiind, de
fapt, puternic influențată de moștenirea pre-romană a zonei.
Presupunerea făcută atât de către cercetătoriii români48 cât și de cei sârbi49, cum
că atelierele care lucrau astfel de podoabe, din grupa tezaurelor dacice, ar fi localizate
și pe teritoriul României sau numai al Serbiei, este astăzi încă o temă de discuție deschisă. Subscriem la părerea lui Gheorghe POPILIAN, că probabil și pe teritoriul Daciei
se prelucrau astfel de bijuterii. Un astfel
de centru ar putea foarte bine să fi funcționat la Drobeta51, în oraș fiind descoperit și un fragment de monument funerar (Fig. 4) cu o reprezentare de bijuterii
care se încadrează acestei mode52 și probabil Drobeta este poarta de intrare a modei de inspirație pre-romană în Dacia. Pe
fragmentul de monument funerar descoperit la Drobeta este reprezentat portul
Fig. 4. Monument funerar descoperit
unor fibule de tip ancoră în pereche cu
la Drobeta50.
lănțișor53, monumentul găsindu-și analogii pe teritoriul Serbiei de azi, la Komini și Zenica54.
Alături de argint și de bronz, a doua nebunie a omenirii55, aurul se prelucra în
atelierele de la Tibiscum, Potaissa56 și probabil Dierna și Porolissum57. Alături de atelierele fixe se remarcă și existența unor ateliere ambulante de bijutier. Prezența meșterilor itineranți din Imperiu în afara granițelor provinciei, la Timișoara-Cioreni, a fost
de asemenea documentată în prima jumătate a secolului al III-lea58, dar și la Horea (jud.
Arad), datată în secolul al III-lea59.
Pe lângă atelierele în care se lucrau bijuterii din metal, au fost documentate și
o serie de 15 locații și încă 2 presupuse în care au fost descoperite ateliere în care se
lucrau obiecte din os și corn. Din păcate, marea majoritate a atelierelor lucrează pentru
47

Popović, 1996, p. 140; Spânu, 2015, p. 243.
Crişan, 1959, p. 353-367; Popilian, 1998, p. 43-69.
49
Ivana POPOVIĆ credea că atelierele de prelucrare se află în centrul provinciei Moesia
Superior, pe Drina şi Morava Superioară, de unde această modă iradiază până în provincia
Dacia, cu deosebire în spaţiul sud-carpatic, deci Oltenia de azi (Popović, 1996, p. 139-154).
50
după Hamat, 2011, pl. XIII/3.
51
Popilian, 1998, p. 65-69.
52
Florescu, 1942, p. 32, fig. 18; Popilian 1998, p. 65.
53
Florescu, 1942, p. 32, fig. 18; Popilian, 1998, p. 65.
54
Popović, 2010, p. 104-105.
55
Plinius, Naturalis Historia, 33, 95.
56
Benea, 2002, p. 39-54; Bărbulescu, 1994, p. 107-109.
57
Benea, 2008, p. 141-142.
58
Benea, 1996, p. 170.
59
Pădureanu, 1985, p. 385.
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mediul militar, în foarte puține cazuri se lucrează și bijuterii, cum sunt, spre exemplu,
acele de păr60. Un astfel de atelier a fost identificat undeva în jurul amfiteatrului de la
Porolissum61, un altul a apărut în castrul de la Drobeta, unde se remarcă inclusiv o
producție de ace de păr62, dar și în apropiere de oraș, la Gârla Mare63.
Foarte important este și domeniul gliptici pentru studiul vieții economice, religioase și chiar artistice. Gravarea pietrelor prețioase și semiprețioase s-a făcut în Dacia
în ateliere specializate, cum sunt cele de la Porolissum64, Micia65, Romula66, sau Tibiscum67. Rebuturi au fost descoperite până acum doar la Romula și la Porolissum68 și
prin urmare doar aceste centre beneficiază de certitudinea unor ateliere sigure de gravat geme. Însă nu trebuie uitat faptul că în atelierul I de la Tibiscum se lucrau și mărgele
din carneol și prin urmare există posibilitatea să se fi lucrat și geme, iar la Micia și Porolissum cu siguranță funcționau și astfel de ateliere, fapt demonstrat pe baza analizelor
și a existenței deșeurilor.
Alături de producția meșteșugărească, este important de cercetat dacă în aceste
locații au fost descoperite magazine sau sunt atestați negustori, care s-ar fi putut ocupa și de acest domeniu. În Dacia, creșterea economică la care participă activ comerțul
și în general producția meșteșugărească se datorează procesului de urbanizare și a expansiunii demografice, mai ales pe parcursul sec. II69. Cu toate acestea, baza economiei
romane o reprezintă agricultura70, relațiile comerciale fiind în general bazate pe aceasta. O mică parte din comerțul Daciei este reprezentată și de circulația bijuteriilor, considerate a fi un vehicul al romanizării un vehicul de romanizare71. Astfel, negustorii
și meșteșugarii prezenți în toate centrele civile și militare, dar mai ales în cele patru
centre menționate, au contribuit masiv la răspândirea modului de viață roman în proaspăta provincie și în afara granițelor acesteia72. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că, pentru cei implicați în acest tip de activitate, apropierea de granița romană și
prezența în cele patru centre urbane reprezenta o condiție pentru maximizare profitului.
60

Timoc, 2008, p. 256-284; Băeștean, 2011, p. 130.
Timoc, 2008, p. 262.
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Stîngă, 1998, p. 116-117.
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Stîngă, 2005, p. 76-78.
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Ţeposu-Marinescu, Lako, 1973, p. 18.
65
Într-un articol în care analiza proveniența materialului gemelor din colecția Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei, Vasile GHIURCA menționa faptul că doar 5 piese (cu loc de
descoperire Micia), dintr-un toatal de 57 analizate, folosesc piatră locală și anume serdolic de
Rachiș, carneol și calcedonie opacă albă și alb-portocalie de Rachiș, fapt ce demonstrează existența unui centru de prelucrare și gravare a gemelor la Micia (Ghiurca, 1980, p. 223-229).
66
Tudor, 1967, p. 224.
67
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și coral (Benea, 2008b, p. 135).
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Hamat, 2011, p. 236.
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Astfel, la Drobeta este prezent epigrafic, în prima jumătate a secolului al III-lea,
L. Samognatius [T]ertius73, originar din Augusta Treverorum. Acesta poate fi unul dintre negustorii prezenți în oraș, în opinia lui Florian MATEI-POPESCU74. Originea
acestuia ar putea duce la identificarea activității lui fie în cadrul comerțul cu vin, fie
cu articole de îmbrăcăminte75. Tot cu activități comerciale la Drobeta s-ar fi putut ocupa și Aurelius Longinianus, originar din Tragurium76. Pe o epigrafă descoperită în oraș
este amintit și Primus Aelius Ionicus, negustor de origine orientală stabilit la Drobeta,
inscripția funerară fiind pusă de către soție și fiu77. De Drobeta se leagă și cariera lui
P. Aelius Strenuus, patronus collegiorum fabrum centonariorum et nautarum și conductor pascui salinarum et commerciorum, un cavaler, care printre altele a fost și decurion al orașului78.
La Porolissum, pe granița de nord a Daciei, un astfel de negustor trebuie să fi
fost Cocceius Severus, care a activat tot la începutul secolului al III-lea79, dar și Aurelius
Primus80. Aici este atestată epigrafic și o statio portorii, funcțională încă de la sfârșitul
domniei lui Traian și începutul celei a lui Hadrian81. Despre comerțul de la Porolissum,
de această dată indirect, este vorba și într-o inscripție, care pomenește pe Commodus
cu titlul de restitutor commerc(iorum)82.
La Micia este atestată de asemenea o statio portorii83, orașul fiind așezat la
intersecția unor drumuri comerciale84.
Într-un studiu din 2007, Florian MATEI-POPESCU, preciza faptul că în funcție
de originea numelor de negustori atestați în inscripții, Dacia este mai apropiată de estul
elenistic, decât de occidentul latin și, de asemenea, se observă câteva concentrări ale
acestor negustori – una dintre acestea fiind identificată la Drobeta și o alta la Porolissum, centre de tranzit ale provinciei85.
În ansamblu, putem desprinde câteva concluzii cu privire la activitatea comercială din cele patru centru comerciale. În primul rând, prezența armatei a încurajat dezvoltarea atât a comerțului din apropierea castrelor cât și comerțul de lungă distanță86.
În al doilea rând, rolul important pe care îl dețineau negustorii în provincie se remarcă
și prin faptul că aceștea ajung să dețină importante magistraturi în orașele provinciei87.
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80
Matei-Popescu, 2007, p. 239.
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De asemenea, așa cum a remarcat și Doina BENEA, un rol important l-a reprezentat
comerțul de tranzit, alături de comerțul cu Barbaricum. Prin urmare o componentă foarte importantă este repezentată de ansamblul relațiilor cu provinciile limitrofe88, cele
două Moesii, între care se remarcă și relațiile comerciale89. Marele căştigător al acestor
relaţii a fost Drobeta, care a beneficiat în mare măsură de pe urma Dunării ca rută comercială90. Negustorii din Dacia au reușit să pătrundă în comerțul inter- provincial abia
începând cu secolul al III-lea91.
Alături de obiecte, prin porţile Daciei au intrat şi au ieşit idei. Astfel, alături de
existența atelierelor și a comerțului cu bijuterii, de o foarte mare importanță pentru stabilirea importanţei celor patru porţi ale provinciei, o au şi dovezile cu privire la pentrarea
unei anumite mode prezente la un moment dat în Imperiu. Pe lângă exemplele cu privire la pătrunderea modei promovată de către propaganda imperială, reprezentate de
diversele coafuri sau elemente de vestimentație portretizate pe monumentele de artă
de pe teritoriul provinciei, există şi dovezi cu în ceea ce privește pătrunderea în Dacia
a unei mode restrânse, cum este moda renașterii autohtone sau a unei mode pornită din
estul Imperiului și numită stilul policrom92. Se remarcă, de asemenea, faptul că bijuteriile de epocă romană descoperite la Drobeta sunt în mare parte bijuterii lucrate din
materiale prețioase93, cu bune analogii în centrele urbane din Moesia Superior și în
special cel de la Singidunum. Regăsim în acest centru tipuri de bijuterii prețioase, așa
cum sunt colierele de aur (Fig. 5a, c), cerceii decorați cu nodul lui Hercule, sau cerceii
decorați cu imaginea Medusei (Fig. 5.b)94, produse clare ale atelierelor de la sud de
Dunăre și în același timp o dovadă a influenței puternice pe care atelierele din Moesia
Superior o exercită asupra Daciei și a Drobetei în particular, influență care continuă
chiar și în secolul al IV-lea95. De asemenea, la Porolissum, sau la Tibiscum, gusturile
se schimbă, fiind influenţate de către moda cazonă96, dar și de apropierea graniței. Dezvoltarea unor segemente de producție, cum este acela al bijuteriilor de sticlă, poate fi
explicată și prin cererea venită de dincolo de limes-ul roman. Celor patru mari centre ale
Daciei trebuie să le recunoaștem importanța în ceea ce privește arta bijuteriilor și consi88
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Benea, 2016, p. 254.
90
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derăm că tocmai apropierea de mediul militar și granița romană au modelat arta bijuteriiilor pe coordonate specifice. În același timp, bijuteriile au influența, prin prisma strălucirii și a importanței lor, viața economică ante portas Daciae.

a

b

c
Fig. 5. a. Colier de aur descoperit la Drobeta97; b. Cercel descoperit la
Drobeta98. c. Colier cu medalion99.
97

după Hamat, 2011, pl. XXVII/9.
după Hamat, 2011, pl. XL/4.
99
după Oanță Mărghitu, 2013, p. 489.
98
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TRANSLATIO CADAVERIS – ASPECTE LEGATE DE CADRUL
JURIDIC REFERITOR LA TRANSPORTUL DEFUNCȚILOR
ÎN PROVINCIILE DANUBIENE
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Abstract. Among the most notable concerns of antiquity was what happened to a Roman citizen who died far away from home, be it either in times of peace or war for both civilians and
those in the service of Rome. While the majority resorted to being locally interred, we have to
take into consideration the high esteem the ancient Romans had for the cult of the dead and the
importance to be buried alongside their ancestors, and thusly resorting to the idea of transporting
the deceased’s remains back home to their family with the intent of performing the proper funerary rites by its members. Our paper is focused on answering a series of questions concerning this
aspect with the aid of ancient sources such as epigraphy, literary and legal works of the time,
questions such as: what was the legal background for moving remains from one place to another;
who were the persons who resorted to this practice; and are persons of high social status more
likely to be transported back home than regular civilians. The purpose of our analysis is to take
a glimpse and partially reconstruct the life and death of the inhabitants living in the settlements
situated on the Danubian limes.
Keywords: translatio cadaveris, ancient sources, Roman law, commemoration, Danubian provinces.

Cu toate că moartea este un fenomen ce apare frecvent, niciodată nu încetează
a marca viețile oamenilor într-un fel sau altul, indiferent de cultură, epocă sau arie geografică, comportamentul omului în fața morții reprezentând o permanentă sursă pentru studiul specialiștilor din variate domenii de specialitate. Atitudinea vechilor romani
în fața dispariției unei ființe apropiate a reușit să incite interesul cercetătorilor timp de
aproape două secole, monumentele funerare și eventualele rămășițe umane asociate
parcă sfidând trecerea timpului.
Fenomenul comemorării funerare indică o mare varietate de exprimări ale unor
identități asumate, oferind infomații vitale legate de locul de baștină, originea etnică,
statutul social și, uneori, chiar al locului decesului, contribuind astfel la identificarea în
spațiu și timp a mobilității locuitorilor Imperiului1. Chiar și repatrierea rămășițelor
1

Vezi în acest sens și Hope, 2003.
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umane poate fi descrisă ca un tip anume de mobilitate în cadrul lumii romane. Întoarcerea bărbaților și femeilor decedați departe de casă la locul de reședință este o practică, deși neobișnuită, bine atestată pentru lideri de stat, personalități marcante și eroi,
chiar și pentru oameni obișnuiți, un fenomen în vigoare și în zilele noastre2.
Studii recente legate de fenomenul de translatio cadaveris3 au demonstrat că
repatrierea cadavrelor este mult mai răspândită, atât din punct de vedere social cât și
geografic, decât se știa în general până acum. În ciuda numărului relativ mic de evidențe
epigrafice la scara întregului Imperiu ce atestă acest fenomen4, sursele literare abundă
de informații legate de repatrierea rămășițelor pământești ale regilor, împăraților și ale
rudelor lor, precum și ale altor membrii ai elitei greco-romane. Chiar mai mult, discrepanța dintre raritatea epigrafelor relevante și abundența surselor literare și juridice este
atât de evidentă încât, luate separat, prezintă imagini cu totul diferite ale aceluiași fenomen. Numărul mic de dovezi epigrafice relevante subiectului discutat poate fi legat și
de dificultatea selectării inscripțiilor relevante, ținând cont de faptul că nu există formule epigrafice standard, nici în limba latină nici în greacă5, ce ar putea indica transportul defuncților la distanță.
Cu toate acestea, evidențele epigrafice indică o largă răspândire a fenomenului,
atât în timp cât mai ales în spațiu. Dacă în Orientul elenistic fenomenul atestat epigrafic indică o prevalență a unei elite mai degrabă culturale decât una politică sau economică, în mediul latin diferențe față de predecesorii greci există, însă nu în esența fenomenului în sine. Transportul defuncților la mare distanță continuă să fie practicat, însă
acum centrul principal se mută din marile centre urbane ale Asiei Mici către Roma, iar
sursele literare abundă în mențiuni.
Este suficient să menționăm doar acele cazuri faimoase de repatriere ale rămășițelor pământești relatate în aceste surse literare pentru a indica faptul că avem de a
face cu un fenomen dacă nu banal, mai degrabă frecvent în epocă. Astfel, poate cele
mai des întâlnite cazuri sunt cele ale repatrierii rămășițelor unor personaje celebre, aflate
în vârful ierarhiei statului roman la un moment dat în istorie, precum Sulla, adus de la
Cumae la Roma pentru a fi incinerat6 sau consulii Aulus Histius și Gaius Vibius Pansa,
uciși la Mutina în 43 îHr și înmormântați pe Câmpul lui Marte7. Mai mult, demn de
menționat este și episodul în care Caesar ordonă repatrierea rămășițelor cinerale ale
lui Pompei8 și Marc Antoniu pe cele ale lui Brutus9 după înfrângerea acestora10. Trupul
2

Tybout, 2016, p. 390.
De Visscher, 1963; Kaser, 1978; Cracco Ruggini, 1995; Estiez, 1995; Laubry, 2007; Paturet,
2007; Carroll, 2009; Tybout, 2016.
4
Până în prezent, au fost adunate doar câteva zeci de astfel de exemple, atât în limba greacă cât
și în latină, la scara întregii lumi greco-romane, datând din epocă elenistică până în antichitatea
târzie – în acest sens, vezi cataloagele de inscripții grecești și latine referitoare la subiectul discutat în Laubry, 2007, p. 181-188 și Tybout, 2016, p. 422-437.
5
Tybout, 2016, p. 402
6
Plut., Vit.Sull., 38.1-3. Traducere după Perrin, 1916, p. 443-445.
7
App., B Civ., 3.76. Traducere după White, 1913, p. 97.
8
Plut., Vit.Pomp., 80. Traducere după Perrin, 1917, p. 325.
3
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lui Drusus a fost transportat de pe Rin la Roma, fiind însoțit pe tot parcursul călătoriei de
împăratul Tiberius, ce a parcurs întreaga distanță pe jos11, în timp ce Germanicus a fost
incinerat cu scopul de a fi transportat din Antiohia pe Orontes la Roma12. Împărații își
găseau mereu drumul înapoi spre Cetatea eternă după moarte, Augustus (de la Nola)13,
Traian (din Cilicia)14 și Septimius Severus (de la Eboracum)15 fiind doar câteva exemple ce se numără printre frecventele cazuri de “repatrieri imperiale”.
Observăm că episoadele mai sus amintite relatate de autorii antici fac referire în
majoritatea cazurilor de situații în care moartea acestor personaje marcante a survenit
pe câmpul de luptă. Însă ce se întâmpla cu simplii soldați sau personalul militar care
își găsea sfârșitul departe de casă? Impresionanta mobilitate a armatei romane nu mai
este de mult timp un subiect necunoscut16, determinând astfel soldații să călătorească
departe de locul de baștină sau rezidență în vederea asigurării Pacis Romanae.
Mobilitatea nu sista nici după moarte pentru o categorie specifică a locuitorilor
Imperiului17. Acțiunile ce trebuiau să fie luate după trecerea în neființă a unui soldat
depindea de circumstanțele în care a survenit moartea acestuia, fie pe timp de pace
sau război. Dacă pe timp de pace soldații, de regulă, erau înmormântați în exteriorul
castrelor unde erau cantonați, ce se întâmpla însă cu acei soldați căzuți la datorie după
încetarea unei bătălii? Sursele literare consemnează ceea ce presupuneau a fi funeraliile
militare, și anume adunarea soldaților căzuți de pe câmpul de luptă și incinerarea lor
colectivă18. Cu toate acestea, momentul în care avea loc această acțiune depindea direct
de rezultatul bătăliei. Armatele victorioase aveau chiar datoria morală dar și totodată
posibilitatea de a-și înmormânta soldații fără obstacole. Dar nu același lucru se putea
spune și despre armatele învinse. Din nou, sursele literare demonstrează faptul că, deși
aveau loc la un moment mai îndepărtat în timp de momentul propice, se făceau eforturi
considerabile în a recupera rămășițele pământești ale defuncților și a le oferi, în final
funeraliile binecuvenite. Un exemplu edificator este efortul lui Germanicus, care și-a
condus trupele în locul în care s-a petrecut dezastrul sub comanda lui Varus din Pădurea
Teutoburger cu intenția de a aduna osemintele romanilor pieriți și de a ridica un tumul
deasupra lor19.
9

Plut., Vit.Brut., 53.3. Traducere după Perrin, 1918, p. 247.
Tybout, 2016, p. 406.
11
Suet., Tib., 7.3. Traducere după Rolfe, 1913, p. 303.
12
Tac., Ann., 2.69-75, 77, 83, 3.1-5. Traducere după Moore, Jackson, 1931, p. 493-503, 505,
513, 523-529.
13
Suet., Aug., 100.2. Traducere după Rolfe, 1913, p. 283.
14
Cass. Dio, 69.1.3. Traducere după Cary, 1925, p. 425.
15
SHA, Sev., 19.1-4, 24.1-2. Traducere după Magie, 1921, p. 415-417, 429; Cass. Dio, 77.15.24. Traducere după Cary, 1927, p. 271-273.
16
Carroll, 2006, p. 211-232.
17
Carroll, 2009, p. 823.
18
Tit. Liv., 23.46.5, 27.2.9. Traducere după Gardener Moore, 1940, p. 158, 209; Dion. Hal.,
5.47.1. Traducere după Cary, 1940, p. 137.
19
Tac., Ann., 1.60-63. Traducere după Moore, Jackson, 1931, p. 345-353.
10
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Mai mult, un pasaj interesant din opera lui Appian indică frecvența fenomenului de repatriere a rămășițelor celor căzuți în luptă, făcând referire la un episod din
Războiul Sociilor, în care un decret al Senatului din 90 îHr interzicea transportul soldaților morți de pe câmpul de luptă la Roma, pentru ca numărul mare de victime să nu
demoralizeze populația civilă20. Acest episod reflectă cu claritate faptul că transportul
morților era o realitate culturală, adesea întâlnită în cadrul societății romane. Totodată
face referire la nevoia de a fi înmormântat în locul de baștină, în mormintele familiale
unde cultul morților putea fi cu ușurință întreținut de membrii rămași în viață, acolo
unde memoria celui defunct avea o șansă să supraviețuiască trecerii timpului. Marcus
Tullius Cicero vorbește de nevoia oamenilor de a se întoarce în locurile unde s-au născut, în locul unde se țin riturile sacre ale strămoșilor și se păstrează memorialele înaintașilor21.
Cu toate acestea, care era soarta celor care decedau în ținuturi străine? Cum îi
afecta acest lucru pe membrii familiei lor? Ce eforturi făceau aceștia pentru a repatria
rămășițele celor dragi? Și mai mult, care era cadrul juridic în care puteau ei să acționeze? Este evident faptul că transportul unui cadavru din teritorii îndepărtate implica
atât timp cât și eforturi financiare considerabile. Chiar și așa, în modul de viață bine
reglementat din punct de vedere legal al vechilor romani existau o serie de reguli specifice legate de această practică funerară. Oratorul mai sus menționat indica în aceeași
operă faptul că nu era permis ca oasele să fie adunate și păstrate pentru a fi înmormântate la un anumit moment îndepărtat în timp, cu excepția celor a căror moarte a survenit
pe timp de război sau în teritorii străine, așa cum este legiferat în Legea celor XII Table22. Cu alte cuvinte, nimic nu poate împiedica înhumarea rămășițelor umane după moarte iar procesul nu ar trebui să fie amânat fără justă cauză. Cu toate acestea, pentru persoanele decedate departe de casă o excepție putea fi făcută pentru a permite ca familia
să intre în posesia rămășițelor și pentru a le aduce acasă dacă asta își doreau.
Asta nu însemna neapărat că toată lumea își permitea costurile repatrierii, care
puteau fi considerabile, în funcție de distanța parcursă. Acesta este motivul pentru care
practica de translatio cadaveris putea fi accesibilă doar membrilor unei elite politice
sau economice, militari cu solde mari sau membri ai administrației imperiale, în conformitate cu evidențele epigrafice adunate până în prezent23. Membrii acestor elite și nu
numai, cei care puteau apela la averile funciare ale celui defunct în calitate de moștenitori, puteau retrage din valoarea pecuniară a acestora eventualele costuri necesare
transportului corpului, cheltuieli văzute de jurisprudența romană ca fiind costuri funerare permise24. Acest fapt este confirmat și de Macer25 în cadrul listei sale detaliate de

20

App. B Civ., 1.43. Traducere după White, 1913, p. 83-85.
Cic. Leg., 2.3. Traducere după Keyes, 1928, p. 373.
22
Cic. Leg., 2.60. Traducere după Keyes, 1928, p. 447.
23
Vezi Tybout, 2016, p. 391-398, 405-406.
24
“Impensa peregre mortui quae facta est ut corpus perferretur, funeris est, licet nondum homo
funeretur: idemque et si quid ad corpus custodiendum vel etiam commendandum factum sit, vel
21
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cheltuieli funerare permise, unde regăsim și transportul defunctului26. Mai mult, autoritățile locale trebuiau să asigure libera circulație a acestor rămășițe, să nu fie reținute
sau afectate în vreun fel, pentru că nimănui nu îi era permis să interzică transportul
defuncților pe drumurile publice27.
Totodată sursele juridice vorbesc de două tipuri de morminte cu referire la practica transportului rămășițelor umane dintr-o locație într-alta, și anume mormintele temporare și mormintele permanente. Conceptul de perpetua sepultura a început să apară
în sursele juridice ca opus noțiunii de morminte temporare încă din secolul al III-lea
dHr, primul fiind considerat a fi un locus religiosus, în timp ce mormintele temporare
nu aveau această calitate. O atare mențiune îi aparține juristului Paulus28, care afirma
că locul unde un corp a fost adus cu intenția de a fi transferat mai târziu într-un alt loc
și nu pentru a fi înmormântat cum se cuvine, rămâne profan29. O altă mențiune se referă
la un edict al împăraților Dioclețian și Maximian din 290 dHr30, ce legifera că dacă un
cadavru nu este depus pentru eternitate într-un mormânt, nimeni nu poate interzice mutarea acestuia și implicit a transportului lui31. Un edict aparținând împăraților Marcus
Aurelius și Lucius Verus32 definește ceea ce este considerartă a fi o înmormântare legală
(iusta sepultura), și anume un corp ce a fost înhumat (terra conditum), incluzând totodată și depunerea acestuia într-un sarcofag, cu intenția de a nu fi mutat sau trasportat
altundeva33. Edictul continuă prin menționarea faptului că o situație excepțională ar
putea permite transportul, un caz de necesitate majoră34.

si quid in marmor vel vestem collocandam.”: Ulp., Dig., 11.7.14.4. Traducere în limba română
după Watson, 1998, vol. I, p. 351.
25
“Funeris sumptus accipitur, quidquid corporis causa veluti unguentorum erogatum est, et
pretium loci in quo defunctus humatus est, et si qua vectigalia sunt, vel sarcophagi et vectura:
et quidquid corporis causa antequam sepeliatur consumptum est, funeris impensam esse existimo.”: Dig., 11.7.37.
26
Traducere după Watson, 1998, vol. I, p. 354.
27
“Ne corpora aut ossa mortuorum detinerentur aut vexarentur neve prohiberentur quo minus
via publica transferrentur aut quominus sepelirentur, praesidis provinciae officium est.”: Ulp.,
Dig.,11.7.38. Traducere în limba română după Watson, 1998, vol. I, p. 355.
28
“Si quis enim eo animo corpus intulerit, quod cogitaret inde alio postea transferre magisque
temporis gratia deponere, quam quod ibi sepeliret mortuum et quasi aeterna sede dare destinaverit, manebit locus profanus.”: Dig., 11.7.40.
29
Traducere după Watson, 1998, vol. I, p. 355.
30
“Si necdum perpetuae sepulturae corpus traditum est, translationem eius facere non prohiberis.”: Cod. Iust., 3.44.10.
31
Traducere după Blume, 2005.
32
“Divi fratres edicto admonuerunt, ne iustae sepulturae traditum, id est terra conditum corpus
inquietetur: videtur autem terra conditum et si in arcula conditum hoc animo sit, ut non alibi
transferatur. sed arculam ipsam, si res exigat, in locum commodiorem licere transferre non est
denegandum.”: Dig., 11.7.39.
33
Traducere după Watson, 1998, vol. I, p. 355.
34
Vezi totodată și discuția în Paturet, 2007, p. 349-361.
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Acest tip de necesitate are în vedere conceptul de morminte permanente și
transferul rămășițelor dintr-un locus religiosus într-altul. Un astfel de exemplu de
situație excepională este menționat într-un rescript al împăratului Caracalla, dat în
214 dHr, adresat unei femei, Dorita35, ce îi acorda permisiunea de a transfera rămășițele pământești ale fiului ei, dacă mormântul era amentințat de inundații sau de alte
situații urgente similare, însă doar cu autorizația guvernatorului provincial36. Acest
rescript a fost totodată și sursa de inspirație pentru una dintre Opiniile lui Paulus37,
care indica faptul că odată ce un cadavru a fost înmormântat cum se cuvine, putea fi
mutat într-o altă locație pe timpul nopții dacă exista vreun pericol de inundații sau alte
surse de distrugere iminente38.
Aceste exemple indică faptul că pentru a transporta un cadavru dintr-un mormânt permanent către un altul era nevoie de permisiunea din partea autorităților ce
aveau această putere, așa cum este stipulat într-un edict al lui Marcus Aurelius39, ce
afirma că trasportul unui cadavru prin sate și orașe ar trebui permis de către cei autorizați să facă acest lucru40. Aceasta se datorează faptului că odată ce rămășițele sunt
depuse într-un mormânt permanent, scoaterea lor ar duce la un caz de violatio sepulchri,
aspru pedepsit de legile romane, acțiune însă permisă doar cu acordul preoților, împăratului sau a guvernatorilor, care îl reprezintă pe acesta din urmă în teritoriul provincial41. De aici și caracterul excepțional al fenomenului și diferențierea lui față de practica
repatrierii defuncților decedați departe de casă, practică ce ar putea presupune, după
caz, morminte temporare, adică loca pura și nu religiosa, și, deci, inutilitatea de a cere
permisiunea autorităților42.
Sursele antice referitoare la subiectul aflat în discuție în aceste pagini nu se
rezumă doar la cele literare și juridice, enumerate sumar mai sus, incluzând, deși întrun număr mai mic de exemplare adunate, acele epigrafe care indică fenomenul de translatio cadaveris, în cazul nostru, înregistrat în provinciile danubiene în rândurile populației civile. Alegerea acestui areal geografic distinct în detrimentul oricărui altuia este
motivat de existența unor elemente comune specifice zonei limitrofe ale Imperiului,
limesul danubian fiind caracterizat de o mobilitate aparte a unităților militare dar și a
35

“Si vi fluminis reliquiae filii tui continguntur vel alia iusta et necessaria causa intervenit, aestimatione rectoris provinciae transferre eas in alium locum poteris.”: Cod. Iust., 3.44.1.
36
Traducere după Blume, 2005.
37
“Ob incursum fluminis vel metum ruinae corpus iam perpetuae sepulturae traditum sollemnibus redditis sacrificiis per noctem in alium locum transferri potest.”: Paulus, Sent., 1.21.1.
38
Traducere după Scott, 1932.
39
“Non perpetuae sepulturae tradita corpora posse transferri edicto divi severi continetur, quo
mandatur, ne corpora detinerentur aut vexarentur aut prohiberentur per territoria oppidorum
transferri. divus tamen marcus rescripsit nullam poenam meruisse eos, qui corpus in itinere
defuncti per vicos aut oppidum transvexerunt, quamvis talia fieri sine permissu eorum, quibus
permittendi ius est, non debeant.”: Ulp., Dig., 47.12.3.4.
40
Traducere după Watson, 1998, vol. IV, p. 300.
41
Referitor la acest subiect vezi și Mureșan, Mureșan, 2016.
42
Laubry, 2007, p. 154.
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populației civile venite să se stabilească în marile centre urbane de pe linia Dunării.
Există astfel posibilitatea ca incidența cazurilor de translatio cadaveris să fie mai mare
decât în alte părți ale lumii romane.
Acestea fiind spuse, începem seria exemplelor epigrafice cu cel al guvernatorului Daciei, Caius Iulius Quadratus Bassus, decedat pe câmpul de luptă în 117 dHr.
Trupul său a fost adus înapoi acasă în Pergam cu escortă militară condusă de primipilus
Quintilus Capito. Mai mult, împăratul Hadrian ordonă să aibă loc în cinstea lui funerarii publice, însoțite de o procesiune ce traversa orașul și barăcile, mormântul fiind
ridicat cu ajutorul fondurilor provenite din fiscul imperial. Inscripția în limba greacă
a fost gravată pe o bază de statuie, menționându-se onorurile acordate de către locuitorii orașelor Seleukeia de pe Eufrat și Zeugma în cinstea carierei acestuia de guvernator
în zonă43.
“A.1 Γ. Ἰούλιον Κουαδρᾶτον Βάσσον ὕπατον,
ποντίφικα, στρατηλάτην γενόμενον
Δακικοῦ πολέμου καὶ συνκαθελόντα τὸν ἐκεῖ
πόλεμον Αὐτοκράτορι Τραιανῷ, τιμηθέντ[α]
5
[θρι]αμβικαῖς τ̣[ιμαῖς, πρ]ε̣σβευτὴν καὶ ἀντιστράτηγον ἐπαρχεία[ς Ἰ]ουδαίας, πρεσβευτὴν καὶ
ἀντιστράτηγον Καππαδοκίας Γαλατίας
Ἀρμενίας μικρᾶς Πόντου Παφλαγονίας Ἰσαυ[ρίας Φρυγί]ας, πρεσβευτὴν καὶ ἀντιστράτη10
[γον ἐπαρχ]είας Συρίας Φοινίκης Κομμαγή[νης, πρεσβ]ευτὴν καὶ ἀντιστράτηγον ἐπαρ[χείας Δακίας, χ]ειλίαρχον λεγιῶνος ιγʹ, ἐπιμελη[τὴν χαλκοῦ] χρυσοῦ ἀργύρου χαράγματος,
[ταμίαν Κρή]τ̣ης καὶ Κυρήνης, ἀγορανόμον
15
[κανδιδᾶτον, στρα]τηγὸν δήμου Ῥωμαίων,
[πραιπόσιτον λεγ]ι̣ῶνος ιαʹ Κλαυδίας εὐ[σεβοῦς καὶ λεγιῶ]νος δʹ, Σκυθικῆς καὶ λεγι[ῶνος . . . . . . .] καὶ λεγιῶνος ιβʹ Κεραυνο[φόρου καὶ λεγιῶν]ο̣ς γʹ Γαλλικῆς καὶ λεγιῶνος
20
[. . . . . . . καὶ λεγιῶ]νος ιγʹ Γεμίνης καὶ λεγι[ῶνος . . . . . . . . ἄ]ν̣δρα εὐγενῆ καὶ ἐκ {vac.}
[vvvv βασιλέων τὸ γένος] κατάγοντα {vac.}
[vv ἀναστησάντων τὴν τι]μὴν Σελευκέων
[— — — τῶν πρὸς τῷ Ζεύγ]ματι διὰ πρεσβευτοῦ
25
[— — — — — — — — — — —]νου.
{vacat}
B.26 οὗτος ἔτι στρατευόμενος ἐν
Δακίᾳ καὶ τὴν ἐπαρχείαν διέπων
τελευτᾷ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς τὴν
43

Piso, 1993, p. 24, nr. 4.
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Ἀσίαν ἠνέχθη βασταζόμενον ὑπὸ
30
στρατιωτῶν τεταγμένων ὑπὸ σημέα
ἑκατοντάρχου
πρειμοπειλαρίου Κυιντιλίου Καπίτωνος γεινομένης αὐτῷ προπομπῆς
κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ παρεμβολὴν
35
οὕτω διαταξαμένου Αὐτοκράτορος
θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ μνῆμα αὐτῷ ἐκ
τοῦ φίσκου κατεσκευάσθη.”44
Acesta este un exemplu tipic în care membri ai elitei politico-sociale apelează
la practica de translatio cadaveris, obicei des întâlnit și în sursele literare pentru cei
ce împărtășeau acest statut social înalt.
Cu toate acestea, evidențele epigrafice indică și alte categorii sociale ce apelează la practica repatrierii osemintelor celor dragi. Două epigrafe în limba greacă, provenite din spațiul vest-pontic, înregistrează durerea părinților ce repatriază rămășițele fiilor
lor, dispăruți înainte de vreme, departe de casă, în primii ani ai primului secol dHr. Primul este monumentul funerar al unui tânăr decedat din pricina unei boli, într-un loc
rămas necunoscut, ale cărui rămășițe cinerale au fost aduse părinților la Callatis45:
“1
[Δ]ιονύσιος Ποσειδων[ίου]
[δ]έρκεο τὴν ἀγέγωνον ἐμέ, ξένε, δέρκεο π[έτραν],
ὡς ἐπικώκυτος κεῖμαι ἐπὶ <σ>πιλάδι·
[οὕνε]κεν ἐν ξείνῃ Διονύσιος ἔφθιτο νούσῳ,
5
[λείψ]ανα δ’ ἐξ σποδιῆς ἤλυθεν̣ [ε]ἰς το[κέας].
[μήτ]ηρ δ’ εἰν οἴκοις α<ἰ>‵εὶ′ νέα κωκύουσα
[․․․․․] ποθέει παῖδα καταφθίμενον.”46
Cel de-al doilea monument face referire la un tânăr atlet, Agathandros, fiul lui
Iulianus și al Reginei, în vârstă de 17 ani, care a murit la Smyrna în drum spre Delphi,
unde avea intenția de a participa și învinge la jocurile pythice. Osemintele sale s-au
întors la Tomis, unde au fost depuse sub placa indicată de inscripția47:
“1
Ἰουλιανοῦ παῖς ἦν
καὶ Ῥηγείνης Ἀγάθανδρος |
ἑπτὰ καὶ δεκέτης φῶς
λίπον ἀελίου· |
5
Σμύρνῃ δ’ ἐνθνήσκω
καλῇ, σπεύδων ἀνελέσθ̣[αι] |
Πύθια καὶ πάτρῃ στέμμα πάλης κομίσαι· |
ἀντὶ δέ μου στεφάνων
44

PHI, nr. PH303021.
ISM, III, 138.
46
PHI, nr. PH173709.
47
ISM, II, 189.
45
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γενέται καὶ πατρὶς ἔχουσιν |
ὀστέα μοῦνα λίθῳ
τῷδ’ ἔνι κευθόμενα· |
χαῖρε, παροδεῖτα.”48
Cele două exemple nu prezintă niciun indiciu referitor la statutul social deținut
în cadrul comunității de cele două familii, epigrafele reliefând doar durerea părinților
ce și-au pierdut copiii în floarea vârstei și efortul de a le repatria rămășițele. Putem doar
specula asupra puterii financiare a acestora care le-ar fi putut permite să își ducă la bun
sfârșit dorința.
Distanța mare parcursă pentru a repatria rămășițele celor dragi este reliefată de
epitaful închinat de Marcus Servilius Fortunatus, de rang ecvestru, soției Flavia Iuliosa,
decedată în Dacia și adusă acasă în Lambaesis, distanța considerabilă fiind sugerată
de proverbialul “peste mări și țări”49:
“D(is) M(anibus) s(acrum) / Flaviae Iuli/osae coniugi / vix(it) an(nos) XXVII /
M(arcus) Servilius For/tunatus a militi(i)s / qui per maria et ter/ras retulit reliquias
/ coniugis ex provinci/a Dacia”50.
Epigrafele indică totodată faptul că nu doar cetățenii cu drepturi depline apelau
la această practică, contând în acest sens în primul și primul rând puterea financiară a
supraviețuitorilor. Astfel, în a doua jumătate a secolului al II-lea dHr, soția unui libert
al lui Antoninus Pius de rang înalt în administrația imperială, Titus Aelius Titianus,
ucis la Carnuntum, cel mai probabil în cadrul expediției lui Marcus Aurelius împotriva
marcomanilor, aduce acasă la Roma rămășițele acestuia într-o urnă, transportul fiind
permis chiar de împărat51:
“D(is) M(anibus) / T(ito) Aelio Aug(usti) lib(erto) Titiano prox(imo) / a libr(is)
sacerdotal(ibus) def(uncto) Carnunt(o) / ann(orum) XXXXII m(ensium) III d(ierum)
XIX marit(o) virgin(i) / dulciss(imo) et incomparabili bene/que merito quem funeravit
/ Fl(avia) Ampelis coniux carissima / et reliquias eius permissu Imp(eratoris) / ipsa
pertulit consecravitque / cum q(uo) v(ixit) a(nnos) XII m(enses) III d(ies) XXI sine ulla
/ querella”52.
Un cenotaf descoperit la Ampelum poartă o inscripție ce indică transportul defunctului la Roma. Monumentul a fost ridicat pentru Marcus Iulius Hermias, libert al
lui Traian și procurator al minelor de aur din Dacia, de către soția sa, Salonia Palestrice
și de libertul Diogenes, ce au transferat rămășițele în Cetatea Eternă cu permisiunea
împăratului53:
“D(is) M(anibus) / M(arco) Ulpio Aug(usti) / lib(erto) Hermiae proc(uratori)
/ aurariarum cuius / reliquiae ex indulgentia / Aug(usti) n(ostri) Romam latae / sunt
48

PHI, nr. PH173289.
CIL, VIII, 2772.
50
EDCS, nr. EDCS-20800636.
51
CIL, VI, 8878.
52
EDCS, nr. EDCS-18800066.
53
IDR, III/3, 366.
49
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/ Salonia Palestrice / coniunx et Diogenes / lib(ertus) bene merenti fecer(unt) / vixit
ann(os) LV”54.
Dacă epigrafele grecești prezintă într-o manieră poetică durerea cauzată de
moartea celor dragi departe de casă și eforturile considerabile de a-i aduce înapoi acasă, epitafurile latine indică o standardizare a limbajului, o sobrietate caracteristică, dedicanții fiind mai degrabă preocupați să menționeze permisiunea obținută din partea autorităților împuternicite și, prin urmare, legalitatea acțiunii întreprinse.
De regulă, cenotafurile nu pot sta drept dovadă pentru fenomenul de translatio cadaveris fără a fi însoțite de elemente suplimentare ce ar putea indica într-un fel
sau altul aceată acțiune, așa cum am văzut în cazul anterior, unde epitaful este cel ce
atestă cu siguranță repatrierea rămășițelor. O altă posibilitate ar fi acele cazuri în care avem de a face cu perechi de monumente provenind din locații diferite, ambele purtând aceeași inscripție funerară, în care unul dintre monumente este cenotaful și celălalt mormântul permanent ce găzduiește rămășițele pământești ale defunctului.
Un astfel de exemplu este perechea de monumente ce îl comemorează pe Lucius Annius Octavius Valerianus, care are un sarcofag ridicat de el însuși la Roma55
(“D(is) M(anibus) s(acrum) L(ucius) Annius Octavius Valerianus / evasi effugi Spes
et Fortuna valete / ni(hi)l mihi vo<b=V>iscum est ludificate alios”)56 și o țiglă purtând aceeași inscripție, cu mici diferențe de redactare, descoperită la Romula57 (“D(is)
M(anibus) s(acrum) L(ucius) Annius Octavius Valerianus / evasi effugi <S=G>pes
et Fortuna valete / ni(hi)l mih(i) vo<b=V>i(s)cum est ludific[ate alios]”)58. De data
aceasta nu avem nicio informație legată de transportul corpului defunctului, care dintre cele două monumente este cenotaful și care mormântul real. O ipoteză ar fi aceea
conform căreia persoana în discuție rezida la Roma, fie el însuși ori familia acestuia,
având proprietăți deținute în Dacia. Aici își găsește sfârșitul, fiind apoi transportat, probabil, la Roma, țigla inscripționată păstrând memoria defunctului pentru comunitatea
din Romula. O analogie poate fi făcută cu un caz consemnat de către juristul Quintus
Mucius Scaevola59, unde un pater familias din Campania, înainte de a pleca spre proprietățile deținute undeva departe de casă, lasă instrucțiuni consemnate atât într-un testament cât și un codicil, ca, în caz de deces în timpul călătoriei sale, 60 de aurei să îi
fie lăsați tovarășului său de drum, Lucius Tutius, pentru a-i aduce înapoi acasă corpul
54

EDCS, nr. EDCS-16100887.
CIL, VI, 11743.
56
EDCS, nr. EDCS-17201420.
57
AÉ, 1980, 767.
58
EDCS, nr. EDCS-08900572.
59
“Ab heredibus petierat, ut, si in provincia decessisset, sexaginta lucio titio darentur, ut is
corpus eius curaret in patriam reportari, et adiecerat haec verba: " cui concedi volo, si quid
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ut, sive in provincia sive in via aliquid mihi humanitus acciderit, corpus meum curetis et in
campania et in monumentum filiorum meorum reportare". Quaesitum est, an id, quod superfuerit ex sexaginta, a lucio titio tacite ademerit. Respondit ademptum videri.”: Dig., 34.4.30.2.
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pentru a fi înmormântat alături de fiii săi60.
În concluzie, așa cum am afirmat până acum, în ciuda numărului mic de evidențe epigrafice referitoare la fenomenul de translatio cadaveris în lumea romană, acesta era mult mai frecvent decât se credea până acum. Mai mult, reglementările legate de
această practică înregistrate în diferite surse juridice ale epocii indică faptul că avem
de a face cu o realitate palpabilă, structurală și culturală. Chiar dacă sursele literare tindeau să prezinte doar acele cazuri de repatrieri ale rămășițelor membrilor elitei, practica
nu era sub nicio formă limitată la această categorie socială, dacă aveai capacitatea financiară de a face acest lucru, statul și legea romană asigurau finalizarea procesului de
înmormântare propriu-zisă și obținerea unui mormânt permanent pentru cei defuncți
departe de casă. Iar prin marcarea în cadrul epitafurilor a efortului întreprins se poate
astfel observa nevoia supraviețuitorilor de a marca ritualic maniera de a face față durerii
cauzate de pierderea unei ființe dragi.

60

Traducere după Watson, 1998, vol. 3, p. 169-170.
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LATIN LITERATURE – THE ETERNAL RETURN
Nicolae Hurduzeu*
* Universitatea de Vest din Timișoara, DPPD; nicolae_hurduzeu@yahoo.com
Rezumat. Viaţa de apoi este văzută de majoritatea credinţelor ca un nou început, adică fiinţa
umană se transformă în altceva, nu neapărat în nefiinţă, ci într-o altă stare. Și la romani, lumea
de apoi este imaginată ca un nou început, există credința că sufletul unei fiinţe umane supravieţuieşte morţii. Soarta aranjează totul, şi tot ea aranjează felul veşmintelor ce-l vor purta oamenii
şi funcţia pe care o vor ocupa pe pământ. Când oamenii mor, Soarta le ia totul înapoi – acestea
le-au fost doar împrumutate pe parcursul vieții terestre. Când omul moare, toate cele lumești
sunt uitate la judecată: funcţia, seminţia, nimic din toate acestea, toată fala pe care au avut-o
pe pământ nu-i ajută cu nimic: veşminte bogate, morminte impunătoare nu-i vor salva de la
judecata pentru faptele săvârșite pe pământ. În lucrarea de față ne vom opri asupra literaturii
latine, încercând să surprindem câteva aspecte cu privire la veşnica reîntoarcere a sufletului
așa cum este ea imaginată de scriitorii latini. Se conturează în literatura latină un Infern temporar, un fel de du-te-vino continuu între viaţă şi moarte prin care sufletele trec în ambele sensuri
pragul dintre lumi şi circulă liber dintr-o lume în alta, moartea fiind astfel echilibrată prin renaştere, tradiţia Infernului veşnic devenind astfel mai puţin credibilă, iar teama de viața de apoi
mai suportabilă.
Cuvinte cheie: suflet, viața de apoi, infern, moarte, renaștere.

In most religious beliefs, death is considered to be a new beginning, by which
the human being is transformed into something else, not necessarily into non-being,
but into a different state1. In life, the soul resides in the human body, but death is the
end of life. The association of the body with the soul is so habitual, that it is sometimes
hard to imagine their separation after the great passing, being easier to imagine that
the soul joins the body in its resting place or takes over the place where the human
being lived. The belief that the soul of a human being survives the death is so widespread that there is the temptation to say that it is universal and that the eschatology
is merely the foreshadowing of a cosmogony of the future2. The belief in the survival
of the soul was omnipresent in Greece and widespread in the Roman culture. The Greek
believed that worlds were born from the infinite matter which, after a period of time
melted down and thus returned into the infinite matter. That is, a life once finished

1
2

Căliman, 2010, p. 5.
Eliade, 1978, p. 50.
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would start a new existence again in the eternity of time and so on3. As soon as it had
left a body, every soul could be reborn into a different human or animal body. The
idea of the eternal return is encountered at the Pythagoreans, at Plato, Aristotle, the
Stoics and Neoplatonists4.
In the following article we will focus on several aspects considering the belief
in the eternal return of the soul as it is illustrated in Latin Literature.
Ancient authors imagined the After World as resembling This World, as a place
where every soul would have a social status similar to that held in This World. This
representation was probably the result of the frustrations humans had in this world and
of the fears and frustrations concerning the Great Passage, as well as the concerns regarding the After World, or what was to be expected to happen after the terrestrial
ending in a world represented after This World. The Inferno was given a clear significance only after the Orphic movement developed a proper literature featuring ideas
on punishment or reward in well -defined places of the afterlife: Tartarus, The Isles
of the Blessed or the Elysian Fields. The infernal punishments were considered to be
either eternal or limited, the souls reincarnating after a period of penitence, thus introducing the idea of the immortality of the soul.
In Roman literature, the most famous guide through the Inferno was imagined
in the 1st century A.D. by Virgil5. He considered that the Inferno was temporary. The
souls of the dead who got in Inferno were purified after a period of time and released
by the burden of the evil deeds performed during their terrestrial life. They spent some
time in Elysium and, after another thousand years, after drinking water from Lethe, the
river of oblivion, they would reincarnate into another body6, resuming the cycle of life.
The migration of the soul after death and its re-embodiment into a human or
animal being is also present in the Metamorphoses of Ovid7, written on the pattern of
Vergil’s Aeneid:
“souls are all exempt from power of death.
When they have left their first corporeal home,
they always find and live in newer homes”.
In the 1st century A.D., Silius Italicus also imagines a provisory Inferno, where
the souls spend a certain amount of time before reincarnating:
“…in a place apart and radiant from gloom dispersed, stands a shining
portal which leads to the Elysian Fields by a secret shady path; and
here dwell the righteous, not in the realm of Hades nor under the cope
of heaven, but, beyond the Ocean stream and hard by a sacred spring,
they drink the water of Lethe and forget their past. Last is the tenth
gate; glittering with gold, it enjoys the privilege of light and shines as
3

Tilgher, 1995, p. 11.
Tilgher, 1995, p. 15.
5
Vergiliu 1979
6
Chiş, 2003, p. 227.
7
Ovidiu, 1922, on-line http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0959.phi006.perseus
-eng1:15.153-15.251
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if the moon’s disk were close beside it. By this gate the souls rise again
to heaven and, after the lapse of five thousand years, enter new bodies
and forget Pluto” 8.
In the 2nd century A.D., Lucian of Samosata, by means of Menippus, concludes
that the life of people may be considered to be a long procession9. Everything is arranged by Fate, including the type of garments people would wear and the position
they would have on earth. When people die, Fate takes everything back – everything
people had was merely borrowed during their life on earth. Nothing is taken into consideration after death, at the Last Judgement: neither position, nor origin or glory on
earth. All are useless: rich garments and sumptuous graves won’t save the soul at the
moment of the judgement from the deeds performed on earth.
Menippus considers that in the after world proud kings and satraps are punished
to do poorly paid, humble jobs. In afterlife, they are taunted and tormented by wise men
and philosophers as they were in their life on earth. Menippus goes in the Inferno at
the exact moment when a law against the rich is passed:
“Whereas the rich are guilty of many illegalities on earth, harrying
and oppressing the poor and trampling upon all their rights, it is the
pleasure of the Senate and People that after death they shall be punished in their bodies like other malefactors, but their souls shall be
sent on earth to inhabit asses, until they have passed in that shape a
quarter-million of years, generation after generation, bearing burdens
under the tender mercies of the poor; after which they shall be permitted to die. Mover of this decree — Cranion son of Skeletion of the
deme Necysia in the Alibantid tribe” 10.
The law is passed by magistrates, accepted by the people and approved by
Hecate and Cerberus. Reaching his goal, Menippus meets Tiresias who shares with
him the secret that
“The life of the ordinary man is the best and most prudent choice; cease
from the folly of metaphysical speculation and inquiry into origins and
ends, utterly reject their clever logic, count all these things idle talk, and
pursue one end alone”11.
With the help of Mithrobarzanes he reaches Greece in Lebadeea, where the Boeotian
descent into inferno.
There was a limited number of souls. The soul that a human being received at
birth was not necessarily new. It might have been a soul that had known one or several
previous experiences. But the soul did not remember these previous lives as it had drank
from the water of the rivers Lethe or Ameles or the cup of Dionysus. There was no
important difference between humans and beasts: souls were ordered to inhabit at a time
8

Silius Italicus, 1961, p. 245.
Lucian, 1959, p. 185.
10
Lucian, 1905.
11
Lucian, 1905.
9

739
https://biblioteca-digitala.ro

the body of a king or warrior, an eagle or a monkey12.
In the moral works of Plutarch there is a dialogue between Circes, Ulysses and
Gryllos. Ulysses tries to persuade Circes to give back her victims their human shape:
“you are smart! answered shortly the witch, but ask them if this is their desire!”13.
Gryllos, one of the metamorphosed, proves to Ulysses how the condition of the animals
was by far superior to that of humans, as they surpass humans in courage, sincerity,
faithfulness and intelligence. Gryllos reminds Ulysses that poets consider men to be
brave in battle as lions, wolves or wild boar and he challenges them to reverse the role
and declare a lion to be “as brave as a man”14. Souls go happily in the unseen and divine after world if they inhabited in life a pure body, from which they tried to separate
themselves as much as possible. Released from all evil, souls join the gods15.
The soul remained connected to the body and the bodily matter was heavy and
earthly, if, in lifetime, souls loved the body with its pleasures and desires, if they lived
only to satisfy their pleasure, neglecting the Invisible and the Reason, the object of
philosophy. This burden pulled the soul to the sensitive world. Thus, the spectres, seen
wandering around graves, were a mixture of souls with bodily matter which made them
visible to humans. They were doomed to wander until they would be attached to a new
body16.
Souls would choose their new companion according to the mentalities they had
in their previous lifetime17. Ordinary souls with the common pleasures of gluttony,
drunkenness, or violence would re-embody donkeys or other similar animals18. Those
that were responsible of injustice, tyranny or robbery would reincarnate wolves, eagles
of mockingbirds19. Those who were socially virtuous, but only out of habit or routine,
rather than reason, would become social animals such as: bees, wasps, ants or would
become simple good men20.
The law of re-embodiment appears early in literature, in the myth of Er, in the
th
10 and final book of the Republic by Plato. Souls that chose a particular lifestyle would
take a body according to their passions from their former life. The idea is introduced
that after death virtuous people would be rewarded and immoral people would be punished. Orpheus wanted to become a swan, Ajax the Telamonian - a lion, Agamemnon
- an eagle, Tersites the jester - a monkey and Ulysses, familiarized with all his misfortunes, wanted to become an ordinary human again21. In his quest along other souls,
Er reached a wonderful place with four entrances – two in the sky and two on earth.
Here, between these entrances, sat the judges and directed the souls what path to follow:
12

Buffiere, 1978, p. 399.
Buffiere, 1978, p. 399.
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Buffiere, 1978, p. 399.
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Platon, 1919, 80 e, 81 b.
16
Platon, 1919, 81 e.
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Platon, 1919, 81 e.
18
Platon, 1919, 81 e.
19
Platon, 1919, 82 a.
20
Platon, 1919, 82 b.
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Platon, 1923, p. 620, a, c.
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the good were shown the way to heaven and the immoral to the underworld. But when
Er approached the judges, he was asked to stay, listen and observe to be able to recount
his experience to the world.
The virtuous souls floated down from the heaven, narrating about beautiful
landscapes and wonderful feelings. The souls who returned on earth looked dirty, void
of vitality and exhausted, complaining about the dreadful experiences they had to support while they were forced to pay for all the evil deeds they committed when they
were alive. There were, nevertheless, souls who could not be released from the underworld, such were killers, tyrants and other villains, doomed to remain in the underworld
for eternity, without the possibility of ever being released. After staying there for seven
days, Er and the souls who travelled with him were asked to leave. After four days
they reached a place where they could see a rainbow brighter that anything they have
ever seen before. After another day of journey they reached that rainbow and the souls
were arranged into rows and each received a different note by dice. According to these
notes, they were asked to step forward and choose their future lives. Er noticed that
many times the souls who made the journey through the sky choose a harsh destiny,
while those who had been punished several times choose a better life. Many preferred
a life different from their previous experience. Animals chose to return as human beings,
while humans often chose the seemingly easier lives of animals. After they made their
choice, each soul was given a guardian spirit as a protector in life. They continued their
journey to the Land of Oblivion where run the river Lethe. Each soul, except Er, was
asked to drink from it in different amounts. After drinking, each soul forgot everything.
While sleeping at night, they were carried into different directions to be reborn, thus
completing the journey to the afterlife.
This is the principle of reincarnations, of the ladder of sins, of human depravities, to which was equivalent a ladder for animals. Timaios arranges them according
to their hierarchy in the animal kingdom. First come birds, corresponding in the human
world to astronomers, always studying the stars. Four legged creatures were not concerned with the matters of the spirit; they ignored their reason, being only interested
in their belly. In the lowest part of the ladder fish and molluscs were the least intelligent.
Animals reincarnated onto various forms according to the way in which they gained
or lost intelligence22.
At the moment of reincarnation, the souls, who indulged themselves in the lowest vices, have at their disposal the widest variety of options and will choose a new body
in the form of the animal most appropriate to satisfy its carvings of gluttony, drinking,
lechery. Consequently, one must seek purity before dying; the soul must be protected
from any bad influence so that upon death, the body left behind to be of a wise man23.
The belief in the eternal Inferno becomes thus less credible, and the image of
a new, temporary inferno emerges, which is imagined like a continuous place of bustle
between life and death where the souls cross both ways the threshold between the
worlds and walk freely from one world to another, death being just a passage to an22
23

Platon, 1993, p. 91, d, 92.
Buffiere, 1978, p. 408.
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other, new, state of being, a new posthumous life24. These are beliefs that were adopted
by popular Christian eschatology and transmitted verbally in the present funeral rituals.

24

Hurduzeu, 2017, p. 11245-1253.
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CONSERVAREA ȘI REVALORIFICAREA UNUI ALTAR
FUNERAR ROMAN DIN CURTEA BISERICII MEDIEVALE
DE LA STREISÂNGEORGIU, CĂLAN, JUD. HUNEDOARA
Maria Luisa Palade*, Călin Bîrzu**
* Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara; luisa.palade@yahoo.com
** Expert restaurator; călin.birzu@gmail.com
Abstract. Following the renovation works, organized in 1976 at Streisângeorgiu medieval
church from Călan, period that concurred with the beginning of the archaeological excavations
concerning the planimetry and dating of the monument, conducted by historian Radu POPA,
many roman and medieval blocks have been extracted from the walls that were integrated in
the church narthex, a later 19th century addition to the original nave like monument. Supposedly,
during the archaeological research works, and restoration of the original planimetry of the church
were carried out, other roman reused materials from the interior of the church nave were also
removed and left in the churchyard. A roman funerary altar with inscription is included in this
category; by the time of the beginning of our conservation research, the monument was placed
on the ground, horizontally, at aprox. 2–5 meters towards the northern church wall. Judging
from the mortar traces on the backhand of the stoneblock, the monument was reused as a table
in the altar of the church; the same traces were found on the northern wall inside of the church
altar. Before the conservation and relocation endeavours were conducted, petrographical and
microbiolgical analyses were carried out for establishing the nature of the lithical element, the
provenience and the relation between the physical and chemical characteristics of the stone and
the biological deteriorative agents. The conservation process conducted on the roman funerary
altar consisted in the removal of dirt deposits and biodeteriorative organisms on the surface
and the substrate of the stone, by performing successive application of biocidal treatments. After
the treatment application, the altar was replaced in the church interior for preventive conservation
reasons. The good physical strength of the mineral stone permitted a surface cleaning that shown
a good quality inscription. The poor state of preservation in which the roman altar was kept is
not a singular case in Hunedoara County; a great number of architectural and funerary roman
fragments are still kept in the precinct of medieval churchyards, where they have a treatment unsuited for preventive conservation.
Keywords: funerary altar, conservation, stone, biodeterioration, reuse, Streisângeorgiu.

1. Introducere
În cadrul acestui articol ne-am propus să prezentăm procesul de conservare al
unui altar funerar roman, material arheologic aflat în curtea bisericii medievale de la
Streisângeorgiu, astăzi aparținând orașului Călan, jud. Hunedoara. Alegerea acestui
monument pentru un demers de conservare și valorificare vine în primul rând pe fondul
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unei cercetări doctorale mai ample legate de reutilizarea materialelor arheologice romane de piatră în construcția bisericilor medievale și impactul acestor practici asupra
acestui tip de patrimoniu material. În al doilea rând, conservarea acestui altar funerar
este importantă deoarece este printre puținele materiale litice aflate în preajma unui
monument medieval care conține inscripția și forma intacte.

2. Materialele romane și relația lor cu monumentul medieval

În articolul1 publicat după prospecțiunile arheologice, istoricul Radu POPA a
dedicat subcapitole speciale2 materialelor reutilizate, atât romane cât și de altă factură
descoperite la Streisângeorgiu în fundații, în elevații sau libere, aflate la monumentul
descrierii lor în interiorul bisericii sau în incinta acesteia. Astăzi se regăsesc în incinta și
în interiorul bisericii o parte dintre cele descoperite de R. Popa, în anii 1975–'76, alături
de unele piese pe care nu le specificase, precum și fragmente ce nu se mai regăsesc la
biserică, fiind probabil preluate pentru a fi introduse în circuitul muzeal, și anume un
fragment de relief, considerat de către autor ca fiind de proveniență paleocreștină3.
Este vorba despre monumente cu caracter funerar și arhitectural: un fragment
de stelă funerară cu relief, fixată în zona de nord a pavimentului altarului, un fragment
de altar anepigraf, un alt fragment de lespede cu urme de inscripție foarte erodată, un
fragment de bloc arhitectural cu relief, transformat într-un jilț, și, nu în ultimul rând,
altarul funerar cu inscripție, care constituie subiectul cercetării noastre.
Trebuie specificat de la început faptul că biserica de la Streisângeorgiu se înscrie în categoria construcțiilor ecleziale în care materialele litice romane aflate în
vecinătatea locului de edificare a monumentului, au jucat un rol important pentru trasferul de la o arhitectură a lemnului la una de piatră. Este o trăsătură specifică bisericilor
medievale hunedorene și, extrapolând, a celor din sudul Transilvaniei.
În ceea ce privește proveniența materialelor romane, ipoteza oferită de cercetările intreprinse între anii 1975–'76, se referă la “...existența unei necropole romane
la circa 60 de m nord-vest de biserică, pe marginea terasei, fiind foarte probabil ca
măcar o parte din pietrele cu caracter funerar să provină de la această necropolă”4.

3. Altar funerar5
3.1. Descrierea obiectului
Informații cu privire la altarul funerar de la Streisângeorgiu se regăsesc, în afară de cele oferite de Radu POPA, în Inscriptiones Daciae Romanae, volumul III/2, publicat în 1980 de Ioan I. RUSSU, în colaborare cu Ioan PISSO și Volker WOLLMAN. În
descrierea sumară oferită de autori se specifică faptul că altarul, de “marmură albsurie” a fost văzut și copiat cu inscripția eronată de către I. Mezerzius6 în secolul al
XVI-lea, iar mai apoi de TÉGLÁS Gábor. Inscripția copiată și tradusă corect apare în
IDR sub următoarea formă:
1

Popa, 1978, p. 9-32.
Popa, 2014, p. 100-104.
3
Popa, 2014, p. 104.
4
Popa, 2014, p. 101.
5
IDR, III/2, p. 384-385, nr. 449.
6
IDR, III/2, p. 384, nr. 449.
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“D(is) M(anibus)
M(arco), Ulp(io) Tertio
dec(urioni) col(oniae)
vix(it) an(nis) XXI
Ulp(ia) Opiava
filio
p(iissimo) p(osuit) sive pro p(ietate)”7.
Traducere: “Zeilor Manes, lui Marcus Ulpius Tertius, decurion al coloniei, a trăit 21,
Ulpia Opiava, fiului foarte cuvios (sau: în semn de pietate) a pus (epitaful)”8.
Altarul este realizat dintr-un singur bloc de marmură cu baza și capitelul de
formă trapezoidală cu profile. Capitelul este decorat central cu un motiv circular de
forma unei rozete, iar pe muchii se intalnesc reliefuri de acrotere și elemente decorative vegetale. Câmpul epigrafic este încadrat în două chenare. Baza conține patru profile sculptate, iar în partea inferioară planul înclinat al profilelor se închide printr-un
soclu rectangular.
În ceea ce privește realizarea mulurilor, capitelul este format în partea superioară pe o placă rectangulară, sub care se formează un listel rontunjit urmat de o cimasă
(cyma); un al doilea listel (drept) separă cyma de o cavetă (cavetto).
Mulurile bazei sunt formate în ordine descendentă dintr-o cavetă separată de
o cimasă inversată (cyma reversa) printr-un listel. Al doilea listel separă cyma de un
cavetto. Al treilea listel drept separă mulurile de o bază rectangulară. Ca tehnică de execuție, pe latura reversului se remarcă urme de prelucrare grosieră a rocii prin lovire cu
dalta ascuțită; aceleași urme de degroșare se observă și la nivelul planurilor bazei și a
capitelului, provenite dintr-o primă fază a tăierii blocului realizat în carieră. Erodarea
reliefului, rezultat din eliminarea surplusului de material, atestă faptul ca provine din
primele faze de prelucrare a molonului. Finisările de pe avers – slab observabile din cauza erodării litice – sunt realizate cu ajutorul daltei drepte, iar literele inscripției, cum
probabil se obișnuia, prin acțiunea unei dalte conice cu capăt îngust. Pe suprafața rocii
se pot observa urme de zgâriere, formate în urma manevrării (transportului), probabil
în momentul reutilizării piesei în biserică. Pe baza capitelului se observă o cavitate
cu rolul fixării unui alt decorativ din repertoriul funerar sau a unei imposte.
3.2. Starea de conservare
La începutui demersului de cercetare a obiectului, altarul funerar roman era
așezat în poziție orizontală direct pe nivelul actual de călcare al solului, îngropat circa
5 cm în pământ și înconjurat de vegetație; latura conținând inscripția se află la suprafață. Față de edificiu, altarul se află în apropierea zidului nordic, la o distanță de aproximativ 2 m de biserica-monument, fără a fi ferit de intemperii. Starea precară de conservare a altarului funerar este datorată în primul rând condițiilor de mediu în care
acesta a fost păstrat, lipsa conservării sale preventive de-a lungul timpului, cât și a faptului că obiectul a suferit numeroase manipulări, transport, datorat reutilizării sale cu
o altă funcție decât cea originală.
7
8

IDR, III/2, p. 384.
IDR, III/2, p. 385.
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1.

2.

Fig. 1–3. Latura frontală,
fotografie în lumina naturală
și releveu, schița profilelor.

3.
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În imaginile din Fig. 1–3 se poate observa o fotografie înainte de restaurare cu
latura frontală a molonului, releveul frontal pentru evidențierea câmpului epigrafic și a
direcției fisurilor, respectiv releveul în secțiune longitudinală cu scopul evidențierii
profilelor sculpturale.
Degradările fizico-mecanice ale molonului sunt reprezentate în principal de
pierderea materiei litice prin fracturare‚ “Fracturile sunt forme severe ale deformării
casante, implicând uneori o deplasare relativă a pereților și implicit o fragmentare
a corpului petrografic”9‚ apărând atunci când o anumite tensiune depășeste rezistența
la rupere a rocii. Cea mai accentuată pierdere de materie litică este localizată în partea
stângă a zonei inferioare și se intinde pe întregul colț frontal al bazei altarului. Se observă aceeași deteriorare, în proporții și mărimi variate, la toate extremitățile molonului,
atât la nivelul colțului posterior al bazei, cât și la nivelul capitelului. Judecând după
nivelurile diferite de eroziune ale acestor suprafețe afectate, se poate considera că s-au
produs în momente diferite (Fig. 4).
Numeroasele ciobiri de la nivelul chenarelor, zgrafitări de la nivelul laturii frontale pot avea de asemenea o cauză fizico-mecanică, fiind ulterior accentuate de eroziune
și dizolvare selectivă.
Din seria degradărilor fizice, se observă o fisură longitudinală la nivel median,
care traversează întregul molon, cauzată de expunerea monumentului la ciclurile înghețdezghet, dar poate avea și o cauză internă, provocată de structura internă a rocii (fisură
criptică) și a materialelor de incluziune. Baza superioară cu cavitate este de asemenea
afectată de două fisuri care pornesc radial din zona scobită, ajungând până pe reversul
blocului, unde fracturează un fragment litic; fisuri longitudinale superficiale paralele
se pot observa la nivelul reversului blocului (Fig. 5–7).
Expunerea la mediul aerian și sub acțiunea directă a precipitațiilor a condus la
transformarea suprafețelor netede ale întregului monument în suprafețe cu microrelief
rugos, cauzată de dizolvarea selectivă a cimentului carbonatic dintre cristalele de calcit10.
Această alterare de natură fizică a marmurei apare sub denumirea de eroziune zaharoidă
din cauza expunerii cristalelor. Un alt tip de eroziune este întânită la nivelul suprafețelor muchiilor, care au un aspect ușor “tocit”, este cauzată de uzura de natură antropică.
Degradările biologice întâlnite în cazul acestui molon se înscriu în general în
categoria celor predominant prezente la monumentele de piatră din România, conform
analizelor INCCR11, prelevate de Iulian OLTEANU. Dintre speciile și genurile de licheni și alge verzi se identifică următoarele: Xantoria parietina, Caloplaca saxicola,
Lecanora și alge verzi, genul Pleuroccocus12. O parte dintre acestea se regăsesc, conform analizelor biologice, și în cazul altarului funerar, aspect la care vom reveni mai
târziu. La nivelul întregii suprafețe există o crustă biogenă formată din cel puțin trei
specii de licheni, două cu tal de culoare oranj-gălbuie și una cenușie. Colonizarea cu

9

Olteanu, 2015, p. 44.
Olteanu, 2015, p. 57.
11
Olteanu, 2015, p. 63.
12
Olteanu, 2015, p. 64.
10
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Fig. 4. Fotografie după ridicarea blocului din sol; se pot observa
zonele cu pierderi de materie de la nivelul colțului stâng.

Fig. 5. Sistem de fisuri paralele observabile la nivelul laturii frontale.

Fig. 6–7. Baza superioară a capitelului și fisură continuată pe
reversul molonului.

750
https://biblioteca-digitala.ro

licheni saxicoli este mai pregnantă în partea inferioară stângă a bazei și superioară stângă a capitelului. Laturile sunt acoperite de un biofilm aderent la substrat, sub formă
de biodermă vegetală gri-verzuie cu dezvoltare algală și fungică. Biofilmul de culoare
cenușiu închis de la nivelul laturii frontale este probabil de origine fungică sau algală
după tipul de dispunere intercristalină a formațiunilor , observabile la microscop. Aderența crescută la suport a acestei depuneri este cauzată de un amestec de reziduuri neaderente de natură organică, de depuneri de praf‚ “devenite aderente prin cimentarea
particulelor de praf cu liant mixt de natură carbonatică”13, și reziduuri organice aderente la suprafață rămase de la colonii moarte de alge și fungi. Crustele negre subțiri
de natură biologică pot fi cauzate și de anumite specii de fungi în regiunile temperate14.
Este cunoscut faptul că biocolonizarea nu este în detrimentul monumentelor de
piatră doar din punct de vedere estetic. Prezenţa organismelor şi microorganismelor
la nivelul substratului și suprafeței litice, prin procesele vitale de creştere, nutriţie şi
excreţie, dar şi prin descompunerea lor, pot provoca și alte tipuri de deteriorări, de multe
ori ireversibile. Lichenii colonizează, în general, piatra pe care se află de obicei un biofilm complex format din alge și cianobacterii, care conține substanțe organice și anorganice15. Ciclurile vitale ale lichenilor produc decoeziuni, decolorări și coroziuni specifice (pitting) la nivelul suprafeței, deteriorări care apar ca urmare a acţiunii corozive
a produşilor acizi de metabolism secretaţi de către licheni şi sunt produse odată cu desprinderea lor de substrat16.

4. Investigații
4.1. Analize biologice
În urma analizelor biologice, realizate de dr. Livia BUCȘE, s-au identificat șase
organisme colonizatoare, trei specii de licheni, două genuri de licheni și un gen de alge

Fig. 8–9. Zona inferioară a molonului licheni identificați din
specia Pyscia Dubia, respectiv Caloplaca saxicola.
13

Olteanu, 2015, p. 69.
Schereer, 2008, p. 33.
15
Schereer, 2008, p. 21.
16
Gomoiu et alii, 2014, p. 12.
14
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Fig. 10. Xantoria elegans, zona inferioară stângă.

Fig. 11. Crustă lichenică de genul Candelaria.
verzi. La nivelul lateralei de pe partea sudică dispunerea față de biserică, roca este acoperită de un biofilm de alge verzi din genul Pleorococcus. Punctual, în această zonă
sunt identificați licheni verzui cu apoteci galbene din specia Lecidea lucida (Fig. 12).
Laterala nordică este colonizată de aceleași specii, adăugându-se licheni de culoare
galbenă din genul Candelaria. Pe latura estică (superioară), respectiv vestică (inferioară), predomină, în proporție de 70%, licheni din genul Candelaria (Fig. 11).

752
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 12. Biofilm format din alge verzi de genul Pleuroccocus și
licheni de genul Lecidea Lucida.
La nivelul laturii inscripției (în zonele fără cruste lichenice) s-au identificat specii de alge, care au format în urma ciclurilor vitale o crustă de culoare închisă alcătuită
din organisme moarte, praf, depuneri. Lichenii de culoare cenușie fixate pe profilaturi
fac parte din specia de licheni frunzoși Pyscia dubia, lichenii circulari oranj-brun, Caloplaca saxicola (Fig. 8–9), iar cealaltă specie de licheni oranj sunt identificați ca fiind
Xantoria elegans (Fig. 10). Ambele specii de licheni portocalii sunt frecvent întâlnite pe roci de natură silicatică și carbonatică.
4.2. Analize mineralogice
Probele petrografice s-au recoltat din zona reversului molonului, iar analiza la
microscop este realizat pe baza a trei secțiuni (lamele). Piatra din care este realizat monumentul funerar este, conform analizelor macro și microscopice ale probelor efectuate
de către dr. Anca DOBRESCU la Institutul Român de Geologie, o rocă carbonatică
metamorfică = marmură calcitică (calcar cristalin).
Descriere proba – macro (concluziile specialistului): rocă metamorfică compactă, omogenă, fin cristalizată, de culoare albă, alb-cenușiu, cu rare benzi fine cenușii. La lovirea cu ciocanul roca degajă miros de hidrogen sulfurat (Fig. 13).
Microscopic: (pe baza a 3 secțiuni subțiri): structura granoblastică, inechigranulară, textură masivă (neorientată); rocă monominerală formată din calcit recristalizat,
cu cristale de 0,2–1,5 mm (max. 2 mm) în diametru, cu foarte rare paiete de grafit sau
fragmente de minerale metalice, aparent fără alte minerale accesorii – deci, relativ pură.
În ceea ce privește proveniența calcarelor cristaline în centrele urbane din Dacia, aceasta este dificil de identificat cu exactitate, deoarece rocile studiate, descoperite la Apulum, Dierna, Sucidava, au același aspect petrografic17. Pentru zona intracarpatică însă, sursa de materie primă o constituia cariera de la Bucova18 (Caraș-Severin),
17
18

Wolmann, 1973, p. 113.
Wolman, 1973, p. 114.
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Fig. 13. Marmora calcitică/calcar cristalin (mărire 4×0.13, N+).
iar caracteristicile petrografice ale altarului funerar de la Streisângeorgiu sunt
asemănă-toare proprietăților calcarelor cristaline extrase din această carieră; roca are
textură ma-sivă de culoare albă și/sau cenușie cu nuanțe albăstrui datorită unor
incluziuni fine de grafit. Roca degajă un miros de hidrogen sulfurat la lovirea cu
ciocanul. Microscopic, are o structură granoblastică formată din cristale de calcit larg
dezvoltate (3,40 mm) într-o matrice fină de calcit (microcristale <0,125 mm).
Prezintă minerale accesorii (cuarț 0,5–3%, muscovit 0,5–3%, grafit până la 0,5% și
urme de minerale metalice)19.
O altă sursă, ale cărei roci au proprietăți petrografice asemănătoare, este marmura de Proconnesos20 (Turcia), însă această ipoteză este puțin probabilă, având în
vedere costurile de transport și apropierea mult mai mare a unei surse de exploatare, cea
de la Bucova.
5. Intervenții de conservare-restaurare
Etapele de pregătire în vederea începerii tratamentului au constat în ridicarea
monumentului de la nivelul solului și plasarea sa pe o suprafață uscată, de lemn, pentru a întrerupe contactul cu umiditatea pământului și a vegetației din jur, respectiv efectuarea testelor de biocidare și curățare pentru stabilirea metodologiei de lucru (Fig. 14).
A urmat îndepărtarea depunerilor neaderente de pe suprafața reversului, care
era îngropat integral în pământ și acoperit de depozite de sol prinse superficial în asperitățile reliefului rocii. S-au folosit pensule și bețigase (Fig. 15), pe alocuri bisturiul.
19
20

Descrierea geologului dr. Anca DOBRESCU.
Attanasio et alii, 2008, p. 8-9.
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Fig. 14. Reversul altarului după ridicarea de la sol.

Fig. 15. Îndepărtarea depunerilor neaderente de la suprafața versoului.
5.1. Efectuarea testelor de îndepărtare a depunerilor
Ulterior îndepărtării depunerilor neaderente de pe suprafața molonului și realizării unei prime reprize de aplicare a biocidului am realizat patru teste de curățire
combinând mijloacele mecanice cu cele fizico-chimice.
Primul test (T1) s-a realizat prin aplicare pe două zone de circa 10 cm2 (revers,
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baza de jos și laterala stângă - lângă capitel) a unei soluții de carbonat de amoniu (10%)
și apă demineralizată (1:1). Acțiunea chimică a soluției a fost combinată cu intervenția mecanică de îndepărtare a depunerilor folosind periuțe și bețișoare de bambus.
Al doilea test (T2) s-a realizat în proporție mai restransă pe zonele învecinate
primului utilizându-se soluția de carbonat de amoniu (10%).
Testul trei (T3) a fost format dintr-o soluție de Carbonat de amoniu în amestec
cu pastă de hârtie Arbocel cu un timp de acțiune de 50 de minute.
Testul patru (T4) a combinat acțiunea primei soluții cu cea a jetului de abur sub
presiune urmat de îndepărtarea depunerilor rămase cu bețisoare de bambus și perii mici.
Se remarcă stabilitatea și rezistența mecanică bună a rocii, care a permis acționarea
cu soluții chimice și mijloace mecanice, fără a afecta suprafața litică.

T1

T2

T3

T4
Fig. 16. Zone de intervenție alese pentru realizarea testelor de
îndepărtare a depunerilor.

5.2. Tratament de biocidare
Conform indicațiilor investigatorului biolog, s-au realizat reprize de biocidare
prin pulverizare alternând cu pensularea cu Biotin T - săruri quaternare de amoniu și
OIT. Prima repriză: s-a pulverizat soluție biocidă Biotin T în apă demineralizată 5% pe
suprafața unde culturile biologice erau vii și formau crustă sau biofilm (Fig. 17). După
prima repriză de aplicare a biocidului culoarea crustelor lichenice s-a intensificat, iar
culturile au început sa cedeze sub acțiune mecanică (Fig. 18). Pe culturile de licheni
mai groase cu consistența cauciucată s-a aplicat biocid prin pensulație, pentru acțiune
în profuzime. Se remarcă o aderența foarte puternică a petelor negre de la nivelul lateralelor, precum și o colorare puternică brun-oranj a culturilor de pe latura frontal după
aplicarea biocidului.
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Fig. 17–18. Pulverizare cu biocid și eliminarea mecanică a talilor lichenici.
5.3. Îndepărtarea depunerilor aderente
În urma testelor de curățare se remarcă persistența unor depuneri de natură organică pe latura frontală a monumentului, și a unor urme de natură biologică fixate în substratul pietrei pe zonele laterale. Intervențiile de îndepărtare a depunerilor aderente de
pe suprafața litică s-a realizat cu carbonat de amoniu 10% în apă demineraliză, urmat
de intervenții mecanice cu ajutorul periilor și bureților de diferite dimensiuni, pe alocuri metoda chimică fiind combinată cu acțiunea jetului de aburi (Fig. 19, 20). Carbonatul de amoniu este eficient în îndepărtarea crustelor bogate în gips, acesta din urmă
devenind instabil și transformându-se prin reacții chimice în sulfat de amoniu solubil
în apă, difuzând de regulă în compresa umedă21. Depunerile aderente, existente în cazul
acestui molon, reprezintă mai degrabă un amestec de praf devenit crustă, combinat cu
reziduuri de materii organice de la organismele colonizatoare. În acest caz, alternarea
cu acțiunea aparatului cu jet de abur a avut ca scop detașarea mai eficientă a depunerilor
organice de natură biologică, care erau încă aderente pe suprafața litică (Fig. 23–26).

Fig. 19–20. Eliminarea mecanică a urmelor de atac biologic și a depunerilor
brun oranj de la nivelul laturii frontale. Teste de îndepărtare a urmelor de atac
biologic aderente la substrat cu ajutorul aparatului cu ultrasunete.

21

Olteanu, 2015, p. 180.
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Fig. 21–22. Fotografii din timpul curățirii versoului și a laturii stângi;
se observa decolorările oranj care migrează de pe avers pe laterale.

Fig. 23–26. Fotografii din timpul curățirii aversului, respectiv versoului;
se observă urmele de mortar cu care monumentul a fost prins în
zidărie în interiorul bisericii.

6. Reamplasarea în interiorul bisericii
Decizia amplasării altarului funerar în interiorul monumentului a fost luată atât
pe criteriul conservării preventive - ferirea piesei de contactul cu solul la ciclurile de
înghețdezgheț, de apa pluvială și de acțiunea factorilor biodeteriogeni. De asemenea,
s-a ținut cont și de reintegrarea estetică și istorică a monumentului în cadrul bisericii,
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prin plasarea sa în poziție verticală pentru care fusese inițial conceput. Mutarea piesei
s-a realizat treptat, din cauza greutății considerabile (aproximativ 215 kg), prin glisare și
ridicare, cu ajutorul unei platforme cu role, benzi și ajutor din partea comunității. Piesa
a fost așezată spre expunere în poziție verticală într-o nișă a peretelui nordic al bisericii.
Fixarea monumentului în poziție verticală s-a realizat prin introducerea sub postamentul laturii inferioare a unor plăci din PVC de mici dimensiuni, cu scopul de a crește stabilititatea bazei. Tratamentul de hidrobobizare nu a mai fost necesar, datorită plasării
monumentului la adăpost.
După aducerea monumentului în interiorul edificiului s-a realizat o a doua repriză de biocidare prin pulverizare, cu Biotin T în apă demineralizată (2%), realizată la
un interval de 10 zile de la prima intervenție. Repetarea tratamentului de biocidare are
rol preventiv, fiind o impregnare de durată având în vedere faptul că operațiile de îndepărtare a depunerilor aderente au diluat biocidul.

Fig. 27–28. Altarul roman înainte de restaurare și
după amplasarea sa în una dintre nișele bisericii.

7. Concluzii după finalizarea operației de curățare și biocidare
Tratamentele și acțiunile realizate asupra monumentului roman se încadrează
în categoria minimei intervenții, cu scopul revalorificării și conservării piesei, fără a
reconstitui obiectul sau a adăuga zonele lacunare (anastiloză). În urma primei reprize
de biocidare s-a remarcat apariția unei colorări brun-oranj a suprefeței litice, care a persistat într-o anumită măsură și în urma curățării suprafeței (Fig. 29–31).
Persistența și gradul foarte scăzut de solubilitate a acestui film la acțiunea chimică și a jetului de aburi a condus la formularea a câteva ipoteze în ceea ce privește
natura filmului brun-oranj:
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a) Depunere organică de tip ulei polimerizat, căzut pe suprafața pietrei accidental sau
chiar aplicat cu scop de protecție în perioada reutilizării;
b) Peliculă cauzată de o reacție a acidului oxalic (care este fie produs de metabolism al
organismelor biocolonizatoare22, fie a unei substanțe de origine proteică de altă origine decât biologică)23 cu alți compuși cu abilități de chelatare rezultând oxalați de calciu. Aceasta crustă este un produs biomineral, care depinde de specia colonizatoare,

Fig. 29–30. Reziduuri de natură organică (urme ale coloniilor biologice)
fotografiate la microscop după operația de biocidare - zona primei muluri
deasupra inscripției (mărire ×50).

Fig. 31. Reziduuri biologice fixat în spațiul dintre cristalele marmurei;
fungii negri penetrează spațiile intercristaline influențând
detașarea cristalelor - zona inscripție (mărire ×50).
22
23

Rampazzi et alii, 2004, p. 976.
Salvatori, Munnichia, 2016, p. 43.
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dar și de compoziția chimică a substratului, de obicei întâlnite pe cele calcaroase;
c) Reziduri pigmentare ale speciilor colonizatoare declanșate odată cu aplicarea soluției
biocide, care a avut ca efect dizolvarea pigmenților acestora. Acest tip de biodeteriorare
este manifestată prin procese biogeochimice - sunt produse în special de fungi prin
secretarea unor produși acizi de metabolism, care conduce la precipitarea mineralelor
secundare (carbonați și oxalați), formând o crustă pe suprafața litică și precipitare minerală în jurul hifelor24.

24

Salvatori, Munnichia, 2016, p. 45.
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MATERIE ȘI MATERIALE. RESTAURAREA UNUI
PUGIO CU TEACĂ
Emanoil Pripon*
* Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, jud. Sălaj; emanoilpripon@yahoo.com

Abstract. The artifact which is presented in this article was discovered with the detector in a
wooded area. In the laboratory, it was examined and investigated with the stereomicroscope,
X-Ray, and XRF.
The restoration process consisted in degreasing, mechanical cleaning and stabilization,
followed by assembling broken fragments from the scabbard and dagger with epoxy resin
(Devcon). The next step was filling in the missing parts with epoxy resin integrated chromatic,
followed by degreasing and then passivation with tannin. Final conservation was made with
Paraloid B72 (10%) dissolved in toluene. The fragment from the scabbard on which was identified a brass slate was conserved with Incral 44.
The restoration process, long drawn out and complex, especially the scabbard, will
enable in the future the approach of this kind of objects.
The restored artifact entered in the patrimony of The History and Art County Museum
from Zalău and with this article it penetrates the scientific circuit of studies regarding Roman
Dacia.
Keywords: puggio with scabbard, restoration, conservation, tannin, Paraloid B 72.

1. Condițiile descoperirii. Starea obiectului înainte de restaurare
În primăvara anului 2017, pe traseul unui vechi drum de culme din hotarul satului Mirșid, jud. Sălaj, într-o zonă împădurită situată la locul numit Dumbravă, un “pasionat” de teledetecție a descoperit un pugio cu teacă. După parcurgerea de către descoperitor a tuturor pașilor legali, artefactul a intrat în patrimoniul Muzeului Județean de
Istorie și Artă din Zalău. Atât pumnalul (pugio), cât și teaca au fost predate instituției
muzeale în stare fragmentară (Fig. 1–2).
În urma observațiilor macroscopice și microscopice, pe suprafața piesei au fost
identificați produși de coroziune cu o cromatică și un aspect caracteristic fierului. Artefactul în discuție a fost cercetat prin examinare stereomicroscopică, radiografiere și
investigare spectrometrică prin fluorescență de raze X (XRF).

2. Rezultatul analizelor și diagnostic
a. Prin examinarea stereomicroscopică, a fost evaluată calitativ întinderea, gradul de afectare și de distrugere a suportului metalic. De asemenea au fost identificați
cromatic unii produși de coroziune activi ai fierului, cum ar fi hidroxidul feric, hema-
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Fig. 1. Pugio, înainte de restaurare.

Fig. 2. Teacă pugio, înainte de restaurare.
tita, goetita, dar și produși de coroziune inerți, precum magnetita1.
b. Radiografierea a permis obținerea imaginii interne a piesei și evidențierea
zonelor cu miezul metalic mineralizat (Fig. 3).
c. Lama de pugio a fost supusă unor investigații spectrometrice prin fluorescență de raze X (Fig. 4–5), în vederea elaborării unui studiu complex cu privire la materialul și tehnica de execuție2. Investigațiile de acest fel vor continua, deoarece în urma
1

Mourey, 1998, p. 29.
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procesului de restaurare-conservare am constatat că produșii de coroziune ai fierului au
mascat existența aliajului cupru-zinc (alamă), teaca fiind confecționată dintr-un material compozit, adică din două metale diferite. Practic, ramele interioare pentru ghidaj,
cel puțin în zona buterolei, au fost realizate din fâșii de alamă. În această situație, teaca
de pumnal urmează să fie investigată suplimentar, ce mai probabil cu ajutorul unui tomograf.

Fig. 3. Radiografie elemente componente pugio cu teacă,
înainte de restaurare.
Așa cum se știe, artefactele metalice, care au stat o perioadă îndelungată de timp
în sol, sunt scoase la lumina zilei într-o stare avansată de degradare, datorită reacției
dintre obiect și mediul de zacere. Sub acțiunea apelor de infiltrație, a oxigenului și a
diverselor molecule chimice, obiectele arheologice realizate din metal au tendința de
a se reîntoarce la starea de minereu3 .
Procesul de coroziune a determinat deplasarea – uniformă, în general, a suprafeței originale a piesei. Pe alocuri, în special în cazul ramelor și a plăcuțelor de teacă,
suportul metalic este străpuns de coroziune, fapt evidențiat în special de filmul radiologic medical. De asemenea, mineralizarea a afectat tăișul și vârful pumnalului (Fig. 3).
2

Aducem mulțumiri pentru sprijinul acordat cu analiza compoziției artefactului domnului Prof.
univ. dr. Constantin MĂRUȚOIU, de la Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
3
Mourey, 1998, p. 10-11.
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La suprafața piesei, produșii de coroziune sunt compactizați cu silicați. Dintre aceștia
a fost identificat cuarțul, un mineral incolor, pătat de impurități, cu o duritate foarte
mare (7 pe scara Mohs) comparativ cu alți produși de coroziune (2 până la 5 pe scara
Mohs)4.

Fig. 4. Rezultatul analizei lamei de pugio utilizând
spectrometrul portabil cu raze X.

3. Operaţiuni de restaurare şi conservare efectuate; materiale şi
substanţe folosite
O primă etapă în cadrul fluxului de restaurare a constat în degresarea suprafeței
prin pensulare cu solvent organic (alcool etilic). Această primă intervenție de restaurare
a avut rolul de a înlătura depunerile de sol și nisip mai puțin aderente la suprafața piesei.
Printr-o intervenție de acest fel se poate aprecia mai bine natura suportului metalic, gradul de coroziune și gradul de mineralizare a piesei5.
Următoarea etapă a constat în curățirea mecanică uscată a produșilor de coroziune de pe suprafața piesei, cu ajutorul unor freze din oțel și a periilor rotative. Pentru
conservarea eficientă a bunurilor de patrimoniu mobil din fier, este indispensabilă eliminarea clorurilor din obiect, în vederea stabilizării lui6. De câteva decenii încoace, în
practica restaurării artefactelor arheologice din fier, se folosește o metodă de stabilizare
4

Sandu, 2008, p. 225.
Mureșan, 2009, p. 103.
6
Mourey, 1998, p. 67.
5
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ce și-a dovedit în timp eficacitatea7. Este vorba despre stabilizarea fierului arheologic
cu sulfit alcalin, o metodă folosită pe scară largă, însă are dezavantajul faptului că
este de durată8. În cazul de față stabilizarea s-a realizat pe parcursul a 12 săptămâni.

Fig. 5. Metale evidențiate în urma analizei cu
spectrometrul portabil cu raze X.
7
8

Keene, 2007, p. 261.
Mourey, 1998, p. 67.

767
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 6–7. Pugio cu teacă, în timpul restaurării.

După efectuarea testului clorurilor a urmat o nouă operațiune de degresare, urmată de lipirea fragmentelor metalice rupte sau desprinse, în special la mânerul pumnalului și la teacă. Lipirea fragmentelor s-a realizat cu rășină epoxidică de tip Devcon
(Fig. 6–7).
În etapa următoare au fost completate selectiv zonele lacunare, îndeosebi la
elementele din tablă ale tecii, în scopul măririi rezistenței. Materialul folosit la completare a fost tot rășina epoxidică de tip Devcon, integrată cromatic în masă, cu oxizi de
fier rezultați în urma prelucrării mecanice.
Etapa finală de restaurare a constat în pasivarea suprafeței pumnalului și a tecii
prin pensulare cu tanin. Conservarea s-a realizat prin pensulare cu Paraloid B72 (10%)
dizolvat în toluen. Porțiunea de ramă a tecii pe care a fost identificată lamela din alamă, a fost conservată prin pensulare cu Incral 44.
Procesul de restaurare, unul complex și de durată, în special în privința tecii, va
permite reconstituirea modului de realizare în antichitate, a unor piese de acest fel. Prin
intervenția mecanică laborioasă, a fost evidențiat profilul interior al ramelor ce ghidau
tăișul pumnalului spre buterolă (vârful tecii), așa cum se poate observa din desen (Fig.
8, secțiune), dar și alte aspecte, cum ar fi modalitatea de confecționare a mânerului.
Acesta, spre exemplu a fost confecționat din mai multe elemente (Fig. 9, secțiune).
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Fig. 8. Desen teacă pugio (vedere
din față și secțiune).

Fig. 9. Desen pugio (vedere
din față și secțiune).

Intervenția de restaurare a evidențiat până și conturul niturilor de prindere a plăselelor de la mâner, a niturilor de fixare de la urechiușa de prindere a tecii la cingătoare
(Fig. 10–11) și chiar fragmentele a două verigi din aceeași zonă.
După restaurare, piesa a făcut obiectul expunerii în cadrul Salonului Național
de Restaurare, organizat la Muzeul Olteniei din Craiova9, unde, în cadrul “Galei restaurării românești”, a obținut Marele Premiu la Secțiunea restaurare metal.
Prin restaurarea acestei piese, a fost introdusă în circuitul științific o descoperire
arheologică inedită pentru Dacia Romană, iar patrimoniul Muzeului Județean de Istorie
și Artă din Zalău s-a îmbogățit cu un exponat de excepție.

9

Pripon, 2017, p. 35.
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Fig. 10–11. Pugio cu teacă, după restaurare.
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ARTEFACTE DIN MATERII DURE ANIMALE, CERAMICE ŞI
LITICE DESCOPERITE LA HISTRIA-SECTORUL SUD
Corneliu Beldiman*, Mircea Dabîca**, Diana-Maria Beldiman***
* Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, Departamentul Istorie,
Piteşti; corneliubeldiman@yahoo.com
** Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” Bucureşti; mdabica@yahoo.com
*** Şcoala Centrală, Bucureşti; sdiana.maria@yahoo.com
Abstract. Bone, ceramic and lithic small finds from Histria-South Sector, Constanţa County,
Romania. The archaeological excavations carried out during 2003 and 2012–2017 at HistriaSouth Sector led to the discovery of an assemblage comprising 23 pieces made of bone (15),
clay (1) and stone (7). The article presents the results of preliminary analysis of these artefacts.
Presented data can be completed and modified after we will finish the analysis. All artefacts
come from archaeological layers. Taking into consideration the typological characteristics they
are probably dated to Ist – IIIrd centuries AD. The methodology of study applies standardised
parameters regarding the conventions, establishing the pieces codes, approached aspects (status
of conservation, raw materials, defining of the stages of the manufacturing sequences and the
use-wear analysis). The current examination of the surfaces with a microscope was also done.
The types included in the assemblage are: I artefacts made from bone: hairpins, N = 10; needle,
N = 1; spoon (cochlear), N = 1; batons for hairpins, pendants etc., N = 2; decorated plate (chape),
N = 1; II artefacts made from clay and stone: ceramic plate for game, N = 1; gritstone/polissoir,
N = 1; small marble plate, N = 1; sling projectiles, N = 2; game pieces, N = 3.
Keywords: bone artefacts, ceramic artefacts, chape, hairpin, cochlear, Histria-Sectorul Sud,
Roman Period, small finds, stone artefacts, technology.

Studiul industriei materiilor dure animale, ca şi a categoriei de descoperiri
denumite generic Small Finds, provenind de la Histria este de dată relativ recentă.
Aceste materiale apar, frecvent, în toate sectoarele sitului cercetate de-a lungul timpului. Tabloul evidenţei lor rămâne subiectiv; determinant în acest sens este interesul
şefilor sectoarelor respective sau al cercetătorilor implicaţi pentru valorificarea unor
vestigii de acest gen.
În baza unei cutume (păguboase) a domeniului, artefactele din materii dure
animale (os, corn de cerb, fildeş, dinţi, cochilii etc.) – aparent modeste ca dimensiuni
şi semnificaţie – sunt, adesea, plasate în aria marginală a interesului, beneficiind, de
regulă, în articole, studii sau volume diverse, de menţiuni nedublate de analiză (fiind,
de multe ori, “publicate, dar nestudiate”) sau se văd condamnate la ignorare perpetuă,
uitate în ambalajele de şantier originare sau în cutiile depozitelor.
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Pentru epoca antică la Dunărea de Jos există, însă, şi excepţii, care alimentează
speranţa dezvoltării domeniului cercetării acestui gen de artefacte, documente relative
la cultura materială importante nu numai pentru perioada sec. al VII-lea îHr – al VIIlea dHr, ci şi pentru restul epocilor studiate de arheologie, ca şi pentru abordările etnografice, privind istoria ştiinţei şi tehnologiei etc.
Artefactele din materii dure animale sunt prezente în publicaţiile apărute de-a
lungul timpului şi care privesc descoperirile de la Histria1. Recent au fost puse bazele
studiului sistematic al acestor descoperiri provenind din sectoarele: Basilica extra muros, Basilica cu criptă (“Florescu”), Sud, Acropolă Centru-Sud, datorită receptivităţii
manifestate de şefii şantierului pentru astfel de demersuri interdisciplinare: regretatul dr.
Alexandru SUCEVEANU, dr. Mircea Victor ANGELESCU, prof. univ. dr. Alexandru
AVRAM; de şefii sectoarelor: dr. Viorica RUSU-BOLINDEŢ2, dr. Irina ACHIM3,
conf. univ. dr. Valentin BOTTEZ, dr. Mircea DABÎCA4; de unii dintre participanţii
la vechile cercetări, precum dr. Vasilica LUNGU5.
Cercetările arheologice desfăşurate în perioada 2003–'17 la Histria în Sectorul
Sud (HIS-SS) sub conducerea dr. Mircea Dabîca6 au permis, între altele, recuperarea
unui lot compus din 23 piese diverse, încadrabile în categoria Small Finds. El a rămas
până acum inedit şi este compus din 15 artefacte din materii dure animale (os)7, un artefact ceramic şi 7 artefacte litice8.
Lucrarea de faţă îşi propune publicarea datelor primare relative la acest mic lot
de piese; mai multe articole şi studii viitoare urmează a aprofunda aspectele pe care
le comportă parametrii şi contextul de descoperire relative la artefactele menţionate.
Materialul a fost pus la dispoziţie pentru studiu primului autor în anul 2017 de
către dr. Mircea DABÎCA. Piesele se păstrează în colecţia Institutului de Arheologie
1

Suceveanu, Angelescu, 1994 – cu bibliografia; Alexandrescu, 2009 – cu bibliografia; Angelescu, 2014 – cu bibliografia; Angelescu, Avram, 2014 – cu bibliografia; cf. şi restul conţinutului volumului jubiliar Histria 100 MCA 11, 2014 – cu bibliografia; Beldiman et alii, 2018.
2
Rusu-Bolindeţ et alii, 2014 – cu bibliografia; Beldiman et alii, 2011a, Beldiman et alii, 2011b
– cu bibliografia.
3
Achim 2005 – cu bibliografia; Beldiman et alii, 2011a, Beldiman et alii, 2011b – cu bibliografia.
4
Sectorul Acropolă Centru-Sud: Beldiman et alii, 2018a; Sectorul Sud: Dabîca, 2016; Dabîca,
2017.
5
Lungu et alii, 2016; tabletă de fildeş cu reprezentări şi inscripţii legate de cultul orfic, provenind din necropola Histriei.
6
Dabîca, 2016; Dabîca, 2017 – cu bibliografia.
7
Pentru descoperiri recente de artefacte din materii dure animale şi Small Finds la Dunărea de
Jos cf. Beldiman et alii, 2010; Beldiman et alii, 2011a; Beldiman et alii, 2013; Beldiman et alii,
2014a; Beldiman et alii, 2014b; Beldiman et alii, 2018; Beldiman, Beldiman, 2018a; Beldiman,
Sztancs, 2007a; Beldiman, Sztancs, 2007b; Beldiman, Sztancs, 2010; Beldiman, Sztancs, 2013;
Beldiman, Sztancs, 2014; Beldiman, Sztancs, 2015; Elefterescu, 2009; Elefterescu, 2014; Nuţu
et alii, 2014a; Nuţu et alii, 2014b; Stănică, 2015, p. 265-269.
8
O primă versiune a acestei lucrări (Beldiman, Beldiman, 2018b) se va publica în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2017, 2018 (sub tipar).
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“Vasile Pârvan”, Bucureşti. Datele de mai jos sunt susceptibile de revizuiri şi augmentări impuse de o viitoare publicare detaliată.
Protocolul de analiză care a permis alcătuirea repertoriului aplică parametrii
standard legaţi de convenţii, stabilirea codului pieselor, aspecte abordate (stare de
conservare, materie primă, definirea etapelor tehnologice ale fabricării şi utilizării etc.).
Piesele au primit indicative provizorii (exemplu: HIS-SS_1), fiind numerotate în ordinea impusă de clasificarea tipologică şi fără a ţine seama de anul descoperirii, dată
fiind provenienţa lor din şapte campanii de săpături (2003, 2012–'17); cele mai multe
(11) au fost recuperate în campania 2012. S-a recurs la examinarea sistematică a suprafeţelor în microscopie optică pentru definirea urmelor de fabricare şi de utilizare. În
repertoriu se utilizează abrevieri standard.
Pentru aspectele generale ale studiului complex al artefactelor din materii dure
animale databile în epoca romană, romano - bizantină (sec. I – al VII-lea dHr) şi mediobizantină (sec. al X-lea – al XIV-lea) din spaţiul istro-pontic şi din regiunea extradobrogeană a Dunării de Jos (Romula) a se vedea abordările recente9.
Piesele provin din stratul de cultură, putând fi datate cu probabilitate, pe baze
tipologice, în epoca romană timpurie (sec. I–III dHr).
Lotul cuprinde următoarele tipuri: I Artefacte din materii dure animale (os):
ace de păr, N = 1010; ac de cusut, N = 111; linguriţă (cochlear), N = 112; baghete pentru
ace/pandantive, N = 213; placă pentru teacă de spadă, N = 114; II Artefacte ceramice
şi litice: tablă de joc, N = 115; cute, N = 1; plachetă, N = 1; proiectile pentru praştie,
N = 216; piese de joc, N = 317 (Tabelul nr. 1; Fig. 1–7).
Cele mai multe dintre artefactele din materii dure animale şi litice aparţinând
tipurilor analizate sunt semnalate, cu frecvenţă variabilă, între descoperirile de epocă
romană efectuate, de-a lungul timpului, la Dunărea de Jos.
Două piese merită menţiuni speciale. Prima este acul de păr HIS-SS_9, cu cap
ajurat (Fig. 2), care pare a aparţine unui tip mai rar. A doua este piesa de os HIS-SS_15
(Fig. 4); ea provine de la o teacă de gladius (buterola) şi reprezintă un tip de piesă rela9

Supra, nota 7.
Ace de păr de os: Beldiman et alii, 2013; Beldiman et alii, 2014a; Beldiman et alii, 2015;
Beldiman et alii, 2016; Elefterescu, 2009, p. 285-289, pl. II-VI; Nuţu et alii, 2014a; Nuţu et
alii, 2014b – passim, cu bibliografia.
11
Ace de cusut de os: Beldiman et alii, 2013; Beldiman et alii, 2014a; Beldiman et alii, 2015;
Beldiman et alii, 2016; Elefterescu, 2009; Nuţu et alii, 2014a; Nuţu et alii, 2014b – passim,
cu bibliografia.
12
Linguriţă de os (cochlear): Elefterescu, 2009, p. 290-292, pl. VII/229, VIII/228, IX/225-226;
Nuţu et alii, 2014a, p. 173, pl. 16/1-2 – cu bibliografia.
13
Baghete de os: Elefterescu, 2009, p. 296, pl. XIII/276-277; Nuţu et alii, 2014a, p. 171, pl. 14/26 – cu bibliografia.
14
Buterolă de os: Dinulescu, 2010 – cu bibliografia.
15
Tablă de joc ceramică: Mihăilescu-Bîrliba, 2016, p. 54, pl. III/10 – cu bibliografia.
16
Proiectile ceramice pentru praştie: Raţiu, Stoian, 2014 – cu bibliografia.
17
Piese de joc litice şi ceramice: Mihăilescu-Bîrliba, 2016, p. 52, 54, pl. I/1-7 şi III/6-9 – cu
bibliografia.
10
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tiv rar recuperat de pe teritoriul Daciei romane. Se pare că exemplarul menţionat este
primul semnalat în spaţiul istro-pontic18.

1. Artefacte din materii dure animale
HIS-SS_1 (Fig. 1)
Ac de păr de os (fibula)
Context: 2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,48 m.
Materia primă: fibula de vulpe? iepure?
Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună, necorodate;
fără depuneri minerale.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac amenajat pe fibula de vulpe?
iepure?; păstrează morfologia anatomică; ED anatomică (epifiza) este EP; debitajul a
constat în desprinderea osului de radius probabil prin PD/C şi PD/F; fasonarea a urmărit amenajarea părţii ascuţite la PD prin PD/C pe toate feţele; aspect faţetat; urme de
utilizare: Tc, L la nivelul EP, PP, PM, produse prin manevrare.
Dimensiuni (mm): Ltot 105,53; EP 10,04/4,53; PP 5,11/3,40; PM 4,53/3,22;
PD 4,02/2,66; CD 3,33/2,80; LPA cca 20 (sectorul cioplit).
HIS-SS_2 (Fig. 1)
Ac de păr de os cu cap conic
Context: 2016 S14 Carou 4-6 -1,51 m Nivel galben sub dărâmături olane.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime;
fractură recentă la nivelul PP (lipit); suprafeţe în stare relativ bună; urme de coroziune.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap conic amenajat pe
fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală
prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare
prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă conică alungită; secţiuni circulare, ovale simetrice şi asimetrice, poligonale (faţetare); urme de utilizare:
Tc, L la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la
nivelul PD.
Dimensiuni (mm): L 106,49; EP 5,98/4,83; PP 5,62/5,26; PM 5,21/4,89; PD
3,14/2,91.
HIS-SS_3 (Fig. 1)
Ac de păr de os cu cap piramidal
Context: 2012 S3B Carou 9 -1,51 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime;
suprafeţe în stare bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap piramidal amenajat
pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra;
18

Problematica legată de buterola de os HIS-SS_15 se va detalia într-o lucrare specială, în curs
de elaborare.
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finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă conică alungită;
secţiuni ovale asimetrice, poligonale (faţetare) la PP; urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD.
Dimensiuni (mm): L 82,95; EP 4,44/4,39; PP 4,07/3,92; PM 3,37/3,35; PD
2,34/2,38.
HIS-SS_4 (Fig. 1)
Ac de păr de os cu cap piramidal
Context: 2014 S7 Extindere 2013 -1,72/0,95 m Din nivelul de pământ galben
de sub dărâmături olane.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime; suprafeţe în stare bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap piramidal scurt amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare
integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am,
Ra; finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă piramidală; la EP o urmă de cioplire recentă (produsă probabil la descoperire); secţiuni ovale
asimetrice, poligonale (faţetare); urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului şi capului,
produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD.
Dimensiuni (mm): L 73,04; EP 5,19/4,47; PP 4,86/4,75; PM 4,67/4,42; PD
4,31/3,90.
HIS-SS_5 (Fig. 2)
Ac de păr de os cu cap convex
Context: 2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,48 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD iniţială, fracturată în vechime; reamenajarea PD; suprafeţe în stare bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap convex amenajat pe
fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală
prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare
prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; pe una din feţe se păstrează urmele
ţesutului medular; cap de formă convexă; secţiuni circulare şi ovale asimetrice; reamenajarea PD prin Ao; urme de utilizare: Tc, L intense la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD; Tc, L la nivelul PD reamenajate.
Dimensiuni (mm): Ltot 82,03; EP 5,77/4,36; PP 5,42/4,79; PM 4,73/4,65; PD
3,62/3,48; ED 3,23/3,22.
HIS-SS_6 (Fig. 2)
Ac de păr de os cu cap piramidal
Context: 2012 S2B Carou 6 -0,73 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD iniţială, fracturată în vechime; reamenajarea PD; suprafeţe în stare foarte bună.
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Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap piramidal amenajat
pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra;
finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă piramidală; faţete la nivelul PP; secţiuni circulare, ovale asimetrice şi simetrice, poligonale (faţetare);
reamenajarea PD prin Ao; urme de utilizare: Tc, L intense la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD; Tc, L la nivelul PD
reamenajate.
Dimensiuni (mm): Ltot 76,91; EP 3,81/4,00; PP 3,67/3,55; PM 3,37/3,50; PD
2,71/2,62; ED 2,36/2,22.
HIS-SS_7 (Fig. 2)
Ac de păr de os cu cap sferic?
Context: 2015 S11 Nivel 3 Pământ galben –X1XX/-1,01 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipsesc EP (cap) şi PD iniţială, fracturate în vechime; suprafeţe în stare bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap sferic? amenajat pe
fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală
prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare
prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă piramidală; faţete la
nivelul PP, sectorul plasat sub cap; PP are diametrul maxim; secţiuni circulare şi ovale
asimetrice şi simetrice, poligonale (faţetare); reamenajarea PD prin Ao; urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului, produse prin manevrare.
Dimensiuni (mm): L 74,26; EP sub cap 3,56/3,46; PP diam max 4,91; PM 4,74/
4,52; PD 4,18/3,62.
HIS-SS_8 (Fig. 2)
Ac de păr de os cu cap în formă de con de pin?
Context: 2012 S5 (SV) Jumătatea de S -1,00 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipsesc EP (capul) şi ED, fracturate în
vechime; suprafeţe în stare bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap modelat în formă de
con de pin? amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu
ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; capul a fost fracturat în vechime; la baza lui se observă un decor
compus din două şanţuri rectilinii paralele între ele, dispuse transversal pe axul lung
al piesei, realizate prin crestare succesivă pe întreaga circumferinţă; faţete la nivelul
PP, PM şi PD; secţiuni poligonale asimetrice (faţetare); urme de utilizare: Tc, L la
nivelul corpului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul ED.
Dimensiuni (mm): L 72,52; PP 5,23/3,51; PM 3,86/3,24; PD 2,94/2,68; dist
şanţuri-baza capului şi între şanţuri 1,20; lăţ şanţuri 0,5-0,7; ad şanţuri 0,5.
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HIS-SS_9 (Fig. 2)
Ac de păr de os cu cap ajurat (decor antropomorf/zoomorf?)
Context: 2017 S16 Nivelul gri-cenuşiu martor S4-S5 Partea de V -0,60 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară; se păstrează parţial PP; lipsesc cca 1/2 a
EP (capul), PM şi PD; fracturi produse în vechime; fisuri axiale; suprafeţe în stare relativ bună; urme de coroziune.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap ajurat modelat în formă de element antropomorf/zoomorf? amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); se pare că este un tip mai rar întâlnit în repertoriul artefactelor romane de os din
Dacia şi Moesia Inferior; debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu
ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; capul a fost parţial
fracturat în vechime; modelare sculpturală complexă, compusă din mai multe elemente:
partea inferioară de forma unui capitel de secţiune rectangulară, cu extremităţile având
feţe plane, cu margini paralele pe care s-a realizat un decor compus din câte un şanţ dispus orizontal; pe una din laturi s-a realizat un decor compus din trei linii scurte crestate
dispuse oblic; partea centrală a capitelului are suprafeţe concave simetrice; suprafaţa
superioară (= EP actuală) prezintă urme de fasonare prin abraziune şi raclaj, cu serii
de striuri dispuse în fascicule suprapuse, paralele cu marginile; pe capitel, la colţuri,
se păstrează urmele părţii superioare a capului sculptat, care se dezvolta sub forma
unui element decorativ sculptat (antropomorf? zoomorf? – de precizat ulterior, prin
identificarea analogiilor) sprijinit pe suprafaţa capitelului în patru puncte dispuse în
colţuri; corpul acului este fasonat integral şi finisat prin polizare, având un luciu intens;
secţiuni circulare; urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului, produse prin manevrare;
fracturarea la nivelul ED şi a PP.
Dimensiuni (mm): L 35,73; EP (capitel) înălţ 13,17; baza 8,72/8,65; partea
superioară 9,64/9,53; PP 23,42; diam corp 5,85/5,50; lăţ şanţuri gravate 1,5; ad şanţuri
gravate 0,5.
HIS-SS_10 (Fig. 3)
Ac de păr? de os perforat
Context: 2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,78 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipsesc PP cu cca 3/4 ale perforaţiei şi
ED, fracturate în vechime; suprafeţe în stare bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac de păr? cu perforaţie ovală
alungită la PP; amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu
ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; corp lis, fasonat integral şi finisat prin polizare; secţiuni circulare şi ovale simetrice; se păstrează cca 1/3 distală a perforaţiei; perforaţie ovală alungită cu extremităţi semicirculare şi margini rectilinii paralele între ele şi cu marginile
PP; realizată bilateral prin cioplire/excavare cu un vârf rectangular subţire; cioplire
simetrică pe planuri concave; faptul că PP nu este aplatizată (= secţiuni ovale) ar indica
tipul acului: ac de păr cu perforaţie proximală şi nu ac de cusut; urme de utilizare: Tc,
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L la nivelul corpului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PP şi ED.
Dimensiuni (mm): L 78,09; PP 5,10/4,64; PM 4,66/4,43; PD 3,39/3,20; lăţ perf
2,19.
HIS-SS_11 (Fig. 3)
Ac de cusut de os
Context: 2014 S6 Carou 3 -2,64/2,51 m Adâncime maximă Din strat de nisip
cu pietre mari.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime; suprafeţe în stare bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac de cusut cu perforaţie ovală
alungită la PP; amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu
ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; corp lis, fasonat integral şi finisat prin polizare; PP are feţe
plane; urme de Ao şi Ra aplicate pentru micşorarea grosimii; secţiuni ovale simetrice
la PM şi PD; ovale aplatizate şi rectangulare la PP; se păstrează cca 1/3 distală a perforaţiei; perforaţie ovală alungită cu extremităţi semicirculare şi margini rectilinii paralele între ele, dispusă uşor oblic faţă de marginile PP; realizată bilateral prin cioplire/
excavare cu un vârf rectangular subţire; cioplire simetrică pe planuri concave; EP are
formă convexă asimetrică; faptul că PP este aplatizată (= secţiuni ovale aplatizate şi
rectangulare) ar indica tipul acului: ac de cusut cu perforaţie proximală şi nu ac de păr;
urme de utilizare: Tc, L la nivelul EP; PP, PM produse prin manevrare; urme de TC,
L la nivelul marginilor perforaţiei produse de fibra folosită la cusut; probabil fracturarea la nivelul PD.
Dimensiuni (mm): L 76,85; EP 4,58/1,15; PP la nivelul perf 5,67/1,91; PP 5,72/
3,80; PM 4,64/3,78; L perf 7,30; lăţ perf 2,19; dist perf EP 9,15.
HIS-SS_12 (Fig. 3)
Linguriţă de os
Context: 2012 S3B Carou 8-9 -2,08 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil).
Stare de conservare: piesă fragmentară, căuş fracturat în vechime, se păstrează
baza acestuia, reprezentând cca 1/6 din suprafaţa iniţială; mâner fracturat recent lipit),
cu două fragmente dislocate şi pierdute; suprafeţe în stare foarte bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: linguriţă de os (cochlear) de
utilizare incertă (instrument medical? cosmetică? consum alimentar?); mod de realizare similar celui al acelor de păr; amenajată pe fragment de os lung de vită (probabil);
debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea
unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; corp lis, fasonat integral şi finisat prin polizare; secţiuni circulare şi ovale simetrice; căuş de formă circulară, cu FS concavă şi
FI convexă, modelat prin cioplire, Ra, A; finisat prin polizare; EP întreagă, modelată
prin crestare şi fracturare; rămasă brută de fractură (nefinisată); urme de utilizare: Tc,
L la nivelul mânerului, mai intens la PM şi PD, produse prin manevrare; Tc, L slabe
la nivelul căuşului, pe ambele feţe.
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Dimensiuni (mm): L 109; diam căuş cca 22; mâner: EP 2,67/2,49; PP 3,90/
3,66; PM 4,12/3,87; PD baza căuş 4,92/4,62.
HIS-SS_13 (Fig. 3)
Baghetă de os
Context: 2012 S4 (SV) Jumătatea de S -1,78 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil tibia, radius, metapod, humerus).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte minimum 1/3 din lungime, fracturată în vechime; suprafeţe în stare bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: baghetă de os (eboşă) de formă paralelipipedică utilizată probabil la realizarea acelor de păr sau de cusut; debitaj
prin TT cu ferăstrăul; fasonare prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete
prismatice; margini şi feţe cu margini rectilinii; regularizarea FS şi a feţelor laterale
(marginilor) prin A cu raşpelul; atestă aplicarea curentă a procesării osului cu ajutorul
ferăstrăului şi existenţa unor ateliere de prelucrare a materiilor dure animale în sectorul
respectiv al Histriei; urme de utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): L 66,48; lăţ FS max 9,14 min 5,75; lăţ FI max 7,47 min
4,86; gros max 7,46.
HIS-SS_14 (Fig. 3)
Baghetă de os
Context: 2003 TK-GM S1 Jumătatea de S -1,75 m.
Materia primă: os lung de vită (probabil tibia, radius, metapod, humerus).
Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare relativ bună; exfolieri,
urme de coroziune; suprafeţe afectate de rulare.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: baghetă de os (eboşă) de formă paralelipipedică utilizată probabil la realizarea unor piese mărunte de tipul pandantivelor etc.; debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea
unei baghete prismatice; margini şi feţe cu margini rectilinii; regularizarea FS şi a feţelor laterale (marginilor) prin A cu raşpelul; atestă aplicarea curentă a procesării osului
cu ajutorul ferăstrăului şi existenţa unor ateliere de prelucrare a materiilor dure animale
în sectorul respectiv al Histriei; urme de utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): Ltot 52,38; EP 7,84/6,69; PM 8,79/8,70; ED 8,68/8,48.
HIS-SS_15 (Fig. 4)
Placă de os decorată – Capăt de teacă de spadă
Context: 2015 S10 Nivel de deasupra străzii -1,92/0,84 m.
Materia primă: os lung de vită sau de cal (probabil tibia).
Stare de conservare: piesă fragmentară, lipsesc: cca 1/3 a sectorului ST; cca
3/4 ale PD, cu 1/2 din circumferinţa motivelor decorative ajurate, fracturate în vechime; suprafeţe în stare foarte bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: placă de os / capăt de teacă de
spadă de formă generală trapezoidală, cu FS convexă faţetată, FI concavă cu margini
profilate şi extremităţi rectilinii perpendiculare pe axul lung al piesei; decor ajurat constând din două motive semicirculare sau spiralice plasate la PD. FS este convexă, fasonată integral prin cioplire, Ra şi Ao; este împărţită vertical în două sectoare printr-o
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nervură rectilinie, plasată central, având secţiune rectangulară; sectoarele sunt adâncite
cu cca 2 mm faţă de margini şi nervura centrală şi prezintă faţete înguste verticale de
fasonare prin Ra cu dalta; spre margini se află câte un sector îngust, decroşat, cu margini (se păstrează parţial doar una, cea DR) paralele cu axul lung al piesei; aspect similar nervurii centrale faţă de care sunt plasate simetric; MD prezintă trei faţete lungi şi
înguste, de lăţimi inegale; la ED marginea sectorului DR prezintă o mică suprafaţă
oblică, de contur concav, teşită prin abraziune cu raşpelul, prezintă cinci crestături
paralele oblice fine realizate cu lama cuţitului; spre nervura centrală, la ED se observă
o crestătură în V asimetric, care afectează întreaga grosime a piesei; la PD se păstrează
parţial (cca 1/2 distală) două motive decorative ajurate, modelate prin crestare şi Ra,
realizate de pe FS, plasate central în cele două sectoare verticale, simetric de o parte
şi de alta a nervurii centrale; potrivit analogiilor valabile identificate, motivele decorative aveau fie formă semicirculară cu marginea opusă biconcavă, fie spiralică. FI păstrează MD şi sectorul central; suprafaţă concavă, fasonată aproape integral prin cioplire,
crestare, Ra cu dalta îngustă şi lată; dislocarea unor sectoare ale compactei prin Şa;
se păstrează un sector al feţei anatomice (periostale, cavitatea medulară) modificat
superficial prin fasonare – Ra); marginile prezintă câte un sector lis, decroşat, pe care
s-a amenajat câte un şanţ axial cu profil în V simetric, în care se fixa placa de lemn a
tecii care avea nervuri laterale de secţiune triunghiulară; sub şanţul descris se observă
un alt şanţ, de fasonare, amenajat pentru dislocarea unor porţiuni ale compactei în scopul lărgirii interiorului cavităţii; la PD/MD sectorul respectiv a fost modelat concav
prin cioplire şi Ra; la EP/MD se observă o crestătură în V simetric pe muchia EP; urme
de utilizare: Tc, L, striuri fine rare, dispuse transversal şi oblic observabile pe nervură
şi pe marginea decroşată DR; fracturarea în timpul utilizării?
Dimensiuni (mm): L 57,94; FS: ED 28,60/4,40; gros max la nivelul şanţului
6,68; PM 32,53; lăţ sectoare verticale 16,33; lăţ nervură 1,93; diam motiv decorativ
DR 12,60; diam motiv decorativ ST cca 12; FI: lăţ sector plat 6,91-7,23; lăţ şanţ 2,25;
ad şanţ 2; lăţ EP 10,46; gros EP 13,45.

2. Artefacte ceramice şi litice
HIS-SS_16 (Fig. 5)
Tablă de joc ceramică
Context: 2013 S6 Carou 3 -0,22 m.
Materia primă: ceramică.
Stare de conservare: piesă fragmentară, fracturată în vechime; fără margini conservate; suprafeţe în stare relativ bună; exfoliere, urme de coroziune.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: fragment de tegula ars la roşucărămiziu, având FS netezită şi FI cu relief neregulat; pe FS după ardere s-a amenajat
o tablă de joc prin trasarea (probabil prin gravare cu un vârf rotunjit – cui?) şi cu ajutorul unui liniar a unei reţele de linii drepte, paralele, plasate la distanţe egale şi intersectate în unghi drept; şanţurile au morfologie uniformă, cu profil în U simetric şi asimetric; fragmentul este acoperit integral de reţeaua de linii; aceasta are pătrate cu
latura de 12,30 mm; elementele descrierii artefactului (margini, extremităţi, linii orizontale, linii verticale) sunt stabilite convenţional; se păstrează şase linii orizontale
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şi cinci linii verticale; ordinea trasării liniilor: 1 liniile verticale; 2 liniile orizontale;
trasarea echidistantă presupune marcarea prealabilă a amplasării fiecărei linii; urme de
utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): ED 85,98/27,53; PM 68,50/27,71; EP 40,98/26,13; lăţ şanţuri cca 1,25; ad şanţuri 0,5.
HIS-SS_17 (Fig. 5)
Cute / Gresie pentru ascuţit
Context: 2015 S8 Nivel 3 Pământ brun-cafeniu –X1XX/1,50 m.
Materia primă: gresie nisipoasă cu textură fină.
Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare relativ bună; depuneri
minerale – concreţiuni cu fragmente de scoici.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: cute /gresie de formă piramidală; amenajată pe rocă având formă naturală modificată prin cioplire superficială şi
abraziune; feţele principale sunt mai late, iar cele secundare mai înguste; secţiuni rectangulare şi colţuri rotunjite; extremităţile sunt uşor convexe; MS are contur convexconcav, iar MD convex; faţetată; urme de utilizare: suprafeţe de abraziune pe toate feţele, mai accentuate pe feţele înguste, determinând conturul convex sau convex-concav;
pe FI/MD se observă urme transversale de ascuţire a unei lame de secure sau cuţit.
Dimensiuni (mm): L 105,94; EP 39,09/21,50; PM 33,94/21,48; ED 11,27/9,14.
HIS-SS_18 (Fig. 6)
Plachetă de marmură
Context: 2016 S14 Carou 8-10 Nivel vegetal -0,48 m.
Materia primă: marmură de culoare alb-gălbuie cu textură fină.
Stare de conservare: fragment, fracturat în vechime, fără margini conservate;
suprafeţe în stare foarte bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: fragment de plachetă de marmură cu FS fasonată prin cioplire şi finisată, lisă; FI este fasonată prin cioplire, păstrând
urme fine de fasonare prin utilizarea raşpelului; artefact neprecizabil; urme de utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): L 22,07; lăţ 15,17; gros 6,38.
HIS-SS_19 (Fig. 6)
Proiectil de praştie
Context: 2012 S2B Carou 6 -0,53 m.
Materia primă: gresie cu textură fină.
Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: proiectil de praştie amenajat
pe un galet mic de gresie de formă ovoidală asimetrică şi culoare gri-deschis; fasonare
superficială prin A; faţetare; urme de utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): diam 25,60/23,20; grt 18 g.
HIS-SS_20 (Fig. 6)
Proiectil de praştie
Context: 2012 S3A Carou 3 -1,20 m.
Materia primă: calcar cu textură grosieră.
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Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: proiectil de praştie amenajat
pe fragment de calcar; formă ovoidală asimetrică şi culoare gri-deschis; fasonare integrală prin cioplire şi A; faţetare; urme de utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): diam 22,94/22,14; grt 12 g.
HIS-SS_21 (Fig. 7)
Piesă de joc
Context: 2012 S3C Carou 1 -1,55 m.
Materia primă: calcar metamorfozat? cu textură grosieră.
Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: galet de calcar amenajat probabil ca piesă de joc; formă ovoidală simetrică şi culoare gri-închis; fasonare integrală
prin A; finisare; microfaţetare; urme de utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): diam 16,03/14,83/11,70.
HIS-SS_22 (Fig. 7)
Piesă de joc
Context: 2014 Carou 5 -1,921,174 Nivel de sus M16/2014 şi până pe cota de
anul trecut.
Materia primă: marmură cu textură fină.
Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: galet de marmură utilizat probabil ca piesă de joc; formă ovoidală simetrică aplatizată şi culoare albă; fără urme de
fasonare; urme de utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): diam 24,65/23,85/7,85.
HIS-SS_23 (Fig. 7)
Piesă de joc
Context: 2013 S7 Carou 2 -0,70 m.
Materia primă: calcar cu textură grosieră.
Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună.
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: piesă de joc de formă tronconică, fasonată integral prin cioplire şi A; EP (baza) este uşor convexă în plan, de secţiune ovală simetrică şi PM/PD faţetată, cu secţiuni poligonale; la EP deasupra marginii
se observă un şanţ cu secţiunea în V simetric şi asimetric, plasat uşor oblic şi paralel
cu marginea, format din mai multe segmente, gravat cu lama cuţitului în mai multe
reprize (prin TT şi crestare), acoperind cca 3/4 din circumferinţă; ED este rectilinie,
dispusă oblic faţă de axul piesei; urme de utilizare: nu se conservă.
Dimensiuni (mm): L 22,48; diam EP 19,59/17,25; PM 12,68/12,21; lăţ şanţ
0,5; ad şanţ 0,3.
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Nr. crt.
1

Indicativ

Tip

Context

HIS-SS_1

Ac de păr de os

2

HIS-SS_2

Ac de păr de os

3

HIS-SS_3

Ac de păr de os

4

HIS-SS_4

Ac de păr de os

5
6

HIS-SS_5
HIS-SS_6

Ac de păr de os
Ac de păr de os

7

HIS-SS_7

Ac de păr de os

8

HIS-SS_8

Ac de păr de os

9

HIS-SS_9

Ac de păr de os

10

HIS-SS_10

Ac de păr? de os

11

HIS-SS_11

Ac de cusut de os

12

HIS-SS_12

13

HIS-SS_13

14

HIS-SS_14

15

HIS-SS_15

16

HIS-SS_16

Linguriţă (cochlear) de
os
Baghetă de os pentru ace
Baghetă de os pentru
pandantive
Placă de os decorată –
capăt de teacă de spadă
Tablă de joc ceramică

2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,48 m
2016 S14 Carou 4-6 -1,51 m Nivel
galben sub dărâmături olane
2012 S3B Carou 9 -1,51 m
2014 S7 Extindere 2013 -1,72/0,95 m
Din nivelul de pământ galben de sub
dărâmături olane
2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,48 m
2012 S2B Carou 6 -0,73 m
2015 S11 Nivel 3 Pământ galben –
X1XX/-1,01 m
2012 S5 (SV) Jumătatea de S -1,00 m
2017 S16 Nivelul gri-cenuşiu martor
S4-S5 Partea de V -0,60 m
2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,78 m
2014 S6 Carou 3 -2,64/2,51 m
Adâncime maximă Din strat de nisip
cu pietre mari
2012 S3B Carou 8-9 -2,08 m

17

HIS-SS_17

Cute de gresie

18

HIS-SS_18

Plachetă de marmură

19

HIS-SS_19

20

HIS-SS_20

21

HIS-SS_21

22

HIS-SS_22

23

HIS-SS_23

Proiectil de praştie de
gresie
Proiectil de praştie de
calcar
Piesă de joc de calcar
Piesă de joc de
marmură
Piesă de joc de calcar

2012 S4 (SV) Jumătatea de S -1,78 m
2003 TK-GM S1 Jumătatea de S -1,75
m
2015 S10 Nivel de deasupra străzii 1,92/0,84 m
2013 S6 Carou 3 -0,22 m
2015 S8 Nivel 3 Pământ brun-cafeniu
–X1XX/1,50 m
2016 S14 Carou 8-10 Nivel vegetal 0,48 m
2012 S2B Carou 6 -0,53 m
2012 S3A Carou 3 -1,20 m
2012 S3C Carou 1 -1,55 m
2014 Carou 5 -1,921,174 Nivel de sus
M16/2014 şi până pe cota de anul trecut
2013 S7 Carou 2 -0,70 m

Tabel 1. Histria-Sector Sud, 2003–'17. Artefacte din materii dure animale.
Artefacte ceramice şi litice. Indicative, tipuri, context.
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Fig. 1. Histria-Sector Sud, 2003–'17. Artefacte din materii dure animale.
Convenţiile descrierii acelor de păr. Ace de păr de os HIS-SS_1-4.

Fig. 2. Histria-Sector Sud, 2003–'17. Artefacte din materii dure animale.
Ace de păr de os HIS-SS_5-9.
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Fig. 3. Histria-Sector Sud, 2003–'17. Artefacte din materii dure animale.
Ac de păr? de os HIS-SS_10. Ac de cusut de os HIS-SS_11. Linguriţă de os
HIS-SS_12. Baghete de os – eboşe pentru ac şi pandantiv HIS-SS_13-14.

Fig. 4. Histria-Sector Sud, 2003–'17. Artefacte din materii dure animale.
Placă decorată de os – capăt de teacă de spadă HIS-SS_15.
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Fig. 5. Histria-Sector Sud, 2003–'17. Artefacte ceramice şi litice.
Tablă de joc HIS-SS_16. Cute de gresie HIS-SS_17.

Fig. 6. Histria-Sector Sud, 2003–'17. Artefacte litice.
Plachetă de marmură HIS-SS_18.
Proiectile de praştie de gresie şi calcar HIS-SS_19-20.

Fig. 7. Histria-Sector Sud, 2003–'17. Artefacte litice.
Piese de joc de marmură şi calcar HIS-SS_21-23.
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ABREVIERI
A, Ao, Am – Abraziune, Abraziune oblică, Abraziune multidirecţională; Ad – Adâncimea; CD – Calibrul distal; Diam – Diametru; Dist – Distanţa; DR – Drept; ED –
Extremitatea distală; EP – Extremitatea proximală; FI – Faţa inferioară; FS – Faţa
superioară; Gros – Grosimea; Grt – Greutate; HIS-SS – Histria-Sectorul Sud; IMDA
– Industria materiilor dure animale; Înălţ – Înălţimea; L – Lustru, Lungime (vezi contextul); Lăţ – Lăţimea; LPA – Lungimea părţii active; Ltot – Lungime totală; Max
– Maximum ; MD – Marginea dreaptă; Min – Minimum; MS – Marginea stângă; N
– Nord; PA – Partea activă; PD – Partea distală; PD/C – Percuţie directă/cioplire; PD/F
– Percuţie directă/fracturare; Perf – Perforaţia; PM – Partea mezială; PP – Partea proximală; Ra – Raclaj axial; S = Secţiunea, Sud (vezi contextul); ST – Stâng; SV – Secţiunea Vest; Şa – Şănţuire axială; TA – Tăiere axială; Tc – Tocire; TT – Tăiere transversală; V – Vest.
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HOW EXPERIMENTAL ARCHAEOLOGY CAN ANSWER
QUESTIONS ARCHAEOLOGICAL ARTEFACTS CANNOT.
IRON SMELTING EXPERIMENTS WITH USE OF
SLAG-TAPPING BLOOMERY FURNACES
Daria Dobrochna Dabal*
* Glamorgan Gwent Archaeological Trust, United Kingdom; daria@ggat.org.uk
Rezumat. Este în general acceptat faptul că metoda directă de producere a fierului este o tehnică folosită din Epoca Fierului până în epoca modernă și, înainte de inventarea furnalului, a
fost singura metodă de obținere a fierului. Folosind această tehnologie fierul este adus în stare
solidă ca urmare a reducerii minereului în interiorul cuptorului de redus minereu de fier.
Producerea fierului este un proces complex care implică mai multe etape. În siturile
arheologice legate de industria timpurie a producerii fierului se găsesc o gamă largă de artefacte care ilustrează astfel de etape. Aceste rămășițe, după producerea fierului, au o poveste
importantă de spus, dar nu pot oferi răspunsuri la toate întrebările care apar atunci când un
arheolog cercetează un sit unde se producea fier.
Arheologia experimentală poate fi folosită pentru a recrea spațiul atelierului antic și
modul cum a fost folosit. Permite investigarea modelului reconstituit al cuptorului și verificarea ingredientelor care au fost utilizate în timpul topirii (testarea diferitelor surse de minereu și
argilă). De asemenea, este utilă în cuantificarea cantității de fier care a fost produsă pe locul
respectiv. În cele din urmă, aceasta oferă informații despre echipa care a lucrat: numărul, funcția și competențele acestora.
Experimentele arheologice care se axează pe reconstituirea procesului de reducere a
fierului contribuie cu adevărat la înțelegerea mecanismului de producere a acestuia. Compararea
artefactelor arheologice cu materiale experimentale îmbunătățesc semnificativ înțelegerea întregului proces de producție, care are loc la locul de producere a fierului.
Cuvinte cheie: Arheologie experimentală, minereu de fier, metalurgie, cuptor de redus, lupă
din fier, zgură, producerea fierului, cuptor de tip “cu zgura derivată”.

1. Introduction to Early Iron Production
In general, there are two main techniques of iron making: ‘direct method’ and
‘indirect method’1. When using the first technique, iron is made in a solid state directly
as a result of reduction of iron ore inside the bloomery furnace. The end product of the
direct iron smelting process (single-stage process) is a spongy mass of reduced iron
particles full of slag and un-burnt charcoal known as a bloom (‘smelted bloom’2; or
1
2

Bayley et alii, 2008, p. 57; Radwan, 1963, p. 9.
Tylecote, 1987, p. 248.
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‘raw bloom’3).
Using the second technique, wrought iron is made through a conversion process, such as fining or puddling of cast iron (commonly known as ‘pig iron’), which
is a product of smelting iron in a blast furnace. Because two or more steps are involved
in this process it came to be known as the indirect method of iron production4.
It is generally accepted that the direct method of iron smelting is a technique
used from Iron Age to modern times and, before the invention of the blast furnace, it
was the only way of producing iron. Based on the way in which bloomery furnaces
operate they can be divided into two main types: non slag tapping (‘slag-pit’ or ‘nontapping’ furnace) and slag tapping (‘tapping’ furnace). The first type “retains the slag
produced during smelting within the lower part of the furnace or in a purpose-build
pit below”5. Construction of the second type of the furnace, slag-tapping furnace, allowed for withdrawing slag during the smelt via an opening in the bottom6.
A single smelt in a bloomery furnace required economically viable iron ore
(capable of making iron), fuel (charcoal to run the furnaces for hours at temperatures
between 1150–1250°C)7 and clay to build furnace walls and tuyères (which is a tube
through which air is blown into the furnace), and to repair or alter the furnace during
the smelt. Also, smelting requires a team of people who will operate the furnace on the
site and a team of people who will deliver all required materials to the site.

2. What can be found on early iron production sites?
Iron production is a complex process which involves several stages and requires
some social organisation, even specialisation of particular groups of people in certain
tasks (like making charcoal). It is an integrated process from the searching and mining of
the raw materials (like iron ore and clay) to the forging of bloomery iron. It comprises of
ore searching and its extraction, production of charcoal, preparation of the ore for the
smelt (roasting, crushing, sometimes even washing), building the furnace and smelting,
consolidation of the bloom and forging it into currency bars/billets (primary smithing)
or the production of iron tools from half products (secondary smithing).
At the archaeological sites related to the early iron making industry a wide
range of artefacts and features can be found, which are the remains of some of these
phases. The technological debris after iron production can be divided into four groups:
raw materials (iron ores, charcoal and clay), structural evidence (remains of ore roasting
beds, furnaces and sometimes smithing hearths), waste products (smelting slags, sometimes primary and secondary smithing slags if metal is worked on the site) and the metal
itself (blooms, gromps, currency bars, billets and iron scraps). These unattractive iron
production debris offer complex data and have an important story to tell.

3

Scott, 1990, p. 9.
Tylecote, 1976, p. 82; Radwan, 1963, p. 10; Suliga, 2006, p. 163.
5
Bayley at alli, 2008, p. 43.
6
Cleere, 1972, p. 8; Cleland, 1981, p. 166.
7
Morton, Wingrove, 1969, p. 1556; Tylecote, 1987, p. XIX.
4
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3. Questions asked by archaeologists working on the early iron production sites
Although nowadays we are able to collect more data from the archaeological
materials found on the iron production site, it is still really difficult to find answers to
some general questions, which appear during an excavation. Questions like: What part
of the iron production process is represented by materials found at the particular archaeological site? When was this activity taking place? And how long it was carried
out for?
Off course, careful examination of other artefacts recovered from the site, like
pottery, will deliver partial answers to these questions, but will not answer them completely. And there is much more we could ask about the particular smelting site. Questions like: What was the furnace’s design? What kind of an air blast was used to operate
the furnace? How ore was selected and processed before being added to the furnace?
What type of charcoal was used during the smelt? What was the number of smelts carried out in the furnace? How efficient was a single smelt? How was the space at the
smelting site organised? And finally, who were the people making iron? These questions
can be answered by studying ancient technology through experimental archaeology.
3.1. Investigation of furnace design
The first question you might be able to answer involves the interpretation of the
furnace remains on the site. Unfortunately, furnaces do not preserve very well if at all,
because they were destroyed during the last smelting campaign and/or left exposed to
severe atmospheric conditions. Nobody has ever found a complete bloomery furnace
shaft and usually only bottom part of the furnace with some slag are the only clues left
by ancient smelters.
Reconstructing particular bloomery slag-tapping furnace we need to estimate
diameter, height, wall thickness, location of tapping channel and blowhole/tuyère. The
furnace diameter can be established by careful examination of the furnace wall remains
or furnace bottoms (also called ‘furnaces slag cakes’) as well as the location of the
tapping channel and even the space into which the slag was tapped. More problems
arise when trying to establish the side where the bellows were attached to the furnace,
because fragments of blowholes or tuyère are only sporadically found on the sites. Also,
it is difficult is estimate the thickness of the furnace as usually vitrify or melted and
slagged parts of walls are found scattered across the smelting site.
As mentioned earlier, no complete furnace ever was found, so the shaft height
must be estimated. Decades of less or more successful smelting experiments taught us
that reduction of ore to metallic iron requires certain conditions in the furnace: the right
amount of time and the right temperature. Ore slowly drops down in the shaft reducing
to metallic iron and this can’t be obtained in a furnace with the shaft lower than 80 cm,
but most of the smelters prefer 100 cm high shafts. However, it is possible to smelt
successfully even in the furnace with slightly lower shaft. During Furnace Festival in
Woodford 2018 (Ireland) I completed successful smelt in a furnace with 75 cm tall
shaft (Fig. 1).
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Fig. 1. Small slag-tapping bloomery furnace with artificial air blast.
Note other furnaces remains (top left).
Furnace Festival 2018 in Woodford, Ireland.
We know that the furnace base must be seated on the flat ground. Even when
some smelting sites are located on slopes is doesn’t mean that the slag tapping furnace
had a steep bottom. A bowl-shaped or flat furnace base allows the bloom to sit in the
liquid slag bath during the smelt. An uneven or inclined furnace bottom will cause the
slag to collect in the lower part of it and freeze there making withdrawing trickier from
this point. Also, frozen slag will not take part in the formation of the bloom. The bloom
needs space to grow with constant temperature distribution and it forms near the tuyère
or in the most powerful point of air jet pumped into the furnace through a blowhole. It
grows in size and eventually it anchors itself to the furnace walls. Therefore the tuyère
or strong air jet determines the position of the bloom and must be placed 25–30 cm
above the furnace bottom to give the bloom enough of space to grow8. It is possible
to make the furnace with smaller space (like 20 cm, experimental smelt in Woodford),
but it will affect the size of the bloom and amount of slag hold within the furnace. The
slag gathers in this area and must be occasionally tapped out when its level is too high
and starts blocking the air flow. So the smaller the space the more frequently you will
have to withdraw the slag.

8

Metz, Bohr, 2018, p. 14.
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3.2. Recreating the ancient workshop and how this space was used
What did the smelting workshop look like? Without doubt smelting is an outdoor activity. The amount of poisonous gasses coming out of the furnace is huge and
they are deadly. You simply can’t do anything breathing in carbon monoxide. Also,
there is a large amount of sparks coming out of the furnace and a high flame, therefore you can’t have a low roof above it. It is possible to have a high-roofed pavilion
above the furnace, however it is not necessary. You can smelt in light rain, but off
course it makes the whole experience less pleasant.
Because iron smelting is time consuming process it is much more desirable
and safer to have a shelter from the sun or rain built nearby. Just a simple pavilion to
rest in for a while, a place from where you can keep a watchful eye on what is going
on around and with the furnace. In such place you can also keep raw materials out of
the rain if necessary.
The furnace needs some space around it, at least a 2 m radius of working room
(Fig. 1). Off course having more space is better, as you can stock up components for
the smelt close by and you will have space to avoid toxic gasses or painful sparks
coming out of the chimney. The charcoal pile should be not located too close to the
furnace to avoid the liquid hot slag or sparks setting it on fire. Also, there must be a
space for the ore, water, and some emergency wet clay to repair the furnace.
It is extremely unlikely to find any tools or equipment left by ancient smelters
on the site. But thanks to experiments we know exactly what people who worked there
needed. The tools and equipment required to build and operate the furnace comprises
of some digging tool like a shovel (used to dig a pit or a channel to tap the slag); poker
(to remove slag drops which occasionally block the air flow); containers of various size
(like buckets or scoops used for holding an ore and charcoal, water bucket required to
wash and cool down the tools or to rescue bellows from burning down); pointed iron
rod (to pierce through the slag to withdraw it from the furnace while liquid); bloom
tongues (to take out the raw iron); wooden mallets and iron hammers (to compact
the bloom); anvil (to forge the raw iron) and bellows, which will pump considerable
amount of air into the furnace. Above tool list is quite basic and very similar to the
equipment used by blacksmiths. I made the above list after smelting in Woodford,
where I turned up empty handed and had to borrow everything from a blacksmith
working nearby or other smelters. Some of this equipment you can make by improvising, for example poker (long enough wooden stick) or wooden mallet (15–30 cm
thick tree trunk or branch), anvil (tree trunk or stone). But majority of the tools are
specialist equipment and are not easy to get.
The most important tool in a smelter’s workshop are bellows. They have to be
located at a safe distance away from the furnace, so they will not catch fire. They need
to be powerful to achieve the right temperature and they have to be easy to operate. The
air must be pumped into the furnace under some pressure, so it will penetrate the whole
furnace bottom, not only the small area in front of the tuyère or blowhole. The easiest
way to recognise that the bellow pressure is right is to observe how the charcoal drops
in the furnace. Charcoal should descend through the shaft evenly and not just at the one
side. If that does happen it could be a sign that the air flow is not correctly directed
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and is not reaching the middle of the furnace hearth or your bellows are too week to
provide enough air.
3.3. Testing and verifying properties of iron ore
Limonite, hematite, goethite and various ‘bog iron’ are types of ore used in the
past for the production of iron in a bloomery furnace. Experiments with various types
of ore proved that ancient smelters could make this metal from almost everything containing a sufficient amount of iron. We know that the ore properties affects how the
smelt was done and how ore was prepared before adding it to the furnace.
It is very difficult or impossible to recognise properties the specific type of iron
ore has. Of course, the original colour of the ore, the place where it was found, as well
as its colour after roasting give us some clues about its iron and other minerals content,
but will never reveal much about the ore behaviour in the furnace during a smelt. To
learn if ore is likely to produce iron while smelting in a bloomery furnace, there are
ways of testing it, for example Lee SAUDER’s ‘Iron dumpling’ test9. But we have no
proof that ancient smelters tested ore in this way.
Besides the obvious link between iron content in the particular ore and the
amount of metal yielded from it, the ore composition affects also the slag viscosity,
slag amount, slag melting point, reducibility and retention time10. In the bloomery furnace iron is in the solid state but slag is permanently liquid. The success of the smelt
depends on the slag separation from the metal, because only low-viscosity slag allows
the small native iron particles to accumulate to form the bloom11. Viscosity of the slag
is affected by presence of certain oxides. Some decrease it (like K2O, CaO, MgO, MnO
and FeO), while others (like SiO2, Al2O3) have an increasing effect12. For example
low iron content in the ore increases slag viscosity and how quick it freezes in the furnace13.
I believe the ancient smelters could read iron ore as well as slag behaviour during the smelt. Through these observations they were able to select and prepare particular
ore in such a way that it smelted easy and produced iron of desired properties (carbon
content). Dense iron ores (like hematite and limonite) were roasted to become more
brittle, easier to crush into small particles. Content of sulphur within the ore was lowered by 85–90% thanks to roasting14. Bog ores, which were very porous and naturally
brittle, did not need to be roasted and could be naturally dried to remove majority of
water (like local bog ores used during Furnace Festival 2018 in Woodford).
Without doubt the way how ore was prepared for a smelt depended on iron and
gangue content within it, but also the impurities determined how the ancient smelters
were operating the furnace. Bog ores often contain quarts, oxides and hydrates of magnesium or manganese, siderite (FeCo3), phosphor in form of apatite Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
9

Sauder, 2018, p. 1-2.
Metz, Bohr, 2018, p. 2.
11
Metz, Bohr, 2018, p. 2.
12
Metz, Bohr, 2018, p. 3.
13
Sauder, Williams, 2002, p. 125.
14
Radwan, 1966, p. 29.
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Fig. 2. Bloom (bright) and furnace slag cake (dark).
Furnace Festival 2018 in Woodford, Ireland.
or vivianite (Fe3(PO4)2·8H20)15. Thanks to the results of various iron smelting experiments, we know that very rich iron ores will produce a small amount of slag (Fig. 2),
so you do not need to tap the slag so often or at all in some cases. Also, the ores rich in
manganese require higher blowing rates16 to maintain the temperature required, about
1250°C. The melting point of Mg is about 1246°C. Above this temperature it goes into
the slag and lowers the amount of Fe within it, allowing more iron particles to form the
bloom. Furthermore, increasing proportions of charcoal to ore during last hour of smelt
increase the carbon content of the bloom.
3.4. Quantifying the amount of iron produced on the site
The appearance of the slag indicates the type of ironworking taking place on
the site. Estimating the amount of waste products might suggest the scale of the production, how much raw iron was made on the site. Of course we must be aware, that the
slag was often reused as a building material and more recently it was smelted in blast
furnaces. Therefore the amount of slag waste discovered on the particular smelting site
might not represent a complete scale of metal production.
Nonetheless being able to smelt iron successfully and obtaining similar looking
slags (the same appearance and size) to these found on the site we might try to quantify
the amount of iron produced there. To do this we will measure how much material
15
16

Werońska, 2009, p. 31-32.
Crew, 2013, p. 42.
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goes in to one furnace during the smelt and how much material comes out. We will
calculate the amount of ore and charcoal used during the smelt with the amount of
produced iron and slag. Next, we will compare amount of the experimental slag and
produced iron with slag recovered from the archaeological site to estimate approximate
amount of iron made there.
3.5. Team of people who worked on the site
Experimental smelting with the use of a particular furnace type can deliver information about the team of people who had to work on the site (their number, function
and skills). You need people who will build and operate the furnace for hours and who
will deliver the materials necessary to run the smelt, people with sophisticated technological knowledge of how to reduce the iron stone to workable metal and people
who know how to work obtain metal.
A furnace can be build by one person, but more people involved in this activity
the quicker job will be completed. It took me about 30 hours to build one small furnace
(35 cm diameter and 75 cm tall shaft) including preparation of the clay, which was the
most time consuming and exhausting task. Obviously skilled craftsmen would complete
the building of the furnace quicker, but they would still have to spend a proportional
amount of time on preparation of all required building materials. After completing the
furnace it must be dried. It is an easy one person task, which just requires keeping a
fire in the furnace for a few hours, so the majority of water within walls evaporates.
This requires nothing but wood and natural draft will do the rest of the job.
To smelt in a small furnace powered with one bellow, you need a master, who
will be in charge and control of the whole smelting process (he would be loading the
furnace, tapping out the slag when necessary and making decision when it is the right
time to take out the bloom); minimum two bellow operators (who would take turns in
operating the bellows) and one smelting assistant (person whose task would be to help
the master preparing portions of ore and charcoal before adding it to the furnace and
assist him taking over his duties when necessary). So ideally you need a team of four
people to run one smelting campaign. Next, you would need a minimum two people
to compact the bloom (one person who will pull it out of the furnace and hold it while
the second person bits it with a hammer to remove slag) and at least three men to split
the bloom (Fig. 3).
People working beside the furnace will not be the only people required on the
smelting site. There is a need for people to take care of the smelters, who will make
food and drinks for them and to take their places ploughing fields, picking up fruits
etc. The simple fact of discovering an iron smelting site gives us a clue how complex
was the society of which they were members.

4. Conclusion
Experimental archaeology can be used to recreate the ancient smelting workshop and how its space had been used. Also, it allows to investigate reconstructed
furnace design and to verify the ingredients which had been used during the smelt
(test of different ore sources, charcoal made out of different types of wood and properties of clay used to build the furnace).
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Fig. 3. Splitting the bloom. This activity has two purposes:
to test quality of the raw iron and to cut it into easier to work pieces.
Furnace Festival 2018 in Woodford, Ireland.
Archaeological experiments focusing on reconstructing the bloomery process
truly help to understand the mechanism of the iron production. The comparison of archaeological artefacts with experimental materials significantly improve our understanding of the whole manufacturing process taking place at the iron smelting site. Thanks
to information obtained through the experiments we might try to estimate impact of
particular iron production site on the social organisation (groups of people specialising
in certain activities), environment and even local economy.
It also allows us literally to feel the past and to see iron production from a very
different perspective. It brings up problems and difficulties which ancient iron smelters
had to deal with. Also, it gives impressions and ideas of emotions, desires, even sentiments connected with smelting. Some feelings, like the excitement and fear in the
very moment of taking out the bloom, cannot be learned in any other way than through
the smelting experiment. In other words, archaeological experiments open our minds
and eyes to a large amount of issues connected with iron production in the past.
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Fig. 4. Daria and her 4.3 kg of iron smelted from 23,4 kg of wet Irish bog ore.
The bloom had been compacted and split into three pieces.
Furnace Festival 2018 in Woodford, Ireland.
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Abstract. This study presents the complex matter of conserving the archaeological leather artefacts found as fragments during the discharging and saving excavation inside the Old Fortress
of Timisoara. The rescuing operation of archaeological material began in 2006 and included
in the first stage St. George Square, Liberty Square and Union Square, with neighboring streets.
The recently discovered leather artefacts (St. George Square, 2-3) are the subject of preliminary
research, their state of conservation in situ and their evolution.
Keywords: Medieval footwear, archaeological leather, conservation status, Timisoara, Banat.

1. Introducere

Acest studiu continuă rezultatele cercetărilor publicate1, privind descoperirea
artefactelor medievale de piele, cu ocazia săpăturilor arheologice de salvare din Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, nr. 2-3. Descărcarea arheologică, în vederea cercetării
preventive a locaţiei unei investiţii particulare (edificiu hotelier), a fost coordonată de
către arheologul dr. Dorel MICLE, iar din echipa sa au făcut parte dr. Andrei STAVILĂ,
dr. Octavian Cristian ROGOZEA şi drd. Bogdan-Alin CRAIOVAN2. Ei au pus la dispoziţia noastră, ca şi data trecută (perioada 22.06.–01.08.2016), materialul arheologic, artefacte medievale de piele, care fac subiectul prezentei lucrări (perioada 06.11.–
28.11.2017).

2. Descrierea materialului
2.1. Patru fragmenete de încălţăminte de piele, toate sunt tălpi
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX11, Suprafaţa S2, Material tălpi de piele, data 27.11.2017.
Tălpile prezintă, la prima analiză, depuneri de sol, cu numeroase filamente de rădăcini
şi puternice urme de coroziune, provenite de la elemente metalice, poatcoavă, cuie, precum şi crăpături, tăieturi, urme de mucegai și uzură funcţională. Deteriorarea materialului organic este diferită de la o piesă la alta.
1

M-Kiss Hedy, 2016, p. 469-489.
de la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Faţă de
bunăvoinţa lor exprimăm gratitudinea noastră.
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Talpa nr. 1. Tip A. Prezintă zone lacunare spre vârf şi zona de gâtuire. Urmele de sol
sunt semiuscate. Talpa nu mai are potcoavă de metal decât în zonele puternic corodate,
unde s-a contopit cu solul aferent, în special în zona călcâiului. Dimensiunile: lungime
= 24,5 cm; lăţime 1 = 10,5 cm; lăţime 2 = 4 cm; lăţime 3 = 9 cm. Grosimea pielii este
de 3,96 mm, iar greutatea este de 83 g. Starea de conservare generală este relativ bună
(Fig. 1).

Fig. 1.
Fig. 2.
Talpa nr. 2. Tip B. Comparativ cu piesa anterioară, fragmentul prezintă o potcoavă
întreagă, dar corodată, cu zone mici lacunare, unde din material lipseşte, dorită uzurii
funcţionale. Dimensiunile: lungime = 27 cm; lăţime 1 = 10,34 cm; lăţime 2 = 4,4 cm; lăţime 3 = 8,95 cm. Grosimea pielii este de 3,11 mm, în zonele de uzură, în rest 4,06 mm,
iar greutatea este de 77 g. Starea de conservare generală este relativ bună (Fig. 2).
Talpa nr. 3. Tip C. Piesa este puternic deteriorată, cu multe zone lacunare şi deformări,
iar în zona călcâiului este o coroziune însemnată, datorită contactului cu potcoava. Se
pot observa şi urmele cuielor de protecţie, care au dispărut datorită corozoinii. Dimensiunile: lungime = 24 cm; lăţime 1 = 10 cm; lăţime 2 = 4 cm; lăţime 3 = 8 cm. Grosimea
pielii este de 3,64 mm, iar greutatea totală este de 94 g. Starea de conservare este relativ
bună (Fig. 3).
Talpa nr. 4, fragment. Reprezintă aproximativ 2/3 dintr-o talpă întreagă, de Tip D.
Zona călcâiului lipseşte. Prezintă multe zone lacunare, crăpături și multe depuneri de
rădăcini şi crăpături. Se pot observa cuiele de protecţie. Dimensiunile: lungime = 18,5
cm; lăţime 1 = 9,5 cm; lăţime 2 = 4 cm. Grosimea pielii este de 3,38 mm, iar greutatea
totală este de 39 g. Starea de conservare generală este relativ bună (Fig. 4).

Fig. 3.

Fig. 4.

2.2. Tălpi de încălţăminte şi fragmente de talpă, şase piese şi o potcoavă
metalică
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex pământ brun, Suprafaţa 52,
Adâncime 1,70–1,60 m, Material piele, data 21.11.2017.
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Material deteriorat datorită uzurii funcţionale. Piesele prezintă urme de coroziune (migrarea intensă a oxizilor de fier în straturile pielii), crăpături, zone rigidizate, lacune
specifice uzurii funcţionale cu rupturi şi exfolieri. Prin contact cu solul umed, pe suprafaţa pieselor s-a instalat un mucegai alb. Potcoava este puternic oxidată.
Talpa nr. 1. Tip A. Piesă fără potcoavă şi cuie de protecţie. Prezintă deteriorări puternice ale materialului, mai ales pe revers. O lacună mai mare este în zona vârfului. Dimensiunile: lungime = 26 cm; lăţime 1 = 10 cm; lăţime 2 = 8 cm; lăţime 3 = 8 cm. Grosimea pielii este de 3,64 mm, iar greutatea totală este de 78 g. Starea de conservare este
relativ bună (Fig. 5).
Talpa nr. 2. Tip B. Piesă întreagă, fără cuie şi potcoavă corodate. Prezintă deteriorări
şi tăieri în zona călcâiului. Dimensiunile: lungime = 24,5 cm; lăţime 1 = 11 cm; lăţime 2
= 9 cm; lăţime 3 = 9,5 cm. Grosimea pielii este de 4,06 mm, în zonele deteriorate
3,11 mm, iar greutatea este de 77 g. Starea de conservare este relativ bună (Fig. 6).

Fig. 5.

Fig. 6.

Talpa nr. 3. Tip D. Piesă întreagă, dar cu o coroziune puternică semicirculară în zona
potcoavei. Prezintă trei zone lacunare la locul potcoavei şi ale cuielor de protecţie. Dimensiunile: lungime = 27 cm; lăţime 1 = 12 cm; lăţime 2 = 5,5 cm; lăţime 3 = 9 cm.
Grosimea pielii este de 3,64 mm, iar greutatea este de 102 g. Starea de conservare este
relativ bună (Fig. 7).
Fragment de talpă nr. 1. Tip C. Prezintă o zonă mare lacunară în zona călcâiului, unde
se află şi o coroziune puternică pe linia potcoavei, care lipseşte. Dimensiunile: lungime
= 20–21 cm; lăţime 1 = 10 cm; lăţime 2 = 4,5 cm; lăţime 3 = 8,5 cm. Grosimea pielii
este de 4,06 mm, în zonele deteriorate 4,67 mm, iar greutatea este de 76 g. Starea de
conservare este relativ bună (Fig. 8).

Fig. 7.

Fig. 8.

Fragment de talpă nr. 2. Provine din zona călcâiului încălţămintei. Dimensiunile: lungime = 11 × 7,5 × 10 cm; lăţime 1 = 10 cm. Grosimea pielii este de 4,47 mm, iar greutatea este de 32 g. Starea de conservare este relativ bună (Fig. 9).
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Fragment de talpă nr. 3. Provine din
zona călcâiului încălţămintei. Este deteriorat la margini. Dimensiunile: lungime = 8 × 8 × 10 cm; lăţime 1 = 10
cm. Grosimea pielii este de 4,7 mm,
iar greutatea este de 24 g. Potcoava
metalică, separată de fragment, are
lungimea de 8,4 mm, lăţimea de 7,8
mm, iar greutatea de 50 g. Starea de
conservare este relativ bună.
Fig. 9.
2.3. Fragmente de piele
Zece (10) piese de dimensiuni mai mari şi şapte (7) piese foarte mici.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX11, Suprafaţa S2, Material piele, data 28.11.2017.
Materialul provine din căzături, de la prelucrarea încălţămintei. Piesele sunt acoperite
cu rădăcini, fiind oxidate la suprafaţă. Starea lor de conservare este precară (Fig. 10).
Fragment nr. 1. Dimensiunile: lungime = 12–13 cm; lăţime 4 cm. Grosimea pielii este de 0,95 mm, iar greutatea este de 5 g.
Fragment nr. 2. Dimensiunile: lungime = 13 cm; lăţime = 5 cm; Greutatea este de 7 g.
Fragment nr. 3. Dimensiunile: lungime = 7 cm; lăţime = 6 cm. Greutatea este de 7 g.
Fig. 10.
Fragment nr. 4. Dimensiunile: lungime = 7 cm; lăţime = 5,5 cm. Greutatea este de 9 g.
Fragment nr. 5. Dimensiunile: lungime = 9 cm; lăţime = 6,5 cm. Greutatea este de 7 g.
Fragment nr. 6. Dimensiunile: lungime = 10 cm; lăţime = 8 cm. Greutatea este de 7 g.
Fragment nr. 7. Dimensiunile: lungime = 15 cm; lăţime = 10–12 cm. Greutatea este de
13 g.
Fragment nr. 8. Dimensiunile: lungime = 8 cm; lăţime = 4,5 cm. Greutatea este de 3 g.
Fragment nr. 9. Dimensiunile: lungime = 11 cm; lăţime = 9 cm. Greutatea este de 11 g.
Fragment nr. 10. Dimensiunile: lungime = 11 cm; lăţime = 3 cm. Greutatea este de 3 g.
Greutatea totală a celor 10 fragmente este de 72 g, iar greutatea fragmentelor foarte mici
este de 14 g. Starea de conservare este precară.
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2.4. Fragment de talpă
S-a păstrat partea dinspre vârful încălţămintei.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Rampă, Substrat negru, Adâncime 1,10–
1,30 m, Material fragment piele, data 20.11.2017 (Fig. 11).
Piesă puternic deteriorată, cu semnele uzurii funcţionale şi cu multe zone lacunare la
marginea piesei. Prezintă multe crăpături, tăieturi în materialul organic. Pe suprafaţă
se observă migrarea oxizilor de fier, filamente de rădăcini şi urme de mucegai alb.
Dimensiunile: lungime = 16,5 cm; lăţime 1 = 9,5 cm; lăţime 2 = 5 cm. Grosimea pielii
este între 3,15 şi 2,64 mm, iar greutatea este de 50 g. Starea de conservare este relativ
bună.
2.5. Talpa de încălţăminte
Tip D. Piesă întreagă.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Plan 0, Nivel de călcare, Rampă, material piele, data 20.11.2017. Dimensiunile: lungime = 22 cm; lăţime 1 = 10 cm; lăţime 2
= 8 cm. Grosimea pielii este între 3,04 şi 4,18 mm, iar greutatea este de 44 g. Prezintă
deteriorări, în mod deosebit, la margini, care se manifestă prin subţierea pielii, lacune,
crăpături, tăieturi, zone deformate prin rigidizarea structurii de colagen. Cuiele de protecţie sunt vizibile. Starea de conservare este relativ bună (Fig. 12).

Fig. 12.
Fig. 11.
2.6. Fragmente de încălţăminte
Patru (4) fragmente, toate cu forme neregulate. În solul aferent descoperit au fost identificate multe seminţe de struguri.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe 2-3, din zona de moloz, data 16.11.2017.
Piesele prezintă oxidări la suprafaţă, microcrăpături, deformări, rupturi şi lacune, specifice uzurii excesive.
Fragment nr. 1. Este probabil dintr-o căpută (?). Dimensiunile: lungime = 11 cm; lăţime = 10,5 cm. Grosimea pielii este între 3,84 mm până la 1,89 mm, cu zone puternic
uzate.
Fragment nr. 2. Dimensiunile: lungime = 11 cm; lăţime = 3,5 cm.
Fragment nr. 3. Dimensiunile: lungime = 4 cm; lăţime = 8 cm.
Fragment nr. 4. Dimensiunile: lungime = 3 cm; lăţime = 6 cm.
Greutatea totală a celor patru fragmente este de 40 g. Starea lor de conservare este relativ
bună (Fig. 13).
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2.7. Fragment de încălţăminte
Provine dintr-o talpă, partea dinspre călcâi, prevăzută cu o potcoavă metalică de
protecţie.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Suprafaţa S2, Adâncime 1,3 m, material
piele, data 20.11.2017. Dimensiunile: lungime = 8 cm; lăţime = 6,5 cm. Potcoava are
o lungime de 10,3 mm, grosime de 6,36 mm, înălţimea cuielor (3 buc.) este de 11 mm,
greutatea este de 40 g. Grosimea pielii este de 3,90 mm. Piesă foarte uzată, prezintă
crăpături, lacune, zone mucegăite şi oxidări puternice, prin interacţiunea potcoavei
metalice cu materialul organic, în mediul umidităţii relative în exces al solului. Starea
de conservare este relativ bună (Fig. 14).

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 16.

Fig. 15.
2.8. Fragmente de încălţăminte
Patru (4) piese.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Suprafaţa S2, Adâncime 1,30 m, Material piele, data 20.11.2017. Dimensiunile fragmentelor: 5 × 4 cm, 6 × 4 cm, 2 × 5 cm
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şi 10 × 4 cm. Grosimea pielii este între 3,18 şi 4,69 mm, iar greutatea lor totală este de
27 g. Fragmentele sunt de diferite forme şi grosimi, probabil căzături de la procesul de
prelucrare al încălţămintei. Starea lor de conservare este relativ bună (Fig. 15).
2.9. Fragmente de încălţăminte
Optsprezece (18) piese de diferite forme şi dimensiuni, din care 4 mai mari şi 14 foarte
mici. Piesele sunt fragile şi uscate, rigidizate, defor-mate și rigidizate într-o anumită
poziţie. Au aparţinut, probabil, unei căpute.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX16, Suprafaţa S2, Material piele, data 06.11.2017. Greutatea totală a pieselor este de 94 g. Starea lor de conservare este relativ bună (Fig. 16).
2.10. Fragment de talpă
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX16, Suprafaţa S2, Adâncime 2,5–2,7 m, Material piele, data 05.12.2017. Din talpă lipseşte zona călcâiului.
Cuiele de protecţie sunt corodate, se observă urmele acestora. Pe suprafaţa materialului organic sunt depuneri masive de coroziune. Piesa prezintă numeroase microcrăpături, rigidizări, mucegai alb şi deformări specifice datorită greutăţii solului. Dimensiunea fragmentului: lungime = 11,5 cm, lăţime = 7,5 cm. Grosimea pielii este de
3,19 mm, iar gretutatea totală (împreună cu cuiele corodate şi resturi de sol aderente
prin coroziune) este de 73 g. Stare de conservare este relativ bună (Fig. 17).
2.11. Fragment de talpă
Aproximativ jumătate de talpă de încălţăminte.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Material piele, data ?.12.2017. Dimensiunea fragmentului: lungime = 13 cm, lăţime = 8,5 cm. Grosimea pielii este între 3,98
şi 4,34 mm, iar gretutatea totală este de 48 g. Pe suprafaţa de călcare sunt prezente cuiele
de protecţie. Se observă uzura funcţională, la margini în special, microfilamente de rădăcini, urme de oxidări din cauza accesoriilor metalice încălţămintei. Starea de conservare
este relativ bună (Fig. 18).

Fig. 17.

Fig. 18.

2.12. Fragmente de piele
Şase (6) fragmente, provenite probabil din piele croită. Fiecare fragment are
altă dimensiune şi altă formă.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Suprafaţa S2, Adâncime 1,80–2,10 m,
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Material piele, data 24.11.2017. Dimensiunea fragmentelor este între 5–9,5 cm. Pielea
are grosimea între 3,62 şi 4,01 mm, iar greutatea totală este 5 g. Piesele sunt fără depuneri de coroziune, însă toate sunt deformate, rigidizate şi prezintă multe microcrăpături.
Starea de conservare este relativ bună (Fig. 19).
2.13. Fragmente de încălţăminte
Trei (3) piese mai mari şi unsprezece (11) piese mici.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex strat brun, Suprafaţa S2, Adâncime 1,20–1,60 m, Material piele, data 21.11.2017. Piesele prezintă urme puternice de
coroziune, crăpături, lacune, uzură funcţională generalizată, urme de cusături, deformări,
zone rigidizate precum şi filamente de rădăcini şi atac de mucegai. Starea lor de conservare este relativ bună (Fig. 20).
Fragment nr. 1. Talpă de încălţăminte, aproximativ 50% dintr-un întreg. Cuiele de protecţie sunt vizibile. Prezintă deteriorări pe margini şi depuneri de coroziune foarte evi-

Fig. 19.
Fig. 20.
dente. Dimensiunile: lungime = 18 cm; lăţimile 9 şi 7 cm. Grosimea pielii este de 3,68
mm, iar greutatea este de 35 g.
Fragment nr. 2. Provenit de la talpă de încălţăminte, aproximativ 50% dintr-un întreg.
Cuiele de protecţie sunt vizibile. Dimensiune: lungime = 20 cm; lăţimile 9 cm. Grosimea
pielii este de 3,25 mm, iar greutatea este de 90 g.
Fragment nr. 3. Provenit de la talpă de încălţăminte, din zona călcâiului. Dimensiune:
lungime = 8 cm; lăţimile = 8 cm. Grosimea pielii este de 2,40 mm, iar greutatea este
de 17 g.
Fragmentele mici au dimensiuni neregulate şi au o greutate totală de 45 g.
2.14. Fragmente de încălţăminte
Două (2) fragmente de piele. În pachetul etichetat s-a găsit şi un fragment de lemn (?).
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX3, Suprafaţa S2, Material
piele, data 21.11.2017. Probabil sunt fragmente de talpă de încălţăminte. Starea lor de
conservare este relativ bună. Conservarea şi rezistenţa structurii materialului organic a
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Fig. 22.
Fig. 21.
fost favorizată de grosimea iniţială a lor (Fig. 21).
Fragment nr. 1. Dimensiune: 5 × 10 cm. Grosimea pielii este de 4,15 mm, iar greutatea
este de 9 g.
Fragment nr. 2. Dimensiune: 6 × 9 cm. Grosimea pielii este de 4,34 mm, iar greutatea este de 8 g.
2.15. Fragment de încălţăminte
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Suprafaţa S2, Adâncime 1,60–2 m. Material piele, data 23.11.2017. Dimensiune: 16 × 7,5 cm. Grosimea pielii este de 5,10
mm, iar greutatea este de 17 g. Starea de conservare relativ bună (Fig. 22).
2.16. Talpa de încălţăminte
Tip A. Piesă deteriorată, păstrată în sol nisipos.
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Materialul organic este fragilizat şi subţiat, cu multe depuneri de sol nisipos. Cuiele de protecţie sunt vizibile fiind corodate.
Pe suprafaţa piesei se găsesc urmele oxidării puternice, prin difuziune în structura materialului organic, multe filamente de rădăcini, urme de mucegai alb, pecum şi urmele
cusăturilor. Marginile tălpii prezintă deteriorări multiple, lacune, uzură funcţională,
microcrăpături. Dimensiune: lungime = 20 cm; lăţime 1 = 7,5 cm; lăţime 2 = 9 cm. Grosimea pielii este între 3,2 şi 4,30 mm, iar greutatea este de 33 g. Starea de conservare
este relativ bună (Fig. 23).
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3. Concluzii
Materialul prezentat în lucrarea de faţă se referă la artefacte neconservate, deoarece nu s-a reuşit obţinerea fondurilor financiare necesare conservării. Artefactele de
piele arheologică 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. Valoarea materialului
arheologic este dată de importanţa lor istorică, documentară, materială, tehnică şi culturală, privind viața multietnică şi multiculturală a comunităţilor 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, divers şi valoros,
sper ca pe viitor să fie asigurată şi baza materială pentru conservarea şi păstrarea acestor artefacte de piele din Timişoara.
Starea de conservare a artefactelor de piele, provenite din situl Piaţa Sfântu
Gheorghe, nr. 2-3, considerăm că este relativ bună. În marja acestei calităţi, majoritatea pieselor prezintă deteriorări însemnate, semnele uzurii funcţionale îndelungate, cu
crăpături, sfâşieri, deformări, zone lacunare mai mari sau mai mici, precum şi degradări
privind forma lor şi structura materialului organic, porţiuni rigidizate, exfoliate, mucegăite (posibil infestare după descoperire) ş.a. Unele porțiuni din mostre de piele au
fost dezintegrate în mai multe straturi, datorită chimismului specific (pieselor organice
şi solulului) precum 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 în piele. În această stare de conservare artefactele în cauză s-ar fi dezintegrat
întru-totul, cu trecerea timpului.
Se remarcă o culoare închisă, spre negru a artefactelor, culoare imprimată de
compoziţia solului respectiv datorită prezenţei tananţilor și fierului, care pe suprafaţa
artefactelor se prezintă şi sub formă de pete şi cristale de culoare maro-roşcat.
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 cea a celorlaltelor tipuri de artefacte descoperite în situl respectiv.

3

M-Kiss, 2007; Idem, 2007a; Idem, 2011; Idem, 2011a; Idem, 2011b; M-Kiss, Miu, 2013;
M-Kiss et alii, 2014; M-Kiss, 2014; Idem, 2015; Idem, 2015a; Idem, 2016; Idem, 2016a;
Idem, 2016b. Idem, 2016c; Idem, 2017a; Idem, 2017b; Idem, 2018.
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DESPRE "NOMADISMUL" TOPONIMIC ÎN CARTOGRAFIA
SEC. XVIII–XX. STUDIU DE CAZ: PAPI / POPIN (ȘI
TÚREGYHÁZ(A), MARIAN / MARJAN, SERVUS DEI,
SATUL BĂTRÂN DUMBRĂVIȚA–CERNĂTEAZ)
Sorin Forțiu*
* http://www.banat.ro/academica.htm; sorinfortiu@gmail.com
Abstract. One of the main risks in archaeological research is the irresistible temptation/need to
make assumptions about the name of the discoveries found in the field. However, the toponymic
solutions appear only by dint of assiduous study on documentary and cartographic sources. Only
through the cartographic information, we are able to associate the results of a systematic survey
for example and those of the documentary references. The Papi / Popin case is studied in detail
along with Túregyház(a), Marian / Marjan, Servus Dei, Satul Bătrân (Dumbrăvița–Cernăteaz).
Therefore, we notice a clear toponymic "nomadism" on the maps of XVIII–XX centuries.
Keywords: Papi, Popin, Servus Dei, Marian / Marjan, Túregyház(a), archaeological sites, maps,
locations, toponymic "nomadism".

Unul dintre cele mai mari pericole existente în cercetarea arheologică este
tentația / nevoia irezistibilă de-a oferi un nume descoperirilor din teren. Dar soluțiile
toponimice apar numai din studiu documentar și cartografic și doar prin intermediul
informațiilor cartografice putem pune semnul egal între rezultatele unei periegheze,
de exemplu, și referinţele documentare. Dar, câteodată, acest pas este îngreunat de
un fenomen de "nomadism" toponimic constatat pe hărțile din sec. XVIII–XX, care
urmează să fie analizat în detaliu printr-un exemplu elocvent1.

1. Unde e Papi / Popin?

Oiconimul Papi2 se referă la cuvântul maghiar "pap" 'cleric, popă',
substantivul 'papi' cu sufixul o expresie a posesiei. Sensul real: 'Papé' / a popii.

Notă: în acest studiu citarea se face prin intermediul textului oferit italic (înclinat). Dacă textul
citat conține text italic la rândul său acesta este oferit atunci cu scris normal. Dacă toponimele
oferite italic nu sunt acompaniate de denumirea contemporană oferită în paranteze, atunci
acestea nu au un corespondent modern.
1

vide și cazurile Túregyház(a) din arealul Mailat–Sânpetru Mic–Gelu (jud. Timiș) și Satul
Bătrân dintre Dumbrăvița–Cernăteaz (jud. Timiș) (Anexa I și II).
2
au mai existat sate cu acest nume și în comitatele Baranya, Bihor, Borsod (KMH, 1000–1350,
I, p. 217).
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Numele satului Papi indică faptul că era o moșie bisericească3. În sec. XIII–XIV
forma sa este Popi și doar din anul 1434 este atestat drept Papi.
Vizavi de Felnac, pe malul de nord al Mureșului, se afla satul Papi4, spunea
BOROVSZKY Samu în anul 1897. În schimb, MÁRKI Sandor, pe harta5 care acompaniază monografia comitatului și a orașului liber regal Arad6, localizează greșit medievalul Papi pe malul stâng al Mureșului (Fig. 1). Să observăm și poziționarea, care se
va dovedi defectuoasă, a Serfesd (Servus Dei) pe această hartă.

Fig. 1.
În 1890, pe baza unei hărți tip "Mercy" (~1728), CSÁNKI Dezső zice vag că Papi. Popi.
Popy era între Arad și Pecica7.
La începutul secolului XX, prin KARÁCSONYI János și BOROVSZKY Samu, istoriografia pozitivistă maghiară afirma că Pagus Popi serius Papi olim penes Marusium
Aradino ad occidentem situs erat habuitque vicinum pagum Marján, cui villa Maria
hic memorata, unica ultima litera demta, plene convenit8. Localizarea este preluată,
ad litteram, în anul 1955, de către editorii români ai corpusurilor Documente privind
istoria României, care traduc satul Popi era lângă Mureș, la apus de Arad și se învecina
cu satul Maria9, azi dispărut lângă Pecica (raionul Arad)10.
3

Helynevünk a magyar pap 'képesített egyházi személy' főnév -i birtoklást kifejező képzővel
ellátott alakja. Tulajdonképpeni értelme: 'Papé'. A név arra utal, hogy a falu papi, egyházi
birtok volt (Blazovich et alii, 1996, p. 233).
4
Fellakkal szemközt, a Maros északi partján feküdt Papi falu (Borovszky, 1897, p. 178).
5
Aradvármegye a középkorban, Tervezte Dr. MÁRKI Sándor, Rajzolta HOMOLKA József,
scara 1:225000, HÖLZEL [Eduard] és Társa, Magyar Földrajzi Intézetében, Budapesten, [1892].
6
Márki, 1892.
7
Arad és Pécska közt feküdt (Csánki, 1890, p. 765).
8
RV, pp. 231–232, doc Nr. 213. (45.), nota 1.
9
Marian pe harta districtului Timișoara din anul 1720 (Mappa ..., 1720; vide Fig. 2 și Anexa IV).
10
DIR, C. Tr, I, pp. 95–96, doc 213, nota 4.
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În 1966, GYÖRFFY György localizeaza Papi drept pustă azi la est de Pecica invocând
informațiile existente pe două hărți11, care prezervau oiconimul sub forma Pr[aedium].
Papin și Poppin erdő12.
În 1967, în lucrarea sa postumă, Coriolan SUCIU spune că Popi, ..., [a fost] lîngă Mureș, între Arad și Pecica, unde amintirea i-o păstrează pădurea Popin, r[aionul]. Arad,
R[egiunea]. Banat13.
În anul 1996, BLAZOVICH László, HÉVVÍZI Sándor și SZATMÁRI Imre afirmă că
în zilele noastre numele este păstrat de către pădurea Poppin ca și nume de hotar. Pusta este la sud-est de Pecica14.
În lucrarea sa Tekintő - Erdélyi helynévkönyv, VISTAI András János, pe urmele lui
GYÖRFFY György15, localizează pusta Papi la est de Pecica, pe malul drept al Mureșului16.
În 1995, în cazurile Papi și Rutunda Ecclesia, KOVÁCH Géza doar preia locațiile greșite ale lui MÁRKI Sandor din 189217 și omite cu totul Servus Dei.
În monografia orașului Pecica, publicată în anul 2007, Cosmin Lucian SEMAN susține
că Pe teritoriul actual al localităţii [Pecica] ... au existat şi alte localităţi: satul Ghedoş
... și satul Popin ... Ambele aşezări sunt astăzi dispărute, despre ele amintim doar
toponomia locală: Pădurea Gheduş şi Pădurea Popin18.
În 2013, Livia MAGINA spunea că Localitatea Papi, azi dispărută, se afla la nord de
râul Mureș, într-o zonă din apropierea Pecicăi de azi19.
În fapt, toate aceste localizări sunt prea vagi, atunci când nu sunt de-a dreptul
eronate. Cele care doresc să aducă mai multă concretețe greșesc deoarece absolutizează informațiile existente pe hărțile realizate după mijlocul secolului al XIX-lea și,
în general20, ignoră hărțile manuscris din secolul al XVIII-lea.

2. Context istoric

1219: Popi este atestat documentar21 atunci când Andrei din satul Popi (Andream de
villa Popi22) este învinuit, alături de mulți alții, printre care și Tenka din satul
Maria9 (Tenkam de villa Maria), împreună cu doi slujitori, de uciderea lui Johachin.
11

din anii 1764 (sic! vide infra anii 1764–'65) și 1884/91 (? Probabil este vorba de o hartă derivată din Franzisco-Josephinische / Dritte Landesaufnahme (1869‒'87)).
12
Ma p[u]sz[ta]. Pécskától K-re (Györffy, 1966, p. 183).
13
Suciu, 1968, p. 388.
14
Ma [Papi vagy Poppin?] nevét a Poppini erdő őrzi mint határnév. Puszta Pécskától (Pecica)
délkeletre (Blazovich et alii, 1996, p. 233).
15
cu mici greșeli!
16
Pécska-K, a Maros j[ob]. p[artjan]. ... Ma p[u]sz[ta]. Pécskától K-re. (Vistai, II, p. 770).
17
Kovách, 1992 (harta).
18
Monografia Pecica, 2007, p. 119.
19
Magina L., 2013, p. 296.
20
excepția este CSÁNKI Dezső, dar acesta folosește o hartă tip "Mercy", care are o scară prea
mare pentru localizări de finețe.
21
Alexandru ROZ și KOVÁCH Géza susțin că în anul 1219: villa [Popi, Papi, Poppin (care
formă?) -î.m.; este] domeniul ioaniților fără a indica și sursa bibliografică (Roz, Kovách, 1997,
p. 195; în general, informațiile oferite de Roz și Kovách trebuie reverificate la sursă).
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Pentru a scăpa de proba fierului roșu, el este de acord să plătească, alături de ceilalți
pârâți, 71 de mărci fiilor lui Johachin, Absolon și Gyuri23.
19.06.1221: papa Honorius al III-lea ia sub protecție papală pe canonicii mireni din mănăstirea Vituhu24, dieceza de Cenad, împreună cu toate bunurile pe care le stăpâniți acum pe cale dreapta ..., printre care și mai ales bisericile din [satele] Iani, din
Popi și din Podul lui Ivancea25 dimpreună cu capelele și cele ce țin de ele, care v'au
fost dăruite cu o cucernică mărinimie de venerabilul frate al nostru D<esideriu> episcop al Cenadului26. Editorii români cred nejustificat că acest Popi este Probabil satul
Bobda de azi la sud-est de Jimbolia, în raionul Timișoara. În sec. XIV e amintit ca
Popdi27.
În registrul zeciuielii papale (1332–'37) parohia romano-catolică din Popi /
Popy figurează prin preotul Johannes cu plăți în anii 1333, '34 și '35:
1333: De Archidiaconatu Orodyensy solutio
Item Johannes [sacerdos] de Popi solvit XXXI. banales28.
Plata din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.29).
Deasemenea [preotul] Ioan din Popi16) a plătit treizeci și unu de banali.
16

) Sat dispărut între Arad și Pecica. Amintirea satului se păstrează în numele pădurii Popin30.

1334: Item Johannes [sacerdos] de Popy solvit IIII. grossos31.
Plata dintâi din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.).
Deasemenea [preotul] Ioan din Popy10) a plătit patru groși.
16

) Sat dispărut între Arad și Pecica32.

1335: Isti sunt sacerdotes de archidyaconatu Orodyensy
Item Johannes [sacerdos] de Popy solvit II. grossos33.
Aceștia sunt preoții din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.).
Deasemenea [preotul] Ioan din Popy4) a plătit doi groși.
16

) Sat dispărut tot acolo (i.e. în raionul Arad -n.m.). Amintirea satului se păstrează în numele
pădurii Popin la vest de Arad34.
22

RV, pp. 231–232, doc Nr. 213. (45.).
DIR, C. Tr, I, pp. 95–96, doc 213.
24
Vithuhu, Vituhu (Alsóittebe / Magyar-Ittebe; azi, Novi Itebej, RS și Felsőittebe / Rácz-Ittebe,
azi, Srpski Itebej, RS).
25
de Ponte Ivance nu este satul Ivanda, jud. Timiș, ci Jankahid / Jankov Most, RS.
26
DIR, C. Tr, I, pp. 177–178, doc 120.
27
în registrele de colecte și indulgențe papale (1332‒'37) Popi / Popy figurează în arhidiaconatul
de Arad, iar Popd (i.e. Bobda) în cel de Timiș și ista parte Tymisi.
28
Rationes ..., 1887, p. 146.
29
Nu cred că se poate pune semnul de identitate între un medieval Orod, care supraviețuiește
cumva tuturor vicisitudinilor post-1552 drept Glogovăț (azi, Tudor Vladimirescu) și un Arad
născut la începutul perioadei otomane, la circa 5 km mai spre vest. Subiectul merită un studiu
dedicat.
30
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 224.
31
Rationes ..., 1887, p. 150.
32
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 230.
33
Rationes ..., 1887, p. 161.
34
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 247.
23
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24.02.1358: din suplica lui Nicolae LACZKFI de Rotunda Ecclasia35 știm că biserica
din Popi era consacrată beate Marie36, aceleași sfiinte ca și cele din Kerekighas
(i.e. Rotunda Ecclesia) ori Zechen (Seceani).
17.01.143437: pentru suma de 1200 florenis auri puri hungaricalibus veri et Justi ponderis, Sigismundus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. Rex zologește lui Egregius Johannes dictus
Olah filius q[uon]dam Woÿk de hwniad aule n[ost]re miles ... ac alteri Johanni fratri
ip[s]ius Johannis Olah carnali ... possessionis n[ost]ram seu op[p]idum n[ostr]um
Papi vocatum in Comitatus Orodien[sis] existen[s] cum universis suis obvenc[i]onibus,
utilitatibus et pertinenciis ac medietate vadi in fluvio Maros habiti, ad idem oppidum
nostrum Papi pertinenti38. Prima menționare a vadului râului Mureș de la Papi, care
se află în apropierea târgului Papi și aparține de moșia Papi.
2.06.1435: pentru opidum papi și încă 300 florenos auri puri, același Sigismund de
Luxemburg zălăgește Opidum nostrum Komÿathÿ vocatum, cum toto Districtu
similiter Komÿathÿ (i.e. Comiat -n.m.), necnon villis Kenesÿs ... aceloraşi doi frați39.
1.05.1439: regele Ungariei, Albert, donează, pentru faptele sale de arme de la asediul
orașului Tabor din Bohemia, lui Egregius Georgius filius q[on]dam Dÿonisÿ Bani
de Maxczalÿ40, precum și fratelui său bun Ștefan și verilor săi, comiților de Timiș, Emeric și Ioan, fiii fostului voievod Nicolae de Marczaly41, și lui Ladislai Haghmas de
Berekzow42, de asemenea comite de Timiș, possessiones n[ost]ras Papi et Kÿnged in
Orodie[ns]y [... comitatibus], cu toate pertinențele sale, și existentul bac la vado juxta
dictam pos[ses]sionem papi in fluvio maros, precum și moșiile numite Kamaras și
Toti din comitatul Cenad, toate aceste moșii fiind stăpânite pro honore chiar de comiții de Timiș în acel moment43.
Documentul este important deoarece menționează moșii regale, care au acompaniat
dintotdeauna honorul comitatus Temesiensis, chiar dacă ele erau situate în alte comitate. Regele chiar menționează că donația sa este condiționată de inexistența în viitor a
35

Kerekegyházi LACZKFI Miklós (l.m.).
Bossányi, 1918, p. 322, doc CXXIII; Roz, Kovách, 1997, p. 195 (cu o indicație bibliografică
greșită).
37
datat greșit 1443 de către Cosmin Lucian SEMAN (Monografia Pecica, 2007, p. 119: satul
Popin, care în 1443 intră în proprietatea lui Iancu de Hunedoara)?
38
DL 12574; Pesty, 1882, pp. 351–352, doc 255; Blazovich, 1986, pp. 5–6, doc 1 (cu o datare
greșită Január 18a).
a
documentul este Datum ... die dominico proximo ante festum beatorum Fabiani et Sebastiani
martirum. Anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto, ... / Dat ... în prima duminică înainte de sărbătoarea binecuvântaților martiri Fabian și Sebastian, ..., care se ține
la 20 ianuarie, iar în anul 1434 praznicul ei a căzut într-o zi de miercuri și prima duminică
înainte de această dată a fost pe 17 ianuarie.
39
Pesty, 1882, pp. 351–352, doc 255.
40
George, fiul fostului ban Dionisie de Marczaly.
41
q[uon]dam Nicolai waÿvodi de dicta Marczalÿ.
42
Berekzow-i HAGHMAS László (l.m.) / Ladislau HAGHMAS de Beregsău (l.r.).
43
DL 13367.
36

823
https://biblioteca-digitala.ro

unor solicitări exprese privitor la aceste moșii din partea celor care urmau să ocupe acest
honor. Dacă astfel de cereri vor exista, el se va vedea pus în situația să ofere aceste moșii comiților de Timiș, iar lui George de Marczaly și verilor săi, ori urmașilor acestora,
urma să le ofere altele, de aceeași valoare, cu același număr de iobagi, iar ei, ori urmașii lor, nu vor avea dreptul să protesteze în acest caz44.
11.06.1448: capitlul din Buda consemnează înțelegerea prin care numitul op[p]idum
Papÿ, cu toate pertinențele sale, urmează să fie stăpânit în devălmășie de către
fiii lui Nicolai wayuode de Marchali, Emeric și Ioan, și de George și Ștefan, fiii banului Dionisie de Marchali, precum pallacio seu Castello și op[p]idum Wereuche din
comitatul cu același nume, cu toate moșiile și vama aparținătoare, castrum și op[p]idum
Patha din comitatul Somogy, cu toate moșiile și vama care depind de acest domeniu.
Dacă Emeric și Ioan vor muri fără urmași, toate acestea să revină lui George și Ștefan,
precum domeniile Marchali, Segewsd și Chehy45.
21.12.1451: în fața capitlului bisericii din Buda, magnificus Johannes, filius way[uo]de
de Marchal (i.e. Marczaly), în numele său și al lui Ștefan și George, fiii fostului ban Dionisie de eod[em] Marchal, și a fiul lui Ștefan, Ioan, și a fiul lui George,
Ladislau, declară că siliți de nevoi, pentru suma de 1000 florini de aur pur, zălogesc
din nou46 magnificului d[omi]ni Johanis de Hwnyad Regni Hungarie Gubernator și
celor doi fii ai săi, Ladislau și Matia, părțile din moșiile Nadletha și Kakad din comitatul Bihor, și moșiile Nagzechen (Seceaniul Mare) și Papy din comitatul Arad, care
și până acum fuseseră amanetate lui Ioan de Hunyad. Dacă nu sunt în măsură să asigure
posesia acestor moșii în favoarea Huniazilor, aceștia din urmă, în concordanță cu testimoniul din fața capitlului bisericii din Alba (Székesfehérvár), vor putea să se împrotocoleze cu moșiile lor Jwth și Maros din comitatul Veszprém, respectiv Somogy47.
23.11.1452: capitlul bisericii din Buda adeverește că în fața sa s-a prezentat Magnificus
Johannis filius wayuode de Marczali, în numele său și al fiilor banului Dionisie
de Marczaly, Ștefan și George, mai departe în numele fiului numitului Ștefan, Ioan
și a fiului numitului George, Ladislau, și a declarat că jumătate din moșiile Nagletha
și Kakath din comitatul Bihor, adică cinci părți, împreună cu prediile aparținătoare,
și mai departe moșiile întregi numite Nagzechen (Seceaniul Mare), Papi și Kamaras
din comitatul Arad, împreună cu satele și prediile aparținătoare, acestea trei din urmă
fuseseră deja gajate guvernatorului Ioan de Hunyad, acum, împreună cu cele două moșii
numite mai înainte, sunt amanetate pentru 600 de florini de aur lui Ioan de Hunyad
și celor doi fii ai săi, Ladislau și Matia, cu promisiunea de protecție deplină. Dacă nu
vor reuși să-i protejeze pe Huniazi în aceste moșii, ori în oricare altele, atunci guvernatorul și fiii săi numai pe baza acestei scrisori să se poată împrotocola, în prezența
trimișilor capitlului bisericii din Alba (Székesfehérvár), cu numitele moșii ale lor Jwtha

44

Întreaga informație a fost deja publicată (Forțiu, 2016, p. 896). O reiau doar pentru că se referă
direct la subiectul acestui studiu.
45
DL 14168.
46
nu știm când are loc prima amanetare.
47
DL 37616.
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și Marus din comitatul Veszprém, respectiv Somogy48.
11.07.1454: capitlul din Cenad adeverește că s-a prezentat în fața sa Ioan de Hunyad,
comite perpetuu de Bistrița, în numele său și al copiilor săi, Ladislau și Matia,
și a soției sale, Elisabeta, și în numele tuturor rudelor sale, care a declarat că moșiile
fiilor voievodului Marczaly, Ioan și decedatul la Câmpia Mierlei, Emeric, și a banului Marczaly, George și Ștefan, Papi din comitatul Arad, precum și cele din Cenad
(Kamaras, Thoti), Timiș (Zechen/Seceani, Kyszechen/Seceaniul Mic, Chawas) și Bihor
(Nagletha, Kakath), care din diferite motive sunt zălogite la el, să revină lui Ioan,
George și Ștefan după moartea sa49.
12.05.1456: regele Ungariei, Ladislau Postumul (V. László), îi acordă, cu titlul de novo
donationis, lui Johannis de Hwnÿad, pridem Regni n[ost]ri Hunga[rie] Gubernatoris, nunc vero Comitis p[er]petui Bystrizien[si], moșiile Zechen/Seceani in Themesiensi ac Camaras et Papy vo[ca]ta in Orodien[si] Comitatibus, alături de alte moșii
din comitatele Cenad și Békés, împreună cu toate pertinențele și drepturile regale asupra acestora și a vămilor aparținătoare50.
30.08.1473: în fața capitlului din Buda se prezintă Ioan Vngor de Nadasd, în numele
său, al fratelui său, Nicolae și al lui Ștefan, fiul lui Ladislau Arka de Dompsos
și Mihail, fiul lui Petru de Zob și declară acordul de înfrățire și de moștenire reciprocă
intervenit între ei; în caz că vreunul moare fără urmași, cealaltă parte moștenește proprietățile acestuia. Printre posesiunile lui Ioan Vngor de Nadasd se numără și moșiile
Thothy és Papy din comitatul Cenad și cetatea Chery din Timiș, împreună cu pertinețele acesteia51.
13.12.1502: la solicitarea lui Mihail, fiul lui Petru de Zob, regele II. Ulászló / Vladislav
al II-lea Iagello al Ungariei întărește înțelegerea din 30.08.147351 și o transcrie într-o diplomă regală. De asemenea, regele donează părților posibilele drepturi regale
legate de aceste moșii.
24.04.151752, 15.01.151953, 19.01.152054, 29.01.152055, 20.02.152056: în documentele
capitlului bisericii din Orod apare printre martori, ori drept împuternicit și honorabilem magistrum Stephanum de Papy, canonic al capitului.
30.09.1523: În urma unei donații regale in perpetuo, totales portiones possessionar[ii]
din moșiile Papy și Kaza din comitatul Arad, cu pertinențele acestora, și întregile
moșii Bona și Jura, după ce au fost ale Nobilis Johannis Erossÿ57, care l-a rănit și l-a
48

DL 14588.
DL 67257 (transcriere din 1514).
50
DL 37634.
51
DL 36404, care este o transcriere a conventului din Cluj, realizată la 1.05.1539, a diplomei
regale din 13.12.1502. Regasta este publicată de JAKÓ Zsigmond cu omiterea moșiilor cenăzene Thothy și Papy (Jakó, 1990, pp. 742–743, doc 2108).
52
DL 22902.
53
DL 30280.
54
DL 65375.
55
DL 63571.
56
MRHR, pp. 485–486, doc 369.
49
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lăsat să moară la Sarva pe Nobilem St[ep]hanum Bakÿ de Basarag58, și astfel acestea au
devenit posesiuni ale coroanei, ajung în stăpânirea lui Egregÿ Marci Jaxyth de Naghlak
(Marko JAKŠIC de Nădlac), aule ... familiaris și a moștenitorilor săi59.
1543–'44: disputa pentru veniturile vadului mureșan de la Felnac–Papi între Polixena,
văduva lui Marko JAKŠIC și egregii Thodor de Papy, aule familiaris al reginei
Izabella Jagiellonka este descrisă de Livia MAGINA60.
1558: sunt 7 porți iobăgești la Papi, iar stăpânul moșiei este FÖLDVÁRI István61.
1559: 5 porți iobăgești la Papi și același stăpân. În pusta Papi sunt 3 porți62.
1559: în transcriptul procesului lui Benedek BORNEMISZA de Heves, fost căpitan al
cetății Gyula, de la sfârșitul lunii august 1560, se arată că Ioannes Farkas iudex
din Papy a plătit 7 florini și 70 denari63.
1560: 5 porți iobăgești la Papi, iar stăpânul moșiei este FÖLDVÁRI István64.
1561: 9 porți iobăgești la Papi și același stăpân65.
1564: 10 porți iobăgești la Papi, iar stăpânul moșiei este FÖLDVÁRI István66.
1567: cele 24 de familii din Papi plătesc 2555 akçe67 drept dări otomanilor68. Localitatea
aparține de nahiye Arad, sandjakul de Gyula, vilayetul Timișoara. KÁLDY-NAGY
Gyula lasă de înțeles că forma Popin era deja în uz în acest moment69.
1579: cele doar 13 familii din Popin plătesc 5000 akçe drept dări otomanilor70.
26.07.1596 ('97, '98?)71: Sigismundus dei gratia Transsilvaniae, Moldaviae, Walachiae,
Transalpinae et sacri Romani imperii princeps, partium regni Hungariae
57

Erösi János (l.m.) / Ioan de Erös (l.r.). Atât autorii unui consistent rezumat al documentuluia
cât și Livia MAGINA cred greșit că este vorba de Ewssy / Ewsi (Magina, L, 2013, p. 296).
a
DL 26686, on-line http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/300191/ (15.08.2015).
58
Basarag-i BAKY István (l.m.) / Ștefan BAKY de Basaraga (l.r.).
a
Basaraga, locație la nord-nord-vest de Pecica și la sud-est/sud de Battonya, între Battonya,
Hu și Turnu, RO.
59
DL 26686.
60
Magina L., 2013.
61
Márki, 1895b, p. 362.
62
Márki, 1895b, p. 362.
63
Veress, 1938, p. 325.
64
Márki, 1895b, p. 362.
65
Márki, 1895b, p. 362.
66
Márki, 1895b, p. 362.
67
monedă otomană de argint de valoarea cea mai mică; aspru, aspri (l.r.).
68
Káldy-Nagy, 1982, pp. 140 (cu menționarea nominală a familiilor și structura dărilor); Blazovich et alii, 1996, pp. 233–234.
69
PAPI, másik nevén POPIN falu (Káldy-Nagy, 1982, pp. 140).
70
Káldy-Nagy, 1982, pp. 140–141 (cu menționarea nominală a familiilor și structura dărilor);
Blazovich et alii, 1996, p. 234.
71
în bună parte din istoriografie apare anul 1597, după cum a publicat/întregit BOROVSZKY
Samu documentul, care avea tocmai în dreptul anului o ruptură (évszám helyén szakadás van
-Borovszky, 1900, p. 36, nota 1). Documentul original are pe verso, scris ulterior (késöbbi), de
o altă mână, anul 1597, iar în arhiva familială a grofului Károlyi documentul era arhivat sub
anul 1598 (Ibidem).

826
https://biblioteca-digitala.ro

dominus, aurei velleris eques et Siculorum comes etc. donează, pentru merite militare,
lui Nicolao Segniey ac ipsius heredibus et posteritatibus universis elementer (Lapispataki SEGNYEI Miklós72 și urmașilor săi) printre altele și totale et integras castrum
Fellak (i.e. Felnac) ac possessiones nostras itidem Fellak, ... Kerekegyház ... et Cherpeszd (i.e. Serfesd73 / Servus Dei -n.m.) in Themoessiensi (i.e. Timiș), necnon Nagilak
(i.e. Nădlac -n.m.), ..., Papy, ... vocatas in Orodiensi (i.e. Arad -n.m.) comitatibus
existens et habitas, ...74.
1647: Makai SZÉLL Mihály75 și DOBOCZI Ferencz stăpânesc(?) la Papi, care este un
sat rascian aflat în teritoriul otoman76.
1667: locuitorii din Papy ar trebui să plătească 1 florin/an de fiecare om, dar suma este
considerată "cadou"77 de stăpânii(?) moșiei, PÓSA Anna, văduva lui SZÉLL
Mihály, VÉG Mihály, DOBOCZI Gábor și Sigmond78.
1720: harta districtului Timișoara79 ne arată sub numele de Popin fostul Papi medieval
(Fig. 2). Schimbarea numelui a avut loc în perioada otomană (vide anul 1567).
1755/'57(?)80: pretorul LOVÁSZ Mihály colonizează valahii pe prediile Majmat,
Babos, Popiny, Marjan, Korenyicza și le-a desemnat și insulele care se formează
în teritoriul definit de râul Mureș și pârâul Mureșu Mort atunci când cade ploaia81. Provenită pe cale orală, după aproape un secol și jumătate, informația trebuie tratată circumspect. Din acest text se înțelege că pusta Popiny nu era în teritoriul definit de râul
Mureș și pârâul Mureșu Mort82; deci, ea era la nord de Mureșu Mort.
1809–'45: după ce în anul 1809 Popin83 nu apare ca fiind locuită, cinci ani mai târziu
găsim deja aici 193 de credincioși romano-catolici, care aparțin de parohia romano-catolică din Pecica. Distanța Popin – Pecica este de 1 Hor[ræ]/ore84. În 1828,
72

Lapispataki SENNYEI / SEGNYEI Miklós, căpitanul cel mai viteaz al lui BOCSKAI István.
Therpesd (Serfesd) (apud Márki, 1895, p. 213).
74
Borovszky, 1900, p. 36, nota 1.
75
un iobag cu o carieră fulminantă; vice-căpitan și căpitan al cetății Szendrő din NE Ungariei,
înnobilat (1655), ajunge să stăpânească 38 de localități și predii (1642–'67) împreună cu tovarășii săi din Szendrő.
76
Rácz falu (Borovszky, 1901, p. 13/175, 15/177).
77
probabil din cauza imposibilității colectării într-un teritoriu otoman; Papyaknak az adajok
egy-egy forint minden különös kenyeres ember, ajándék (Borovszky, 1901, p. 22/184).
78
Borovszky, 1901, p. 22/184.
79
Mappa ..., 1720.
80
textul lui MÁRKI Sandor nu este clar.
81
... az oláhoknak pedig Majmát, Babos, Popiny, Marján és Korenyicza pusztákat jelölte ki a
Marosnak es Holt-Marosnak ezen teruleten eső szigeteivel egyutt (Márki, 1895, p. 377, după
Buja Sándor Közlése).
82
un adevărat Marosköz (l.m.) / între Mureș(uri). În 1536, Nicolaus Olahus afirma că regiunea
care se orientează, între rîurile Crişul Alb şi Mureş, către sud se numeşte ţinutul Mureşului
(Mároskewz) (Olahus, 2011, pp. 156–157). Problema merită un studiu dedicat.
83
nu știm care este relația dintre cătunul Popin din prima jumătate a sec. XIX și medievalul Papi /
Popin.
84
în anul 1834 sunt consemnate doar ½ horræ (l.l.; o jumătate de oră -tr.m.).
73
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NAGY Lajos menționează pagi Popin în Comitatus Aradiensis cu 19 domus85 (case).
Localitatea atinge un maxim de locuire în anul 1842, pentru a dispărea cu totul imediat
după aceea; trei ani mai târziu, în 1845, nu mai există nimeni la Popin. În general, astfel de sfârșituri bruște sunt legate de evenimente tragice și, în acest caz, chiar fără a
avea informații directe referitoare la Popin, nu putem să nu ne gândim la inundațiile
catastrofale din luna februarie a anului 184486. În întreaga sa existență de circa 30 de
ani, cătunul Popin a fost locuit doar de romano-catolici.

Grafic. 1. Evoluția populației cătunului Popin (~1809–'45)87.
1848: locuitorii din Pecica-Română aleg drept jude pe Athanasie PETROVICS împuternicindu-l pe acesta să redobândească pustele Basaraga, Sionda și pădurea
Poppin88.
1864: pusta Poppin89.
1913: în volumul trei al monografiei comitatului Arad și a orașului Arad, SOMOGYI
Gyula vorbește de Papi90 în condițiile în care aceast nume nu a fost folosit efectiv
din secolul al XVII-lea.

3. Analiza cartografică

1720: pe Mappa von dem Temesva[r]er District91, [praedium] Popin este la nord de
85

Nagy, 1828, p. 31. Datele sale sunt depășitea deoarece în anul apariției cărții sale la Popin
trăiau deja 161 locuitori.
a
și se referă la perioada 1824–'27.
86
Márki, 1895, pp. 544–545.
87
Schematismus venerabilis cleri dioecesis Csanadiensis pro Anno Domini 1810, 1815, 1821,
1822, 1824, 1825, 1827, 1828, 1829, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841,
1842 și 1846.
88
Glück, 1999, p. 297.
89
apud Roz, Kovách, 1997, p. 195.
90
Somogyi, 1913, p. 388.
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Mureșu Mort (nenominalizat), în dreptul cotului râului Mureș (Fig. 2).

Fig. 2.

Fig. 3.
~1725-'28: în general92, hărțile manuscris tip "Mercy" (Fig. 393) preiau informația existentă pe harta districtului Timișoara referitor la Popin.
1764–'65: pe Plan \ Von der König[liche]. Hun[garische]. Ca[mer]al. \ Herrschaft
Arad, welche in \ denen 1764, und [17]65., Iahren \ durch Sigmundi Hubert auf \ -ge91

Mappa ..., 1720.
cu o excepție; copia existentă la Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, HU, Kéziratos Térképek, cota TK 1255.
93
aici copia color, 98,5 × 86 cm, 4 folio, scara [1:255000], disponibilă la Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, Budapest, HU, B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI. századtól 1918-ig, cota B IX a 1166.
92

829
https://biblioteca-digitala.ro

nohmen worden94. Pr[aedia]. Papin este la nord de Mureșu Mort, în dreptul cotului
râului Mureș (Fig. 4).

Fig. 4.
95

O altă variantă a aceleași hărți , realizată în aceeași perioadă de către Sig(is)mund
HUBERT, este și mai explicită și indică Pr[aedia]: Papin a fi pe malul drept al pârâului Mureșu Mort. Se consideră că între Mureșu Mort și Mureș se află Insel Praedium Csala (Insula prediumului Ceala) (Fig. 5).
1764–'65: o hartă manuscris realizată de același Sigmund HUBERT96 arată Insel Praedium Csala între Hold Maros (Mureșu Mort) și râul Mureș (Fig. 6).
~1770: pe o hartă97 apare prediumul Popin necolonizat, iar Marian drept localitate. Ob94

hartă manuscris color, 72 × 50,5 cm, scara [1:130000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.–20. sz.) • S 11 Kamarai térképek (1747–1882), cota S_11_-_No._20/2–3 (sunt
două exemplare distincte – diferențe la cartuș – ale aceleași hărți); vide și harta Dominium Arrad.
delin[eatio]: a[nn]o [1]764 et 1765. per Geom[etra]: [Sigismund] Hubert, hartă manuscris color, 99 × 64 cm, scara [1:130000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.–20.
sz.) • S 11 Kamarai térképek (1747–1882), cota S_11_-_No._20/1.
95
Plan \ von der \ König[liche]: Hun[garische]. Cameral \ Herschafft Arad \ welche \ In denen
1764, und [17]65 Iahren \ durch \ Sigmund v[on] Hubert \ aufgenommen worden; hartă manuscris color, 71,5 × 51cm, scara [1:123000], disponibilă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Budapest, HU • B IX – Ausztria–Magyarország • B IX a – Politikai, közigazgatási térképek
(XVI. századtól 1918-ig), cota B IX a 673.
96
Plan \ von \ Maros Flus \ in wie weit Solcher \ A[nn]o 1764. et [17]65. von Lippa \ biss Makko
gemessen worden \ durch Sigm[und]: Hubert.; hartă manuscris color, 74 × 35 cm, scara
[1:126000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S –
Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 11 Kamarai
térképek (1747-1882), cota S_11_-_No._301.
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servăm că Popin este la nord de Mureșu Mort (Fig. 7.a). Informația referitoare la
Popin este confirmată98 și de o altă hartă99 realizată cam în aceeași perioadă (Fig. 7.b).

Fig. 5.

Fig. 6.
1779: hărțile inginerului cameral Andreas KNEIDINGER ne indică locația Popin la
nord de Mureșu Mort (Fig. 8a) și parcelarea pădurilor din zonă (Fig. 8.b).
1784–'85: Bernard REINDL, Königlichen Kameral Ingenieur, oferă un indiciu interesant pe harta sa100 (Fig. 9a): In Prædio Felsö Gödös valachis v[i]sitatiori
vocabulor Popin nuncupato. De aici am putem înțelege că apariția toponimului Popin
97

[Temeswarer Banat], hartă manuscris color, fără autor(i), 42 × 55 cm, scara [1:42000], disponibilă la Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, HU • OSZK kéziratos térképek, cota TK 1112.
98
nu și cea referitoare la Marian, care apare drept nelocuită.
99
[Das Temeser Banat], hartă manuscris color, 71 × 87,5 cm, scara [1:260000], disponibilă la
Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, HU • OSZK kéziratos térképek, cota TK 1888.
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la sud de Mureșu Mort este datorată unor valahi care locuiau în apropiere. Harta, care
este un izvor toponimic important, conține, chiar la sud de Forgacs (Forgacea), și un
Hornyitza Mare și un Hornyicza Mik101 (Fig. 9b), ori un Hada102 în colțul de sud-vest.

Fig. 7.a

Fig.7.b

Fig. 8.a.103

Fig. 8.b.104

100

Zweyte Haubt Abtheilung! Über die König[lichen]. Arader Kameral Waldungen zu Arad,
Razisch- und Hungarisch Petska, dann ein Theil von Szemlak, welche sich alle unterhalb der
Stadt Arad an Marosch Fluss befinden, und mit denen eigentlichen Benahmsungen Csala,
Popin, Főlső Gődős, und Also Gődős ..., Paulus EMSVANGER, Cottus Arad Iuratus Geometra,
Josephus GAAL, Cottus Arad Exactor; hartă manuscris color, realizată 7.04.1784–15.01.1785,
198 × 64 cm, scara [1:14400], disponibilă la Magyar Országos Levéltár, Budapest, HU • S –
Térképtár • S 11 – Kamarai térképek, cota S 11 No 0025/a, on-line http://maps.hungaricana.hu/
en/9604/ (10.06.2016).
101
ambele variante sunt un Hornița (i.e. Ornițaa -n.m.) curat.
a
șes/teren arabil, ogor (Crețan, Frățilă, 2007, p. 48, 204, 311).
102
Hada = teren jos, cu pășune; hadă = teren pe malul apei, had = fâșie de pământ nearat <
had (l.m.) (Crețan, Frățilă, 2007, p. 332, 356, 384). Chiar la nord de Csala (Ceala) există și un
Nagy Háda și un Kis Háda. La Csala (Ceala) sunt indicate Rudera (ruine)!
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Fig. 9a.
103

Charten \ Von der Arader Ka[mmer]al Herrschaft so im Jahr 1779 Vegen denen \ darin sich
befindenen Valdungen von nur endes unterschri\benen Verfasset Vurden. No???, die mit
banneln bemerkte Theile \ Sind Ka[mmer]al Valdungen andern Maros flus. und die zu dieser
Herr\schaft gehörigen 14 ortschaften sind von No 1 bey Solymos, bis No 14 in Apathfalva
bezeichnet. Die ubrigen ortschaften gehören \ Meistens zu denen Modinesischen gütern
Selchnicht milit[arische]: Abe\zeichnet Sind. Andreas KNEIDINGER Ka[mmer]al Ingeniuer.;
hartă manuscris color, 50 × 68 cm, scara [1:115000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt
térképek (17. sz.-20. sz.) • S 11 Kamarai térképek (1747-1882), cota S_11_-_No._830:119–120.
104
Charten \ Von dem zvischen Arad und Pécske Liegenden könig-\lichen Ka[mmer]al Vald.
So Von mir endes unterschribnen im \ Jahr 1779 aufgenohmen, und införmliche Holzschläge
\ auf 60 Jahr eingetheilet Surden ... \ Andreas Kneidinger Ka[mmer]al Ingenieur; hartă manuscris color, 50 × 33 cm, scara [1:57600], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek
(17. sz.-20. sz.) • S 11 Kamarai térké-pek (1747-1882), cota S 11 - No. 830:118.
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Fig. 9b.
105

1786: harta lui Sigmund HUBERT indică Pr[aedium]: Papin la nord de Ins[ulæ]. et
Praedium Csala (Fig. 10). Această Ins[ulæ]. este formată de râul Mureș și pârâul Mureșu Mort. Pe alte hărți avem un simplu Csala Insel (Insula Ceala) în această
zonă.

Fig. 10.
105

Delineatio \ Dominii Regio Cameralis \ Aradiensis, hartă manuscris color, 73 × 54 cm, scara [1:126000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU •
S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 11 Kamarai térképek (1747-1882), cota S_11_-_No._1729.

834
https://biblioteca-digitala.ro

1787: harta manuscris color Carte von \ Temescher \ Banat., realizată de Péchy v[on]
Péchyujfalu, Oberlieut[enant] and Ingenieur, întărește poziția Popin la nord de
Mureșu Mort.
1814–'45: nu am identificat vreo hartă din această perioadă care să identifice cu exactitate locația cătunului Popin. Pe harta realizată de către Johann RINGER106 în
anul 1832107 apare doar Vadu Popinuluj, la nord de Hód108 Maros (Mureșu Mort), dar
acest toponim se referă probabil la trecerea peste Mureșu Mort (Fig. 11). Această hartă
conține un izvor toponimic important.

Fig. 11.
106

harta nu este semnată, dar pentru că există o altă hartaa cu același subiect și conținut, care a
fost realizată în luna decembrie a anului 1832 la Arad și care este semnată, știm că autorul a
fost Arader Bezirks Johann Ringer königliche dirigender Cammeral Inginieur und approbirter Landes-Ingenieur.
a
Plan des Maros-Flusses \ in der Gegend \ La Strintura \ oberhalb Rátz-Pétska, 45 × 32,5
cm, scara [1:14400], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest,
HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 12
Helytartótanácsi térképek (1738-1875), cota S_12_-_Div._XIX._-_No._130.
107
Uebersichts Karte \ des \ Maros-Flusses in 2. \ Sectionen \ oberhalb Rácz Pétska mit der \
Gegend „la Sztrintura” genannt, \ wo der Haupt-Fluss in die Hód Maros \ durchbrechen will.;
hartă manuscris color, două Section, 45,5 × 62 cm și 45,5 × 71 cm, scara [1:7200], disponibilă
la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 12 Helytartótanácsi térképek (17381875), cota S_12_-_Div._XIX._-_No._127:1-2; Zweite Section.
108
hód (l.m.) = castor (l.r.); holt (l.m.) = mort, răposat, decedat. Aici este vorba de transcrierea
fonetică a unui cuvânt din limba maghiară de către un german, care a scris hód în loc de holt
(t = d este ceva comun în anumite dialecte germane).
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1853: sunt hărți care indică greșit o Poppin Wald (pădurea Popin) la sud de râul Mureș.
De exemplu, o hartă manuscris, fără autor cunoscut, realizată în acest an109
(Fig. 12). Pe această hartă se distinge foarte bine regularizarea Mureșului în dreptul
localității Fenlak (Felnac), realizată în 1845–'46, precum și alte meandre fosile ale
râului (de exemplu, cele de la Pecica și Bezdin).

Fig. 12.
1864: conform unei hărți desenate de către Anton GARTNER , regularizarea râului
Mureș în zona de la nord de Felnac s-a realizat între anii 1845–'46112 (Fig. 13).
Astfel că zona, care mai păstra amintirea toponimului Servus Dei (aici Suvresdia), a
ajuns de pe malul stâng al Mureșului pe malul drept al râului (atenție la punctele cardinale!).
1806‒'69113: Franziszeische Landesaufnahme indică două păduri Poppin Erdö, una în
amonte și cealaltă în aval de fostul cot al râului Mureș, care a fost regularizat în
1845–'46 (Fig. 14). Ambele păduri sunt la sud de Holt Maros (Mureșu Mort). Doar
pădurea de lângă Pècsku (Pecica) trece puțintel și la nord de pârâu.
110

111

109

Uibersichts Skizze. \ des \ Maros Flusses. \ von oberhalb Solymos bis zur Ausmün[dung]. \
desselben in die Theiss bei Szegedin.; hartă manuscris color, 249 × 32,5 cm, scara [1:57600],
disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 101 Abszolutizmuskori térképek (18491867), cota S_101_-_No._ 281/13 (D 238 1854, No 144/D III.).
Din aceeași familie, Uibersichts-Skizze \ des \ Maros Flusses \ von oberhalb Solymos bis zur
Ausmündung \ desselben in die Theiss bei Szegedin.; 1853, autor necunoscut, hartă manuscris
color, 79 × 53 cm, fără scară, disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) •
S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867), cota S_101_-_No._281/2. (D 238 1854, No
144/D III.).
110
gezeichnet durch Anton Gartner.
111
Gartner, 1864.
112
Durchstich vom Jahre 1845/6. (Gartner, 1864).
113
în această zonă, ridicarea topografică militară franciscană a fost realizată post-1845.
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Fig. 13.
1881114: Franzisco-Josephinische Landesaufnahme115 arată un Poppin erdő (pădurea
Popin) în amonte de fostul cot al Mureșului116, cu atingere a râului (Fig. 15).
În aval de acesta, unde Franziszeische Landesaufnahme117 (1806‒'69) indica o Poppin
Erdö lângă Pècsku (Pecica), apare acum Ada118 erdö. Csuvrest erdő (pădurea Servus
Dei) este reprezentată pe malul drept al Mureșului, poziție în care a ajuns doar după
114

în acest an, zona Arad–Pecica a fost cartografiată în cadrul ridicării topografice militare
franciscano-iozefine (vide Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie, K.u.K.
Militargeographisches Institut, [Wien], 1912, Zone 21 Kol. XXIV. Arad und Perjámos / Terrain:
Oberleut[enant]. [Konstantin] Mirilović / Geripp: Feldw[ebel]. Acham, Nach Zeichenschlüssel
1894, Nach Aufnahme 1881 (sb.m.) u[nd]. Revision 1912, scara 1:75000).
115
sau Dritte Landesaufnahme / A treia ridicare topografică habsburgică / Ridicarea topografică
franciscano-iozefină (1869–'87).
116
pe locul pădurii (H)Ada de pe ridicare topografică militară franciscano-iozefină.
117
sau Zweite Landesaufnahme / A doua ridicare topografică habsburgică / Ridicarea topografică
franciscană.
118
i.e. Hada (vide nota 102).
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regularizarea râului în 1845–'46.

Fig. 14.
Pe harta Hungarian Kingdom (1869-1887) (scara 1:25000) apare și un Hgh.119
Poppin la nord de Holt Maros (Mureșu Mort), locație care pe Franzisco-Josephinische
Landesaufnahme (1869‒'87) nu era încă personalizată printr-un toponim120. Față de
ridicare topografică militară franciscano-iozefină, Poppin erdő se mută mai spre nord
(Fig. 16).
Demn de notat că toate aceste detalii oferite de Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87) și Hungarian Kingdom (1869-1887) nu mai apar și pe coala separată actualizată121 în anul 1913 și publicată în 1937122.

119

i.e. Hegerhaus; Heger (l.g.) = îngrijitor, păzitor, pădurar; deci, Casa paznicului / pădurarului (tr.m.).
120
aceeași situație în cazul văii Forgács cu mențiunea că ea apare deja drept Forgáos (sic!) pe
Franziszeische Landesaufnahme.
121
zona este reprezentată pe coala 39–46, care menționează Terrain: Oberl[eutnan]t. Frid[rich].
Zothe; on-line http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/39-46.jpg (15.08.2016).
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Fig. 15.

Fig. 16.

122

Megiegyzés: 1913 évi jelkulcs kisvasút; Helyesbítési adatok: Helyszíni helyesbítés éve (vonalkázott terület): 1927 nyilvántartás alapján részben helyesbíitve (fehér terület): 1931.V.1.ig (vide
on-line http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm -15.08.2016).

839
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 17.

Fig. 18.
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1906: Popin erdő (pădurea Popin) ajunge în insula formată de către răul Mureș (Maros
Folyó) și pârâul Mureșu Mort (Holt Maros) (Fig. 17), în zona unde FranziscoJosephinische Landesaufnahme (1881) indică pădurea (H)Ada, iar la nord de Mureșu
Mort apare Erdőőrlak (Lăcașul Pădurarului -tr.m.)123.
Apare și Zsuverestye erdő (pădurea Servus Dei) în locul celei numite Ada pe ridicarea
topografică militară franciscano-iozefină.
Planurile directoare de tragere încearcă să împace "capra" (P[ă]d[urea] Popin) și
"varza" (P[ă]d[urea] Ciuvrești) toponimică și le îngesuie pe amândouă în fostul cot al
râului Mureș (Fig. 18). La nord-est de prima locație, și la sud de Mureșul Mort, dar
lipită chiar de pârâu, apare o altă P[ă]d[urea] Popin prin migrarea și mai la nord a celei
care inițial se întinsese până la Mureș conform Franzisco-Josephinische Landesaufnahme. Pădurea Ada (Hada) trece la nord de Mureșul Mort deoarece încă de pe ridicarea topografică militară franciscano-iozefină se poate observa deja o regularizare a
pârâului și apariția unei noi gurii de vărsare în Mureș.
Harta Topografică a României (scara 1:25000)124 ne arată o Pădurea Popinilor
în locul fostei păduri (H)Ada și o altă Pădurea Popinilor în jumătate din fostul cot al
Mureșului, aici numit Valea Sălcarilor, unde Franzisco-Josephinische Landesaufnahme
ori Planurile directoare de tragere încă indicau urmele locației Servus Dei. Ambele
păduri ale Popinilor sunt la sud de Pîrîu Mureșu Mort (Fig. 19).

4. Servus Dei

Autorii români au apreciat că numele Servus Dei125 nu este destul de "bun" și
au propus variantele Șerbești126, Ciuvrești127 și Serfeșdi128. Considerăm că nu este
cazul să se accepte aceste românizări inutile129 ale unei superbe forme Servus Dei. Și,
oricum, prioritate ar avea varianta Suvresdia130, care este atestată în anul 1864 prin harta realizată de către Anton GARTNER131.
În 1890, CSÁNKI Dezső se mărginește să observe că Serfesd (i.e. Servus Dei)
123

Arad vármegye \ közigazgatási és földmívelési \ térképe. \ Szerkesztetett és nyomatott a
m[agyar]. kir[ályi]. állami nyomdában., [Budapest,] 1906. (în colțul din dreapta/sus Arad és
Környéke, scara 1:36000); hartă color, 111 × 65,5 cm, scara 1:144000, disponibilă la Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, Budapest, HU • Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX – Ausztria–Magyarország • B IX a – Magyarország megyetérképek (1731 – napjainkig), cota B IX a 1423.
124
Direcţia Topografică Militară, Harta Topografică a României, scara 1:25000, ediția 1975(?).
125
atestat documentar drept Seruusdey (i.e. Servus Dei; 1330) și cu variantele Serfesd (1455,
1478, formă utilizată de istoriografia maghiară), Czyfora (1530), Cherffesth (1536), Cherfesd
(1539), Czeffresd (~1540–'50), Chefersd (1563), Cherpeszd (1596/'7/'8?), Suvresdia (1864),
Csuvrest (1881), Zsuverestye (1906). Pentru contextul istoric vide Forțiu, 2016.
126
Țiucra, 1936, p. [9].
127
pentru această zonă, Planurile directoare de tragere sunt realizate pe baza Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87) și cineva doar a "tradus" Csuvrest drept Ciuvrești.
128
Magina A., 2012, p. 26.
129
este vorba de un oiconim dispărut, care mai supraviețuiește doar în istoriografie.
130
după modelul acceptat Clopodia, Ferendia, Gavojdia, Homojdia, Vizejdia (jud. Timiș), Șilindia, Vărădia de Mureș (jud. Arad) etc.
131
Gartner, 1864.
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este menționată în compania Fellakului (i.e. Felnac) în documentele medievale din anii
1455 și 1478132.
În 1892, MÁRKI Sándor spune despre Serfesd doar că a fost în apropiere de Felnac133,
iar pe harta134 care acompaniază monografia comitatului și a orașului liber regal Arad135,
a cărei autor este, poziționează greșit locația la vest-sud-vest de Fellak (Felnac).
Cinci ani mai târziu, BOROVSZKY Samu credea eronat136 că Serfesd a fost în apopiere
de Felnac spre sud137 și că pe vremea lui nici măcar amintirea ei nu mai trăiește138.
REISZIG Ede și VENDE Aládar specifică, în monografia comitatului Timiș din anul
1912(?), că La sud de Felnac, pe drumul de astăzi (i.e. ~1912 -n.m.) către Mănăștur
era situat satul Serfesd139.
În 1936, Petru ȚIUCRA supranumește Servus Dei drept Șerbești, ..., sat locuit de slujitorii mănăstirei140 și laconic îl plasează lângă Fenlac141 (i.e. Felnac -n.m.), deoarece
astăzi abia se mai știe unde a fost situat142. Numele s'a format din cuvântul latin Servus-Dey (sic!), slujitorii Domnului, după numirea dată iobagilor mănăstirei143.
În 1966, GYÖRFFY György localizează Serfesd la nord-vest de Felnac144 invocând informațiile existente pe o hartă145, care prezerva oiconimul sub forma Csuvrest erdö /
pădurea Csuvrest.
Doi ani mai târziu, Coriolan SUCIU spune că Seruusdeyy (sic!146) ... [era] pe țărmul
stâng al Mureșului la sud de Felnac, r[aionul]. Arad, R[egiunea]. Banat147, fără nici
măcar să consulte o hartă, care i-ar fi arătat limpede că la sud de Felnac nu curge râul
Mureș.
VISTAI András János nu face altceva148 decât să reia ad litteram vechile informații
ale lui GYÖRFFY György (1966) menționând suplimentar că Serfesd a fost/este(?) pe
132

Fellak m[ellett]. sorolják elő (Csánki, 1890, p. 778).
Serfesd ... Fellak közelében (Márki, 1892, p. 214).
134
Aradvármegye a középkorban, Tervezte Dr. MÁRKI Sándor, Rajzolta HOMOLKA József,
scara 1:225000, HÖLZEL [Eduard] és Társa, Magyar Földrajzi Intézetében, Budapesten, [1892].
135
Márki, 1892.
136
Fig. 13, 15, 16 și 17 îl contrazic.
137
A temesvármegyei Fellak mellett, tőle délre feküdt. (Borovszky, 1897, p. 528).
138
Ma (i.e. 1897 -n.m.) már emléke sem él (Borovszky, 1897, p. 529).
139
Fönlaktól délre, a mai Monostor helység felé vivo útvonal mentén feküdt Serfesd falu
(REISZIG Ede (kiegészitette: VENDE Aladár szerkesztő), Temes vármegye községei, În:
Borovszky, Temes; p. 45).
140
Țiucra, 1936, p. [9].
141
Țiucra, 1936, p. 350.
142
Țiucra, 1936, p. 350.
143
Țiucra, 1936, p. 350.
144
Ma h[ely]n[év]. Fönlak mellett ÉNy-on (Györffy, 1966, p. 184).
145
din 1884/91 (? Probabil este vorba de o hartă derivată din Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87)).
146
formă neatestată.
147
Suciu, 1968, p. 401.
148
Ma hn Fönlak mellett ÉNy-on. 1884/91. térképen Csuvrest erdő (Vistai, III, p. 868).
133
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malul stâng al Mureșului149.
În anul 2004, ALMÁSI Tibor și KŐFALVI Tamás specifică faptul că Serfesd (Seruusdey de fapt Servus dei) a fost o moșie în comitatul Arad (sic!)150 mai târziu pădurea
Csuvrest din apropierea Felnacului de azi151 i-a prezervat numele.
În 2012, Adrian MAGINA menționează că Felnacul împreună cu cetatea aparţinătoare
aflată la Serfeşti152 (castro Czeffresd; i.e. Serfesd / Servus Dei) urma să-i aparțină fiicei
lui Marko JAKŠIĆ de Nădlac, Sholastika, soția lui Vladislav ZELEMIRI, în urma
împărţirea averii cu sora sa, Jelisaveta, văduva lui DÓCZY Miklós, în ~1540–'50.
Această opinie este preluată necritic de Zsuzsanna KOPECZNY cinci ani mai târziu153.
Informațiile cartografice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea clarifică
localizarea Servus Dei, care este menționată pentru prima oară într-o mapă foarte târziu; în 1864, Anton GARTNER o plasează chiar în cotul Mureșului din dreptul satului
Felnac (Fig. 13), care fusese regularizat în 1845–'46 și pe care Harta Topografică a
României (scara 1:25000) o numește Valea Sălcarilor (Fig. 19). Tot aici este localizat
Servus Dei și de Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881; Fig. 15), harta Hungarian Kingdom (1869-1887) (Fig. 16) ori de Planurile directoare de tragere (Fig. 18).
Dacă ante-1845 Servus Dei era localizat pe malul stâng al Mureșului, post-1846 locația se mută pe malul drept al râului în urma regularizării acestuia (Fig. 19). Urmele
satului medieval Servus Dei trebuie căutate în interiorul acestui impresionant belciug,
care încă indică fostul curs al râului Mureş. Denumirea de vale (Valea Sălcarilor) nu
este eronată datorită dimensiunilor fostei albii154, aceasta presupunând totodată şi maluri abrupte, care crează diferenţe de nivel de ~2 m faţă de talvegul acesteia. Peisajul
este unul specific, belciugul cunoscând reactivări sezoniere prin infiltraţii ale râului
Mureş. Un detaliu geomorfologic interesant, observabil și pe harta lui Johann RINGER
din anul 1832 (Fig. 11), este în zona numită La Strântură (La Sztrintura), unde pârâul
Mureșu Mort, prin Cotul lui Popescu cel Mic (Kotu aluj Popesk mik), nu reușea să se
unească cu râul Mureș.

5. O întrebare, un răspuns

O întrebare rămâne: unde a fost satul155 medieval Papi? Luând în considerare
informațiile oferite de hărțile manuscris realizate în secolul XVIII, probabil între Drumul Național nr. 7 (DN 7 / E 68)156 și pârâul Mureșu Mort157, în dreptul fostului cot
149

a Maros b[al]. p[artján]. (Vistai, III, p. 868).
nu tot timpul; moșia este în comitatul Cenad în 1530, 1536, ~1540–'50.
151
Serfesd (Seruusdey [t[ulajdon]k[ép]p[en]. Servus dei]) birtok (Arad m[egye].), utóbb
Csuvrest erdő-név a mai Fonlak (Felnac, Ro.) közelében (Almási, Kőfalvi, 2004, p. 476).
152
Magina A., 2012, p. 26.
153
Kopeczny, 2017, p. 141. Pentru locația fortificației de la Felnac vide Forțiu, 2016. A existat
o fortificație la Servus Dei? (vide Forțiu, 2016, p. 921, nota 277).
154
cu lăţimea cuprinsă între 130 şi 230 m.
155
pentru o scurtă perioadă acesta s-a ridicat chiar la statutul de oppidum (mezőváros (l.m.),
târg (l.r.)).
156
și la sud de Valea Forgaceaa, la nord (mai mult) și la sud (mai puțin) de autostrada A1 și
calea ferată Pecica–Arad.
150
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al râului Mureș regularizat în 1845–'46. Aici există un grind, care domină peisajul
datorită altitudinii sale relative (~2 m). Cu altitudinea sa absolută de 103,1 m, locul
cunoscut drept Nimaşe158 este cel mai înalt. Spre nord de acest punct înălțimea scade
cu 0,5 m, iar spre sud coboară chiar și cu 1–1,5 m în unele locuri. Microrelieful zonei
este tributar fostelor despletiri ale Mureșului, acesta creând aici o importantă rețea de
meandre, observabilă şi astăzi în teren, pe hărți (Fig. 19159) și pe imaginile satelitare160.
În zonă există identificate două situri arheologice, dar acestea par a surprinde doar
extremitățile medievalului sat/târg Papi (vide Anexa III). În schimb, moșia medievală
Papi se întindea până la râul Mureș.

6. Concluzii
Până la sfârșitul sec. XVIII, Popin este reprezentată constant la nord de pârâul
Mureșu Mort pe hărțile manuscris. Din perioada existenței cătunului Popin (~1809–'45)
se introduce un nou161 "zgomot de fond", care aruncă apoi toponimul Popin în toate
direcțiile posibile pe hărți. În acest caz, hărțile din sec. XIX–XX sunt inutilizabile deja.
De ordinul a câțiva kilometri, diferențele între noile poziții par (doar pe hartă!) a nu fi
foarte mari. Motivele apariției acestui fenomen de "nomadism" toponimic se înscriu într-o paletă largă de posibilități. De exemplu, cartografii doreau să acopere locuri goale
din hărțile lor din motive estetice ori de scară și nu au considerat o mare problemă să
mute puțintel inscripționarea unui toponim într-o direcție ori alta. De asemenea, diferitele caractere folosite pentru inscripționare pot oferi senzația de relocare. Ori schimbarea aspectului peisajului în zonă, prin apariția/dispariția pădurilor, a putut deplasa
înscrisurile de pe mape. În cazul ridicărilor topografice din sec. XIX, care au fost realizate prin lucru efectiv în teren, memoria colectivă a jucat un rol important. Aceasta
poate "juca feste" într-o zonă de câmpie (sau în cazul pădurilor), care este, în general,
fără repere clare și durabile.
Prin absolutizarea informațiilor conținute de o hartă, sau a unui grup de hărți
realizate în aceeași perioadă de timp, în detrimentul altora aflate pe hărți din intervale
de timp diferite, există riscul de-a localiza defectuos în teren un toponim, în cazul de
față Popin / Papi.
În concluzie, hărțile din sec. XIX–XX trebuie utilizate cu maximă precauție
în procesul de localizare a locațiilor medievale162.
a

Forgáos (sic! Forgácsb -n.m.) pe Franziszeische Landesaufnahme și Forgács pe harta
Hungarian Kingdom (1869-1887).
b
Forgács (l.m.) = așchie, țandără, surcea (l.r.) (Cherestesiu, Valentiny, 1929, II/1, p. 599).
157
punct de control: 46° 10′ 41.35″ N / 21° 08′ 14.35″ E.
158
toponimul Nimașe (La Nimașuri mai la vest) are legătură cu agricultura practicată în sistemul de asolament trienal în care locul nearat disponibil pășunatului era numit nyomás (l.m.),
imaș, inimaș (l.r.).
159
Direcţia Topografică Militară, Harta Topografică a României, scara 1:25000, ediția 1975(?).
160
îi mulțumesc frumos lui dr. Andrei STAVILĂ pentru fructuoasele discuții avute referitor la
geografia zonei.
161
alături de trecerea timpului.
162
într-un alt studiu vom prezenta o metodologie folositoare în cadrul acestui demers.
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Fig. 19.
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ANEXA I. Túregyház(a)
În anul 1894, CSÁNKI Dezső afirma că Mănăștur, Gelu, Turegyház(a) ... Cele
trei locații le regăsim la apus de Vinga, sub denumirea locațiilor Monostor, Ketfik
(Götföl) și Durikois, pe o hartă din secolul trecut (una tip "Mercy" -n.m.) ... Azi, Turegyház(a) poartă denumirea de Mailat1 (greșit!).

1. Cronologie
~1438‒'39: regele Albert al Ungariei (1.01.1438–27.10.1439) donează lui egregio
Rupert de Thar2 moșiile Monosthor (Mănăștur) și Kethfylew (Gelu) din
comitatul Timiș. La rândul său, Rupert de Thar le donează3, ante 17‒20.10.1448, lui
Ioan de Hunyad (vide la 12.05.1456).
12.07.1454: Thwreghaz / Túregyház(a)4 a aparținut familiei T(h)ar, de genere Rátót,
originară din comitatul Heves, dar cu domenii în comitatul Timiș încă din
anul 13895; capitlului din Buda certifică că s-au prezentat în fața lor pe de o parte
Sth[epha]nus de Pazthoh (pazthohi István), Lector et Canonico Eccl[es]ie Agrien[si
/ Eger], și frații săi, Ladislaus și Johannes, și de partea cealaltă Egregius Georgius
filius Ruperti ... de Thar și s-au înțeles să se înfrățească și să-și lase unul altuia domeniile moștenire, în caz că vor muri fără urmași, deoarece toți se trag din acelaș strămoș (i.e. stră-stră-stră-stră-bunicul Ștefan Porch / "Porc" István6). Printre domeniile
lui George, fiul lui Rupert, se numără și Monostor (Mănăștiur), Kethfylw (Gelu) și
Thwreghaz (Túregház / Túregyegyház7), cu tot cu prediile aparținătoare, din comi-

1

«Monostor, Kethfylew, Thwreghaz» ... E három helységet mult századi térképeken a Vingától
nyugatra föltűnő «Monostor, Ketfik (Götföl) és Durikois» helységekben találjuk föl. ... Turegyház(a) ma Majlátfalva nevet visel (Csánki, 1894, sub voce Monostor).
2
Ruppert de Thar / Ta(a)r (tari Rupert), fiul lui Lőrinc / Laurentius (1389‒1426; magister pincernarum / maestrul paharnic 14.03.1405‒31.03.1406, împreună cu honorul de comite de
Hont și Nográd), de genere Rátót (Radhold), membru al curții regale (1432‒'33), împuternicit
al regelui (21.01.1433), comite de Heves (9/10.09.1441), maestrul (magistrul) curţii reginei
(6.05.1438‒12.03.1440) văduve Elisabeta de Luxemburg (27.10.1439–19.12.1442), participant
la dietele regatului ungar din 12.03.1440, 29.06.1440, 18.04.1444, Buda, 4.08.1444, Szeged,
17.12.1445, Zsámbék, † 17‒20.10.1448, Rigómező / Câmpia Mierlei.
3
condam Rupertum de Thar eidem Comiti Johanni [de Hwnyad] donatas (DL 37636).
4
atestarea documentară a toponimului Túregyház(a) (l.m.) = Túr+egyház(a) = biserica lui Tur
(l.r.); egyház(a) implică existența unui monument de cult (Numele satului, cunoscut din documente din anii 1454 şi 1465 (sic! 1464a -n.m.), indică prezenţa unui monument de cult – Țeicu,
2007, p. 228).
a
greșeala apare deja la CSÁNKI Dezső (Csánki, 1894, p. 51).
5
danie regală din 20 iunie a moșiei Gyureg (azi, comuna Ghiroda, jud. Timiș) în favoarea lui
Ladisalu, fiul lui Ștefan de Taar (DL 7506).
6
comis al reginei între 1265–'77 (vide Engel, 2003b, Rátót nem, 1. tábla: elágazás; Pásztói și
Tari (4. tábla, 5. tábla)).
7
la https://hu.wikipedia.org/wiki/Majláthfalva se afirmă, greșit!, că Túregyház ar fi apărut în
evul mediu și sub numele de Serfesd (i.e. Servus Dei). În fapt, cele două erau locații diferite după
cum se poate constata și în censul din anul 1561.
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tatul Timiș8. Înțelegerea se pare că nu se finalizează, cel puțin în parte, deoarece moșiile Monostor și Gelu, din comitatul Timiș, erau deja în posesia faptică a lui Ioan de
Hunyad, căruia îi fuseseră donate de către Rupert de Thar încă înainte de moartea sa
(† 17‒20.10.1448, Rigó-mező / Câmpia Mierlei).
12.05.1456: regele Ladislau al V-lea "Postumul" donează lui Ioan de Hunyad și urmașilor săi moșiile din comitatul Timiș numite Monosthor (Mănăștur) și
Kethfylew (Gelu), pe care odinioară regele Albert le-a dăruit (~1438‒'39) lui egregio
Ruperto de Thar (tari Rupert), iar acestea le-a dat, ante octombrie 1448, lui Ioan de
Hunyad, care de atunci le stăpânește, precum și alte moșii din comitatul Timiș și Keve
cu titlul de nouă donație9.
19.11.1454: regele Ladislau al V-lea "Postumul" întărește înțelegerea din fața capitlului
din Buda10 din luna mai.
14.06.1464: regele Matia Corvin întărește înțelegerea din fața capitlului din Buda11 din
anul 1454.
1554: defterul otoman indică 99 de hane12 în satul Turig’haz13, care se află în nahia
Felnak, din sandjakul Timișoara, vilayetul Timișoara.
1561: conform censului din acest an14, la Thvr Egyhaz (Túregyház), care aparținea
de comitatul Cenad(!), existau 25 de porți, iar proprietarii săi (virtuali!)15 erau
FEKETE Radoszláv și MÁCSALAKY Demeter16, care mai dețineau și Munar-ul.
Cu doar 3 porți, Serfesd (Servus Dei) era stăpânită de către văduva lui DÓCZI
Miklós / Nicolae de DOCZ (i.e. Jelisaveta / Erzsébet, copila lui Marko JAKŠIĆ de Nădlac?).
1597: principele Transilvaniei, BÁTHORY Zsigmond / Sigismund BÁTHORY, donează (virtual!)14 lui lápispataki SEGNYEY Miklós / Nicolae SEGNYEY de Lápispatak mai multe moșii în comitatul Arad, printre care numără și Túregyház.
1720: pe hărțile de la începutul17 sec. XVIII apare o predie18 sub numele de Durikjas

8

DL 14855.
nove donationis titulo (DL 37636).
10
DL 14856.
11
DL 14854.
12
în sens larg, gospodării / familii (de ţărani) (vide Inalcik, 1997, p. xlvi); hane = casă, cămin, familie, unitate fiscală alcătuită dintr-un număr relativ de familii, în funcție de loc, timp
și categoria impunerii (Feneșan C., 2014, p. 419).
13
Engel, 1996, p. 141.
14
Maksay, 1990, p. 288: SERFESD (Serfesd), p. 290: TUREGYHÁZ (Thvr Egyház).
15
zona era deja sub ocupație otomană.
16
fiecare cu 12,5 porți la Túregyház. La Munar nu se știe câte porți aveau fiecare.
17
Mappa \ Von dem \ Temesva[r]er. District. \ Worinen Alle Bewohnte Dorffschafften, Sambt
denen Prædien, Flüssen, bäch, Morasten, und \ Waldungen Enthalten, nach Vorgenommener
Geometrischer accurater Abmessung \ Im Jahr 1720; hartă manuscris, fără autor(i), copie color, 82 × 59 cm, scara [1:122000], disponibilă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest,
HU, Fondul: B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI.
századtól 1918-ig), Cota: B IX a 659.
9

847
https://biblioteca-digitala.ro

/ Durikais, formă sub care recunoaștem un fonetic Túregyház.
1810: Jean SOLDEVILLA, funcționar al administrației camerale din Timișoara, realizează, împreună cu NN HUBELLA, o hartă a Thurita (plus tard (sic!) Turegyház)19 (non vide).
1819‒'20: este colonizat, în baza prevederilor decretelor nr. 1429/17.01.1816 și 5560/
19.02.1818, pe prediul Túregyháza (?), satul Majláthfalva20 (azi, Mailat, jud.
Timiș) cu țărani contractualiști unguri romano-catolici, cultivatori de tutun din regiunea Szeged.
1832: La Túr-egyház Praedium21 locuiesc 13 romano-catolici, care aparțin de parohia
romano-catolică Mailat22.
1834: La Túregyház Praedium locuiesc 14 romano-catolici și un anabaptist.
1836: La Praedium Túregyház locuiesc 13 romano-catolici.
1837: La Túr-egyháza Praedium locuiesc 12 romano-catolici și 3 ortodocși.
1842: La Túregyház Praedium locuiesc 9 romano-catolici și 4 ortodocși.
1845: La Túregyház Praedium locuiesc 15 romano-catolici și 8 ortodocși.
1847: La Túregyháza Praedium locuiesc 14 romano-catolici și 1 ortodox.
1852: La Túregyház Praedium locuiesc 4 romano-catolici.
1854: La Túr egyház (așa!) praedium locuiesc 4 romano-catolici, 580(!?) greco-catolici.
1864: La Thúr-Egyház (Praedium) locuiesc 2 romano-catolici.
1874: Tur-Egyháza (Praedium) ─.

2. Analiză cartografică
În cazul prediului Túregyház(a) asistăm la un caz clar de migrare toponimică
pe hărțile din secolele XVIII–XX.
Pe harta districtului Timișoara (1720)23, toponimul24 (aici Durikjas) apare la
vest de vale și la nord de satul Ketvill (azi, localitatea Gelu pe exact aceeași locație):

18

harta districtului Timișoara (1720) nu conține un semn distinctiv pentru sat ori prediu, dar
hărțile tip ”Mercy” ne indică un prediu.
19
Fallenbuchl, 1979, p. 140.
20
Majláthfalva = Majláth + falva = satul lui Majláth. Numele satului vine de la groful József
MAJLÁTH de Székhely [* 1760; † 1825], care era președintele Camera Hungarica / Magyar
Kamara în acel moment.
21
atestată între 1832 și 1864a dreptTuregház ä[g]rarische Puszta pe Franziszeische / Zweite Landesaufnahme (1806‒'69)?
a
în anul 1874 nu mai locuia nimeni la Tur-Egyháza (Praedium), iar oiconimul dispare de pe
Franzisco-Josephinische / Dritte Landesaufnahme (1869‒'87).
22
Referințele pentru anii 1832–'64 sunt oferite de către Schematismus Cleri Dioecesis Csanadiensis pro Anno Domini ...
23
Mappa \ Von dem \ Temesva[r]er. District. \ Worinen Alle Bewohnte Dorffschafften, Sambt
denen Prædien, Flüssen, bäch, Morasten, und \ Waldungen Enthalten, nach Vorgenommener
Geometrischer accurater Abmessung \ Im Jahr 1720; hartă manuscris, fără autor(i), copie color, 82 × 59 cm, scara [1:122000], disponibilă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest,
HU, Fondul: B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI.
századtól 1918-ig), Cota: B IX a 659.
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Pe unele dintre hărțile tip "Mercy"25 oiconimul pare că este tot la vest de vale (ori chiar
în aceasta!) și la nord-nord-est de Gőtfől (i.e. Ketvill):

24

din păcate, lipsește semnul grafic pentru sat ori prediu, care a fost uitat de cartograf (puțin
probabil că poziția exactă să nu fi fost cunoscută). Puțin probabil că a fost un sat (care nu este
menționat în conscripția din 1717), deoarece este mai ușor de omis un singur semn grafic simplu,
care era folosit pentru sat nelocuit ori prediu, decât cel compus folosit pentru sat locuit.
25
Der \ Temesvarer. \ Bannat. \ Abgetheilt \ In Seine District[e] \ aufgenomen und abgemessen \ auf hohen befehl. \ Ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht \ des Prinzen \ Eugenii von
Savoÿen. \ Ihro Röm[isch]: Kaÿs[erlichen]: und Cathol[ichen]: Maÿ[estæt]: \ General
Lieutenanten \ unter dem Gouvernement \ Seiner Excellence \ des Herrn G[ene]r[a]ln feld
Marchallen Grafen \ Claudii von Mercÿ. \ Durch Ihro aller Hochst gedachten Römisch Kaÿserlichen Maÿestæt \ Ingenieurs { obristwacht m[eiste]r. D['] Haring \ Lieutenant C. I. Kaÿser. \
Fähnrich D’Hautenont \ von Neuperg[ischen]: Reg[imen]t.; existentă la Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, Budapest, HU (B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási
térképek (XVI. századtól 1918-ig), cota B IX a 1166.

849
https://biblioteca-digitala.ro

Pe alte hărți, aparținând aceleași familii
"Mercy", el nu apare26, ori nu este reprezentat punctul de referință (valea)27.
Poziția pe aceste hărți nu poate fi absolutizată deoarece cartografii, care probabil nu
cunoșteau zona, au trebuit să rezolve cumva problema lipsei semnului grafic pentru
sat ori prediu de pe harta districtului Timișoara (1720).
176128: Durikias, fără semn distinctiv pentru sat ori prediu, este situate la nord–nordnord-vest de Ketfik (i.e. Ketvill /
azi, Gelu).

26

Temesvarer ≈ Bannat. \ Abgetheilt \ in seine Districte. \ Aufgenomen und abgemessen \ auf
hohen befehl. \ Ihro Hoch = fürstlichen Durchlaucht \ Des Prinzen \ Eugenÿ von Savoÿen. \
unter dem Gouvernement. \ Seiner Excellence. \ Des Herrn General = Feldt Marchallen \ Grafen von \ Mercÿ. \ Durch ihro Röm[isch]: Kaÿs[erliche]: Maÿ[estät] \ Ingenieurs. \ Major de
Haring. \ Lieutenant Kaÿser. \ Fähnrich Heautenont. \ von Neupergischen Reg[imen]t: \ Dellin[eatio]: Denner.; existentă la Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, HU (Kéziratos Térképek,
cota TK 1255).
27
Der \ Temesvarer. Bannat. \ Abgetheilet \ In Seine District. \ auf genommen und abgemessen.
\ auf hohen befehl \ ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht \ des Printzen \ Eugenii von Savoyen.
\ Ihro Röm[isch]: Kaÿs[erliche]: und Cathol[ische]: May[estät]: \ General Lieutenanten. \ unter
dem Gouvernement \ seiner Excellence \ des Herrn G[ene]r[a]l[e]n feld Marshallen Grafen \
Claudii von Mercÿ. \ 1723 – 1725 \ Durch ihro aller Höchst gedachten Römisch Kaiserlichen
Maÿestat. \ Ingenieurs Obristwacht m[eiste]r v[on] Haring \ Lieutenanat C.I. Kaiser \ Fahnrich v[on] Hautenont \ von Neipperg Regi[ment].; reeditată de către D.I.F.O.T Timiş cu nr. 3769/
[19]68.
28
Ama[do / ncio?]: de Aldana Mald[onado]. L[ieutenant?]: et In[genieur], Temesvar Bannat.
abgetheilet in seine District und Process Anno 1761. (Banatul de Timişoara împărţit în districtele şi cercurile/plasele sale [în] anul 1761). Harta este realizată după una tip "Mercy". Din
păcate, istoriografia pozitivistă maghiară din sec. XIX a considerat-o o hartă oficială ...
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Pe ridicarea topografică militară iozefină29 (1769‒'72) nu apare nimic la nord de Kőtfel
(azi, Gelu).
Ridicarea topografică militară franciscană consemnează doar Turegház ä[g]rarische
Puszta la vest de vale30 și de Majlát-falva (Mailat):

Fig. 1. Franziszeische / Zweite Landesaufnahme (1806‒'69).
Pe ridicarea topografică militară franciscano-iozefină găsim la est de Majlátfalva (și
de vale!) Turekház puszta, iar la sud-vest de Mailat (și la est de vale!) există N[agy?]31.
Turekház puszta. Turegház ä[g]rarische Puszta de pe a doua ridicare topografică
militară a dispărut:

Fig. 2. Franzisco-Josephinische / Dritte Landesaufnahme (1869‒'87).
29

Josephinische Landesaufnahme (1769‒'72) (Sectio 23).
care, cel puțin în porțiunea imediată de la nord de Kétfél, este numită acum Kétféler Thal.
31
întregirea N. = Nagy aparține lui ENGEL Pal (Engel, 1996, p. 141).
30
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În 1892, MÁRKI Sándor localiza medievalul Túregyháza în comitatul Cenad, prea la
nord-vest de valea Kétféler Thal de pe a doua ridicare topografică militară:

Fig. 4. Aradvármegye a középkorban (secțiune)32.
Pe Harta Topografică a României (scara 1:25000) Tureteazul este mai la sud-vest de
N. Turekház puszta de pe Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87), V[alea]. Turegkiaz apare imediat la nord de Gelu, iar la nord-est de aceeași localitate
apare Fotina Turgheaz.

Fig. 5. Harta Topografică a României, scara 1:25000.
32

Tervezte Dr. MÁRKI Sándor, Rajzolta HOMOLKA József, Készült: Hölzelés Társa Magyar
Földrajzi Intézetében, Budapesten, scara 1:225000, publicată ca anexă la monografia lui MÁRKI
Sándor (Márki, 1892).
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ANEXA II. Satul Bătrân dintre Dumbrăvița–Cernăteaz
Pe unele dintre hărțile realizate în sec. XIX1 apare toponimul cu conotație
arheologică Satu - Batrin (și betrân, bătrânu)2 aflat la nord de comuna Dumbrăvița,
la vest de DJ691, la sud-est de satul Covaci, la sud de localitatea Cernăteaz și de râul
Beregsău, de o parte și alta a "șanțului roman" și la sud-vest de comuna Giarmata.

Fig. 1. Franziszeische / Zweite Landesaufnahme (A doua ridicare topografică
habsburgică / Ridicarea topografică franciscană – 1806–'69) (georefenețiat).
Notă: Mulțumesc frumos și pe această cale autorilor, și în special lui Cristian FLOCA, pentru
îngăduința de-a publica hărțile 1–6 din Giarmata – P.U.G.
1

Nu vor fi exemplificate aici hărțile:
Umgebung von Temesvár, [Wien, 1866?], Scara 1:28800, Hadtörténeti Intézet és Múzeum •
G I h vár alaprajzok, város és környéktérképek, utikönyvek • G I Európa • G I–V. Úti térképek,
cota G I h 672.
[Temesvár és környéke], [Wien], 1870, Scara 1:28800, Hadtörténeti Intézet és Múzeum • G I
h vár alaprajzok, város és környéktérképek, utikönyvek • G I Európa • G I–V. Úti térképek,
cota G I h 672/5. Etc.
2
Satu bătrân/u = toponim ce reprezintă în conștiința locală zona ocupată în trecut (cu precădere în perioada medievală și/sau modernă) de o așezare umană, asociată cel mai adesea
cu vechea vatră a unor sate actuale, care au viețuit cândva în acea zonă. De cele mai multe
ori cercetările noastre de teren au surprins urmele unor așezări mai vechi (preponderent medievale) în zonele marcate cu astfel de toponime. (Giarmata – P.U.G., p. 34, nota 34).
Memoria colectivă a locuitorilor din Cerneteaz, care nu este un reper viabil, plasează în zonă
vechea vatră a localității respective (Giarmata – P.U.G., p. 34).
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Fig. 4. Dritte Landesaufnahme (A treia ridicare topografică habsburgică /
Ridicarea topografică franciscano-iozefină – 1869–'87) (și georeferențiat).
Observăm că pe Dritte Landesaufnahme toponimul Satu betrân a migrat de la sud de
râul Beregsău, unde era localizat de Franziszeische Landesaufnahme, la nord de acesta.
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Fig. 5. Harta topografică militară, scara 1:25.000, ediția 1974/'75.
Toponimic, în 1974/'75, indicativul Satu Bătrîn apare cu circa 1,3 km la nord-est față
de toponimul marcat pe cea de-a doua ridicare topografică habsburgică și cu circa 1 km
către sud-est față de toponimul prezent pe ce-a de-a treia ridicare topografică a aceleiași administrații, care și acestea erau diferite.
Verificările sistematice de teren din anii 2007–'08 nu au evidențiat vreo descoperire de interes arheologic în zona care aparține de comuna Giarmata3 (Fig. 6 -culoare violet). Cercetările perieghetice sistematice ar trebui continuate pentru clarificarea acestei probleme, iar până atunci ar fi bine să fie evitată folosirea drept reper a
toponimului Satu(l) Bătrîn.

3

Giarmata – P.U.G., p. 36.
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Fig. 6. Giarmata-P.U.G. – colțul de SV. Zona acoperită de toponimele
Satu Batrin / Bătrânu / bătrîn (imagine satelitară marcată).
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ANEXA III
Repertoriul Arheologic Național indică doar patru situri arheologice în zona
care ne interesează, chiar dacă pe aici a trecut, ceva mai la sud, și șantierul Autostrada
Nădlac–Arad:

Fig. 21. Situri arheologice descoperite în areal1:
1. Cod RAN 11593.21

3. Cod RAN 11593.22

Autostrada Nădlac–Arad

Autostrada Nădlac–Arad

(Km 28+910–29+270)
8400 m2 │ 2008
2. Cod RAN 11593.20

(Km 29+560–29+840)
8400 m2 │ 2008/'13
4. Cod RAN 11593.23

Autostrada Nădlac–Arad

Autostrada Nădlac–Arad

(Km 28+575–28+900)
9750 m2 │ 2008

(Km 30+710–31+045)
10050 m2 │ 2008/'13

Analiza cartografică ne arată că siturile 1 și 2 aparțin satului medieval Marian (vide
Anexa IV), iar 3 și 4 satului/târgului Papi. Toate cele patru situri au fost datate sec.
XI–XIII2, dar acest lucru este probabil doar o deficiență.

1

La 1–1,5 km spre nord-vest de Papi este situl Pecica-Ogoarele de Jos NE, Cod RAN 11593.26
(punct de control: 46°11′19″ N, 21°07′23″ E).
2
apud Repertoriul Arheologic Național (RAN), care citează fișele de sit realizate în anul 2008 de
către George Pascu HUREZAN (în două cazuri au fost actualizate în 2013) (non vide).

857
https://biblioteca-digitala.ro

ANEXA IV. Marian / Marjan
1219: villa Maria (vide cronologia Papi). În anul 1903, KARÁCSONYI János și
BOROVSZKY Samu postulează că pagum Marján, cui villa Maria hic memo3
rata , dar este tare greu de explicat/acceptat metamorfoza Maria (1219)  Moran
(1333)4.
În registrul zeciuielii papale (1332–'37) parohia din Marian este menționată de două ori:
1333: De Archidiaconatu Orodyensy solutio
Item Petrus [sacerdos] de Moran solvit XVI. et medium banalem5.
Plata din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.).
Deasemenea [preotul] Petru din Moran17) a plătit șaisprezece banali și jumătate.
17

) Sat dispărut tot acolo (i.e. între Arad și Pecica)6.

În lista parohiilor din acest an, Moran este situat chiar imediat după Popi (i.e. Papi n.m.).
1334: Item Petrus [sacerdos] de Morian solvit III. grossos7.
Plata dintâi din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.).
Deasemenea [preotul] Petru din Moran24) (sic! Morian -n.m.) a plătit trei groși.
24

) Sat dispărut în raionul Arad 8.

1377: Aaryan9? Probabil că nu10!
3

acceptat fără rezerve de editorii români ai corpusurilor Documente privind istoria Românieia, ori
în Dicţionar istoric al localităţilor din judeţul Arad, dar neacceptat de GYÖRFFY György,
Coriolan SUCIUc, VISTAI András Jánosd sau BLAZOVICH László, HÉVVÍZI Sándor și
SZATMÁRI Imree.
a
DIR, C. Tr, I, pp. 95–96, doc 213, nota 4.
b
Roz, Kovách, 1997, p. 194.
c
Györffy, 1966, p. 183.
d
Suciu, 1968, p. 366, 372.
e
Vistai, II, p. 770.
f
Blazovich et alii, 1996, p. 197 (fără Maria!).
4
argumentul invocat de Karácsonyi și Borovszky – unica ultima litera demta, plene convenit – nu este valabil decât în cazul Maria ↔ Marian, dar toponimul este atestat în sec. XIV drept
Moran / Morian.
5
Rationes ..., 1887, p. 146.
6
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 224.
7
Rationes ..., 1887, p. 150.
8
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 231.
9
apud Roz, Kovách, 1997, p. 194, fără indicație bibliografică (probabil, Suciu, 1968, p. 372:
Moran; Aaryan, ori Márki, 1892, p. 209, ambele la rândul lor fără indicație bibliografică).
10
pe 6.02.1377a, regele Ungariei, Ludovic de Anjou / Nagy Lajos, la cererea prepozitului bisericii din Orod, Hoonorabilis Vir D[ominus]. Petrus, întărește actul din 6.05.1343b al capitlului
din Cenad referitor la possessio Vonucz vocata in qua este Ecclesia Beati Martini Confessoris
fundata, juxta Villam Kerekeghaz adjacens, et Possessio Itelka dicta, quae nunc Mykelaka
nominantur (Fábián, 1835, pp. 226–227, doc Q)). Documentul nu conține vreo referire la vreun
Aaryan (sic?! Maryan).
a
Festo Dorotheae Virginis, et Martyris.
b
sexta feria post Festum Beatorum Philippi, et Jacobi Apostolorum.
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13.08.1396: în tabăra din Orșova, în drum spre Nicopolis, magistrorum Nicolai fily
Stephani de Marchali (i.e. Marczaly -n.m.), Comitis nostri Themesiensis, ac
Petri Stephani ac Dyonisy, fratrum suorum vterinorum sunt răsplătiți de către regele
Sigismund de Luxemburg, pentru respingerea otomanilor și a altor neamuri schismatice11 la Ciacova (~29.09.139512) și la Peciu Nou (~13.07.139613), cu mai multe mo-șii,
printre care și possessiones fyzesorozy14 et Maraz15 / Moraz16 (?)17. Regele re-vine cu
o nouă donație (17.02.1401), mai extinsă, pe care o transcrie la 29.01.140618 și care
consemnează possessiones Fyzesorozy et Maryan19.
29.09.1417: într-un privilegiu din 28.01.1418, împăratul Sigismund de Luxemburg,
rege al Ungariei, amintește de faptele de arme ale decedatului Nicolae de Marczaly, voievod al Transilvaniei și ale fratelui său bun, Dionisie, comitele secuilor și
al comitatului Somogy20, printre care și de hostiliter inuadentibus in certis partibus
Themesiensibus ... ante opidum Somlyo ... iuxta fluuium Nyarad ... in campo ante villam
Totschak ... ante opidum Maraz ... nominatum21. Dar otomanii nu au ajuns la nord de
râul Mureș în secolul al XV-lea. Pe cale de consecință, Maraz / Moraz22 nu are nimic
de-a face cu Marian, iar documentele din 13.08.1396, 17.02.1401, 29.01.1406,
29.09.1417 și 28.01.1418 nu se referă la locația Marian de lângă Pecica.
1436: Alexandru ROZ și KOVÁCH Géza susțin că din acest an Marian,[este] dom[e11

... paganorum Turcorum scilicet et aliarum cismaticarum nacionum barbariesa ... .
a
în 1396 paganorum scilicet Turcorum et Rasciensium (i.e. rascieni/sârbi).
12
circa festum beati Mychaelis archangeli.
13
circa festu beate Margarete virginis et martiris.
14
Oroszi 15. ’telepules Temes vm. Ny-i reszen, Temesvartol DNy-ra’ 1332–'37: Hurusi ~ Vruzi;
1399, 1489: Orozy; 1402: Orozzy; 1388: Oroz; 1401: Fyzesorozy (i.e. Füzesoroszi -n.m.);
1456: Eghazas-orozy (i.e. Egyházasoroszi -n.m.). A ket jelzős nevalak Milleker B. szerint a
telepules ket, esetleg onallova lett reszet nevezhette meg (i. h.). Engel P. terkepenek kozlese
szerint emleket a kesőbbi roman Sânmihaiu Român-tol (Begaszentmihaly) D-re fekvő Oroscin
(1881. terk.)a helynev őrizte (Rácz, 2011, p. 138, cu întreaga bibliografie).
a
Oroscin mare și Oroscin mik, la ~4,4 km est de Diniaș și la sud-sud-vest de Sânmihaiu
Român (punct de control 45°39′55″ N, 21°03′20″ E).
15
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 263–267, doc 154; p. 265, nota *) Egy 1401. évi kiváltságlevélben:
Maryan.
16
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 316–317, doc 188; p. 317, nota *) Így, de az 1396. évi adománylevélben, és másutt Moraz.
17
editarea este defectuoasă deoarece în documentul din anul 1396 nu apare Moraz, ci Maraz
(unde-i greșeala? Probabil la Moraz -vide sub 29.09.1417).
18
DL 8637; Mályusz, 1956, pp. 105–106, doc 883.
19
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 316–317, doc 188; p. 317.
20
quondam Magnifici Nicolai de Marchal alias parcium nostrarum Transiluanarum Wayuode
et Magnifici dionisyt de eadem Marchal fratris eiusedm carnalis alias Siculorum nostrorum,
nunc vero Comitatus Simigiensis Comitis (DL 10619; Ortvay, Pesty, 1896, pp. 535–539, doc
337; p. 535).
21
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 535–539, doc 337; p. 536; Mályusz, Borsa, 1999, p. 286, doc 967;
p. 391, doc 1430.
22
undeva lângă Jebel (Vistai, II, pp. 650–651)? Problema trebuie studiată temeinic.
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niu]. Gerczegh23 (sic! Herczeg -n.m.), dar, în fapt, nu știm de când (și dacă!)
familia Herczeg de Székcső a stăpânit Marian ante 1437.
1437: în sentința faimosului proces Szekcsői Herczeg–Hédervári din 15.09.152324, dată
în numele regelui și întărită cu pecetea sa, dar semnată de WERBŐCZY István25,
este amintit și procesul dintre taberele conduse de Rafael HERCZEG de Székcső, ales
episcop al Bosniei și palatinul Laurențiu HÉDERVÁRY în cadrul căruia sunt menționate și moșiile Dombegyház, Iratos, Vizes, Marján, Abon, Praediorum Két-Kupa, Ardó,
Keresztyén, Vas-egyháza, Megyes, Nádas, Három Attyenfeu in Orodiensi Comitatibus
existent26, care revin familiei Herczeg de Székcső.
16.08.144627: în sentința procesului Szekcsői Herczeg–Hédervári din 15.09.1523, este
citat și un document regal de pe vremea regelui Matia, care menționează și Dombeghhaz, Iratus, Wyzes, Maryan, et Abon, nec non prediorum Keethkwpa, Kerezthhyenardew, Wasegnaza, Megyes, Nados, Harom, Atthyfew appellatarum in Orodiensi Comitatibus28.
17.04.1479: conform unui document regal, moșiile lui Job de Gara, printre care și sua
Castella Zadÿa et Waradÿa in Orodiensi ac Sarad in Themesiensi [comitatibus].
Item opidum Zadÿa az Totales possessiones Thÿs felsekapolnas Alsokapolnas Bogorfalwa Zwmarÿnfalwa Balthanagra Chernee Zabolath Keczefalwa Alsothalmagh felsetbalmag Weresmarth Zygetbfew Selle et Maryan in dicto [Comitatu] Orodiensi ad
dictum castellum Zadya pertinentes29, ajung în posesia lui Nicolao Banfy de Lÿndwa,
comitele de Pozsony, și a fratelui său bun Jacob.
21.06.147930: regele Matia Corvin scrie capitulo Ecclesie Albensis în vederea punerii în
posesie a comitelui de Pozsony și a fratelui său cu fostele moșii ale lui Job de Gara,
printre care și in domynium alterius Castelli Oppidique Zadÿa appellati ac Tributi
ibidem similiter exigi soliti nec non possessionum felsekapolnas Alsokapolnas Thÿwÿs
Bogwrÿefalwa Zwmarynfalwa Balthanegre Chernel ohaba Zaldobagh Gethefalwa
Alsothalmonÿa Weresmarth Zÿgethfew Marÿan Tributique ibidem exigi solitis ac Selle
et felsethalmonÿa appellatarum ad predictum Castellum oppidumque Zadÿa ab antiquo spectancium modosimili in predicto Comitatu Orodiensi adiacencium31.
21.07.1479: capitlul Ecclesie Albensis anunță că, la ordinul regelui, i-a pus în posesie fără împotrivire pe Magnificum Nicolaum Banfy de Lyndwa et Egregium
23

apud Roz, Kovách, 1997, p. 194, fără indicație bibliografică.
secunda die festi Exaltacionis Sancte Crucis.
25
Lecta pe me Werbewczy m.p. Locumetentem etc.
26
Fejér, X/7, pp. 893–895, doc CDLI; Márki, 1892, pp. 308–309.
27
sexagesimo die octauarum festi Beati Jacobi Apostoli.
28
Wenzel, 1859, p. 28.
29
Pesty, 1882, pp. 448–450, doc 337.
30
feria secunda infra octauas festi sacratissimi Corporis Christi (i.e. lunea după octavele sărbătorii Trupului lui Cristos, care este joia de după duminica Trinitatis, prima duminică după
Rusalii (Sf. Treime), care sunt a șaptea duminică după Paști. În anul 1479, Paștele s-a sărbătorit
la 11 aprilie => Rusaliile - 30.05. => duminica Trinitatis - 6.06. => Trupului lui Cristos - 10.06.
=> octavele - 17.06. => luni, 21.06.1479).
31
Pesty, 1882, pp. 450–452, doc 338.
24
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Jacobum fratrem eiusdem carnalem și cu alterius castelli opidique Zadÿa appellati
ac Tributi ibidem similiter exigi soliti nec non possessionum felsekapolnas Tbÿwÿs
Bwgwryefalwa Zwmarynfalwa Balthanegre Chernel Obaba Zaldobagh Gethefalwa
Alsothalmonya Weresmarth Zygethfew Marÿan Tributique ibidem exigi soliti ac Selle
et felsethalmonÿa appellatarum ad predictum Castellum opidumque Zadÿa ab antiquo
spectancium modo simili in predicto comitatu Orodiensi32.
26.02.1483: regele Matia Corvin anunță că s-a prezentat în fața sa fidelis noster Magnificus Nicolaus Banfy de Lyndwa comes posoniensis cu două diplome, dintre
care una emisă chiar de el și întărită cu micul sigiliu regal, cu rugămintea emiterii unei
noi diplome referitoare la posesiile decedatului Job de Gara printre care și oppidum
Zadÿa ac Totales possessiones Thÿs fewlsewkapolnas, Alsokapolnas Bogorfalwa Zwmarynfalwa Balthanagra Chernec Zalobath Keczefalwa Alsothalmagh felsethalmagh
Weresmarth Zygethfew Selle et Maryan in dicto Orodiensi [Comitatu] ad dictum Castellum Zadÿa pertinentes33.
8.12.1506: regele Ungariei, Vladislav al II-lea Iagello34, anunță capitlul din Čazma35
că a hotărât, la rugămințile văduvei lui Ioan Corvin, Beatrix de Frangepan și a
fiicei sale Elisabeta, ca după moartea, fără urmași pe linie masculină, a lui Cristof și
a lui Ioan Corvin, ca un număr impresionant de proprietăți, care fuseseră ale lui Cristof
Corvin, să rămână în posesia mamei sale și a surorii sale. Printre aceste se numără și
târgul Zadya cu satele [superior] Thalmadya, inferior Thalmadya, Weresmarth, Zygethffew, Zegle, inferior Kapolnas, superior Kapolnas, Thws, Gerchesth, Zwmaneresth,
Bwkwresth (i.e. Bucureșt! -n.m.), Chernely, Zeldybach, Balthanegra, Kamaras, Maryan
și Palylees din comitatul Orod36.
22.03.1510: regele II. Ulászló al Ungariei / Vladislav al II-lea Iagello, anunță că a hotărât, chiar dacă legile țării prevăd interdicția de-a dona perpetuu moșii unor străini, să dăruiască nepotului său, George de Brandenburg-Ansbach, care din dorință
regală a devenit soțul văduvei lui Ioan Corvin, Beatrix de Frangepan37, toate proprietățile acesteia38, care după decesul ei au ajuns în posesie regală. Printre acestea se numără și oppido Sugdÿa ac villis Thalmodÿa, inferior Thalmogÿa, Weresmarth, Zÿkethfew, Zegle, inferior[i] Kapolnas, sup[er]ior[i] Kapolnas, Thws, Gÿwrehesth, Zwmaneresd, Bwkwresth, Cherneli, Zeldÿbalch, Balthanegra in eodem Themesien[si], Chathokamars et Marÿan in Chanadien[si] comitatibus. Item oppido palÿlese ..., cum suis
pertinen[tis] ... in comitatu Orodien[si] ...39.
~sec. XVI40–XVII: într-un document41, despre care nu știm când, de cine și în ce scop
32

Pesty, 1882, pp. 450–453, doc 338.
DL 18791, DL 18794, Pesty, 1882, pp. 458–460, doc 342.
34
II. Ulászló (l.m.).
35
Csázma, Chezmicze (l.m.).
36
DL 37791 (documentul este extrem de greu descifrabil).
37
căsătoria a avut loc la data de 21.01.1509 la Gyula.
38
cealaltă moștenitoare, Elisabeta Corvin, a decedat în anul 1508 la Gyula.
39
DL 37874.
40
probabil documentul a fost realizat în a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
33
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a fost realizat, apar, sub secțiunea Nomina Villarum, et oppidorum ad Castella
Zadÿa, Waradÿa, et Sarad pertinen[tium], et primum ad Castellum, sive oppidum Zadÿa,
și Sellie et \ Marÿan, In Comit[a]tu Orodiensi ad Castellum Zadÿa42 pertinen[tium]:43.
Domeniul Szad a fost unul mic, de doar 17 sate. Cele care mai pot fi identificate44 ne
indică o zonă restrânsă de o parte (și alta?) a râului Mureș, în arealul Căpâlnaș–
Birchiş–Virișmort–Ostrov, ori Toc– Ilteu(?). Conform lui MÁRKI Sandor, au existat
mai multe sate Marjan în comitatul Orod; cel la un sfert de oră la est de Pecica, un
altul pe malul Mureșului, unde exista și un vad, în amonte de localitatea Căprioara
de azi, la poalele dealului Cioca Mori și vizavi de localitatea Tuc și un al treilea la
nord de localitatea Odvoș, unde Vârful Cioaca Marian (653/657 m) și la sud-vest de
acesta Dâmbul Marian, care sunt pe partea stângă a văii Milovița și pe partea dreaptă a
Văii Conop (chiar la izvoare), ar prezerva amintirea unui sat cu acest nume45. O singură
41

HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 099. - No. 003.; pe verso Nomina Villarum ad Castrum
Solimos Vocatu[s] et Castellorum Varadgÿa, Sarad et Zagÿa.
42
i.e. castellum Szad din arealul comunei Birchiş, jud. Arad.
43
cu o interpretare defectuoasă la David PRODAN, care pune punct după Marÿan și crede că
In Comit[a]tu Orodiensi ad Castellum Zadÿa43 pertinen[tium]: Waradya oppidum ... etc. (Podan,
1968, p. 24).
44
Thÿs (Spin, așezare dispărută, imediat la vest de Căpâlnașa), Felsew și Also Kapolnas (Căpâlnaș), Bogorffalwa (dispărut, între Toc și Ilteub), Zwmarÿ[a?]nffalwa, Baltan[e]agra (dispărut;
la nord de Tuc, pe valea ??)c, Cherne, Zalobath (Birchiş), Kechÿeffalwa, Alsothalmagh și Felsewthalmagh (dispărute; Thalmagh / Talmágy, între Virișmort și Ostrovd), Weresmarth (Virișmort),
Zÿgethfew (Szigetfő / Marossziget; azi, Ostrov), Sellie et Marÿan.
a
Sectio XXX. din Mappa Geographico Limitanea \ in qua \ Imperiorum Cæsarei et Ottomanici
Confinia \ in almæ pacis Carlovitzensis Congressu Decreta \ et a Duobus Utriusque Imperi
Commissaris Intituta Solenni Expeditione \ Partium naturaliter Per Montes Flumina et Fluviolos Partium artificialiter erectis suo loco terræ lapidumve cumulis \ Stabilita atque statuta
\ exceptis iisque Transylvaniam Valachia et Moldavia distingvunt \ Iam antea notis et in antiquo suo Statu Permanentibus \ Generali delineatione exhibentur \ in subsequentium sectionum
mappis topographicis \ quibus heic lineolæ transversales iisque interpositi numeri \ Correspondent multo specialissime repesentanda:; hărţi manuscris color, 41 folio, două 104 × 49 cm,
restul 49 × 62 cm (doar Sectio XIX este mai mică; două folio cu Signa limitanea ad vivum delineata ... pentru Mappa prior. şi Mappa altera.), [1:500000 (Mappa prior., Mappa altera.);
1:37500 (Scala unius Hora)], Norinbergæ. (i.e. Nürnberg -n.m.), [1703]; disponibile la Östereichisches Staatsarchiv, Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung B IX c 634 (album) și în copie
la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, HU, Fondul B IX Ausztria–Magyarország • B
IX c szaktudományos térképek (XVIII. századtól 1918-ig), Cota B IX c 634.
b
Vistai, I, p. 124.
c
Vistai, I, p. 82, 309.
d
Reuter, 1987, pp. 27–28.
45
Marján (1723. is Marián), Pécská-tól NY-ra (sic! nu la Vest, ci la Est -n.m.), egy negyedórára,
1333. Morán, 1335. Morian néven plébánia. 1377. (Aaryan) az aradi káptalané. 1437. a Herczegh-, majd 1561. Az Olcsárovics-családé. Még ekkor is népes hely volt, 16 kapuszámmal.
— Egy másik Marján a mai Tokkal átellenben a Cioka Mori tövében, a Maros mellett, melyen
réve is volt. 1479. a Bánffyak szádvári uradalmában1).
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mențiune; chiar dacă are logică, o dovadă cartografică pentru un sat Marjan lângă Căprioara de azi nu am găsit. Oricum, documentele din anul 1479 (17.04., 21.06., 21.07.),
26.02.1483, 8.12.1506 și 22.03.1510 nu se referă la locația Marian de lângă Pecica.
1561: OLCHAROVITH Demeter este stăpânul satului Maryan, care are 16 porta46.
1567: satul aparține de nahiye Arad, sandjakul de Gyula, vilayetul Timișoara, iar cele
34 de familii de aici au plătit 7840 akçe drept dări otomanilor47.
1579: aceleași 34 de familii plătesc 16926 akçe drept dări48.
1597: moșia Marian aparține domeniului familiei Segnyey49.
1720: [praedium] Marian pe harta districtului Timișoara50 (Fig. 2).
1722: Maran51.
1755: vide cronologia Papi.
1910: Alexandru ROZ și KOVÁCH Géza susțin că în statistica oficială Maryan apare în
acest an drept pustă Maria cu 438 locuitori52, dar este vorba de Máriapuszta, care
aparține de Szemlak53 (Semlac) și nu de Ópécska (Rátz Pécska, Pecica Veche, Pecica
Română) cum ar fi fost normal dacă ar fi fost vorba de Marian.
Pentru localizarea medievalului Marian / Marjan vide Anexa III.

1

) Egy Cioka Marian nevű hegy a Konopi-völgy eredeténél is van. Valószínű, hogy itt szimtén
falu allot. (Márki, 1892, p. 209).
46
Maksay, 1990, p. 105.
47
Káldy-Nagy, 1982, pp. 145–146 (cu numele tuturor locuitorilor și structura birului).
48
Káldy-Nagy, 1982, pp. 145–146.
49
apud Roz, Kovách, 1997, p. 194 (fără indicație bibliografică!).
50
Mappa ..., 1720.
51
apud Roz, Kovách, 1997, p. 194 (cu o mult prea neîndestulătoare referință bibliografică la
Arh[iva]. Hofkammer, Viena).
52
apud Roz, Kovách, 1997, p. 194.
53
1910. Évi Népszámlálás, vol. 1. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek
szerint (1912), p. 605.
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TOTAL STATION ROTATION ERROR AND CORRECTION IN
SINGULARCH
Alexandra Dutcon*, Jan Vladimir Pavel Pauliny-Toth**
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Rezumat. SingulArch este o bază de date relațională executabilă pentru computere și a fost proiectată pentru colectarea tuturor tipurilor de date despre săpăturile arheologice. Poate fi folosită de geologi, biologi și alte persoane care lucrează pe teren, precum și pentru orice alt scop
care implică colectarea de date și coordonate.
În acest studiu vom arăta o soluție pentru o eroare comună în utilizarea stațiilor totale
cu baza de date relațională SingulArch și un instrument dedicat Excel. Câteva probleme de bază
pot apărea în timpul măsurătorilor, iar dacă sunt necorectate se pot pierde multe date. În cazul
discutat aici, tahimetrul corect staționat este rotit atunci când este oprit și când este pornit, iar
toate măsurătorile aterizează într-un teren adiacent.
Cuvinte cheie: MsAccess, SingulArch, Excel, Tool_Korr.xls, program CAD.

1. Introduction

SingulArch1 serves the computer-aided documentation of archaeological excavations. SingulArch is an ACCESS 2000 based database, cheap and widely used in
Germany. Since the full version of SingulArch comes as a runtime version, you can
work with it even if you do not have Microsoft ACCESS yourself (for example, it is
not possible to filter records and compress the database). SingulArch is a .mde file so
that you can read and modify tables, queries and macros in the draft as well, but not
forms, reports and modules (see MS ACCESS documentation on this topic).
From version 4.0: The user interface is only installed once on your computer.
For each dig you start, set up a project file on your PC. A project database contains
only the data of an excavation. Of course, you can manage any number of SingulArch
projects in parallel on a single computer. From version 5.0: DigaDat is included in
SingulArch.
After the end of the excavation you can attach a copy of your project to the
documentation.

2. The Formula
In order to correct total station rotation error in SingulArch we show in the
following how to move the erroneous data back in CAD, and also how to mathe1

www.singularch.de
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matically change the false values to correct ones. The reason for not merely changing
the location of the points in CAD is that the relational database uses the geolocation
of the features to calculate approximate dimensions, determine which plan it is on,
and to export scripts to draw the features in CAD in their correct location.
A simple renewed rotation is needed when the device was illicitly rotated. You
will find that you have features outside of the excavation, or within it, but wrongly
located. Other mistakes will be treated in a later article.
The first question then is, whether the location of the tachymeter is known. It
will become the center of rotation for correcting the data underlying the drawing.
How do we compensate for the missing stationing point of the tachymeter, if
unknown?
We need two points, both of which were measured in erroneous rotation, and
later or (earlier) were measured correctly. We join point 1 with point 1a with a line in
CAD. Then we join point 2 with point 2a. We place a line at right angles through the
center of each connecting line. Where the lines intersect, is the location of the tachymeter when the data was rotated (See Fig. 1).

Fig. 1. CAD: Locating Station.
Just to move the plotted data in CAD, we make a block of the wrongly plotted
data (a block in CAD is an assemblage of elements, it can be moved or modified as
one object). Gripping the block in CAD by a known point, you drag that displaced
known point 1 to the correct known point 1a. Then, rotate around that known point,
until known point 2 overlies known point 2a. You must note the X and Y displacements, and the radiants of rotation. If only a rotation is needed, note the value in radiants. If you are happy only to have the CAD file, you can finish here. However, the
raw data will still be unrotated. This needs modifying, if you wish to use the data for
known coordinates, such as the exact location of features in the Country’s coordinate
system.
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If your stationing point is correct, and the rotation occurred after stationing,
use the recorded (!) station coordinates as rotation point, if not, proceed as above, and
then using the CAD command ‘identify point’ insert the geometrically determined
rotation point in Excel tab Start.
Here we see how important it is to always measure at least 2 known points.
If you only are measuring only once, include at least two field or building corners,
from which you later can extract coordinates using an analog or digital plan.
Once you have established the stationing point, you input it into the Excel file
Tool_Korr.xls on sheet Start (see Fig. 2).

Fig. 1. Start Tab showing Limits of Excavation,
False and Correct Points, Rotation Point.
You must also input there the radiants (r) of rotation which you previously
established. In our case we imported the tachymeter data into SingulArch 2.1a, an
executable Microsoft Access relational database. In this database the data sets are use
consecutive number, feature number, coordinates X, Y, Z, date/time, plotting code etc.
This wrong, rotated data can be highlighted and copied into the tab Ein (see Fig. 3)
in the Excel file Tool_Korr.
The tab Um (Fig. 4) reads the data from tab Ein, and writes it to tab Aus (see Fig. 5).
The equation involved in the rotation is in the tab Um to generate the correct coordinates:

X = [A2 × cos(G2) + B2 × sin(G2)] + (E2)
where: A2=(Ein!C2)-(Um!E2), B2=(Ein!D2)-(Um!F2), G2=(Start!E10), E2=(Start!E6).
Analogously for Y. In further data sets the A2 becomes A3, A4, A5 etc.

873
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 2. Ein Tab.
The data from tab Aus (taken from tab Ein, and where changed, from tab Um)
can be copied and pasted into the database, ideally the changed data in Excel tab Aus
is highlighted, and the copied wrong data from SingulArch is also marked. That makes
it easy to paste the corrected data sets into SingulArch, and then parsed into a script2
for CAD. The newly generated contours in CAD should be identical to the original ones
corrected by hand. One great difference is that the newly generated text components
are not rotated, they are horizontal.
Macros must be activated to use the internal links.
2

Scripts are text files which contain a series of commands. Singularch, on the basis of the codes
saved with the measurements, creates such scripts to draw excavation limits, feature contours,
Levels, Section lines and any geological or physical object needing to be recorded.
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Fig. 4. Um Tab.

Fig. 5. Aus Tab.
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3. Summary
Where a mere CAD drawing, topologically correct, is required, the act of
shifting and/or rotating erroneously rotated measurements suffices.
When using the georeferencing data as part of the site documentation, the raw
data must be changed too.
The above described procedure does that quickly, and SingulArch generates the
correct script for CAD.
The Excel file contains a help tab (Fig. 6) in German:

Fig. 6. Help Tab.
The Excel file can be acquired by e-mailing jana@pauliny-toth.de. It is free to
use and modify, but the name must be preserved as credit on the main page. Use of the
file should be credited in the excavation report.
This file, as it is, is only for use with SingulArch using the Nikon tachymeter
export data format.
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DE CE CONTEAZĂ AUTENTICITATEA ÎN REENACTMENT?
Marius Ardeleanu*
* Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș; ardeleanumarius@yahoo.com
Abstract. In recent years in Romania, as in other European countries, many “historical festivals” appeared and spread. Their purpose is to reconstruct the past life by using replicas of
archaeological/historical artifacts. Unfortunately, the increasing number of festivals and reenactors involved does not bring an increase in the quality of historical reconstructions. Many
reenactors have very limited basic knowledge about the period they are trying to reconstitute.
Many of them, despite their claims to be “historians”, are in fact very ignorant about what they
are doing. Some of them have never questioned the authenticity of the reconstituted pieces, reproducing what they saw at others, or, worse, what they saw on the internet or from their own
inspiration. Authenticity should be a measure of how close an object or phenomenon is reconstituted to what was actually created or used during the reconstituted period. The public/audience generally has a certain interest in history, but does not devote time to meticulously study
certain details of the equipment worn by a reenactor. As a result, they tends to believe that what
sees is genuine reconstituted. First of all, as archaeologists/historians specializing in a certain
historical period, but also as reenactors, we should do our homework to recreate a image of the
past as close as possible to historical accuracy. Secondly, we should do this engaging image
and involve the audience in it. And last but not least, as enthusiasts of historical reconstitutions,
if we do not adhere to strictness in authenticity, we basically lie the audience, making things even
more difficult for those who are actually trying to inform or educate the audience. As reenactors,
we have the duty to educate visitors to the events we are attending. Therefore, we should at
least make the effort to educate them correctly! The reenactment, made under conditions and
to the highest standards of authenticity, has its benefits. If the people can not get into the midst
of the reconstituted events, or have no opportunity to see or touch an object from the past, then
the most direct path is through the reenactment activities. The better the quality of the reconstituted costume is, closer to the historical truth is the reenactor. Also through qualitative reenactment activities, we can change and improve the public view of past perceptions. The reenactors have the power to do it; their performance can be a powerful tool to promote historical
heritage, a power that also comes with great responsibility: the highest standards of historical
accuracy must be maintained. As passionate and consumer of this interdisciplinary approach to
knowing the past, we have the duty to properly inform the public, to supplement and correct the
information, especially if this informations comes from other sources than scientific ones.
Keywords: reenactment events, authenticity, antiquity, festivals, archaeological replicas.

În ultimii ani în România, ca și în alte țări din Europa, au apărut și s-au răspândit numeroase “festivaluri de reconstituire istorică”. Titulatură pretențioasă, având în
vedere numărul lor mare și calitatea redusă a perioadelor istorice reconstituite. Conform
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definiției un festival ar trebui să reprezinte o “manifetare cultural-artistică cuprinzând
o serie de reprezentații și având un caracter festiv, ocazional”1. Din păcate, de cele mai
multe ori autoritățile văd aceste festivaluri doar un nou mod de a distra lumea și o șansă de a-și asigura sau consolida capitalul politic. Desigur, în mod oficial ele sunt de
reconstituire istorică, au un scop declarat educativ și, uneori, de promovare a unor monumente sau evenimente din trecut. Unele dintre ele au deja o tradiție, pe când altele,
cele mai numeroase, sunt la primele ediții.
Prin organizarea acestor festivaluri, de obicei, se dorește o reconstituire a vieții
din trecut prin utilizarea unor replici la scară. Simularea unor bătălii, implicând zeci
sau chiar sute de reenactori2, apar frecvent în program, iar uneori sunt reconstituite și
anumite ritualuri sau evenimente istorice. Astfel de activități sunt benefice nu doar
pentru a satisface cerințele crescânde ale publicului modern și a le permite să “călătorească în timp”, ci și pentru reenactori, cei ce dau viață unei epoci din trecut. Aceștia
încearcă să creeze un “spațiu” unde entuziași ai unei epoci istorice se pot întâlni, povesti, face schimburi de idei referitor la diverite îndeletniciri sau experiențe comune.
Am participat la numeroase astfel de evenimente atât ca reenactor, cât și ca
spectator. Din păcate numărul tot mai mare al festivalurilor de reconstituire istorică
și al reenactorilor implicați nu aduce și o creștere a calității reconstituirilor istorice.
În România, pentru perioada antică, din punct de vedere al calității, există un număr
mic de costume reconstituite într-o mod acceptabil; marea majoritate a echipamentelor, taberelor și fenomenelor reconstituite sunt departe de realitatea istorică.
Dar care este realitatea istorică? Cine poate stabili dacă o piesă, un costum, un
fenomen este reconstituit conform perioadei respective? Ce înseamnă un costum autentic și cum poate fi stabilită calitatea reconstituirii unui reenactor (echipament, ateliere,
tabără)? Considerăm că pentru realizarea unei piese de echipament care să poate fi numită o replică autentică ar trebui să fie parcurse obligatoriu patru concepte: tehnica de
execuţie, materialul utilizat (ambele ar trebui să fie aceleași ca și cele existente în perioada reconstituită), forma şi dimensiunile finale (ar trebui să corespundă cu piesa aleasă ca model pentru realizarea replicii)3. Fără respectarea tuturor acestor patru noțiuni,
o piesă reconstituită, replică după una arheologică, nu se poate numi autentică. În acest
sens, un reenactor autentic ar trebui să dețină toate piesele și accesoriile vestimentare,
piesele de armament realizate numai dacă au fost parcurse, pentru fiecare piesă din costumaţie, toate cele patru principii de bază enunţate mai sus.

1

MDA2, 2010, festival, -uri.
Reenactor-ul este persoana care participă la activități de reconstituire istorică sau reenactment
(Petersson, 2010, p. 75). Termenul în sine a fost definit în mai multe moduri (vezi, de exemplu,
Agnew, 2004, p. 327-339; Goodacre, Baldwin, 2002; Magelssen, 2007; McCalman, Pickering,
2010). Pe lângă experimentele arheologice sau cele vizând living history, și care au un grup restrâns de beneficiari, mai ales cele care nu sunt publicate, reenactmentul are ca destinație publicul
în general și cunoașterea de către acesta a unor fenomene particulare ale istoriei, fenomene care
nu pot fi cunoscute în alt mod.
3
Ardeleanu, 2017, p. 1258.
2
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Concesiile făcute în multe cazuri4 nu fac din piesa reconstituită o replică, deci
personajul care îl poartă nu poate fi numit un reenactor autentic. Deși toți reenactorii
doresc și/sau sunt convinși că piesele de echipament pe care le poartă sau pe care le fac
sunt replici autentice (ceea ce ar trebui să fie o cerință de bază în toate activitățile de
reenactment), foarte puțini dintre aceștia ating acest obiectiv. În realitate multe din piesele purtate și utilizate de reenactorii din România (pe antichitate, dar nu numai) nu
sunt replici per se, ci mai degrabă obiecte care sunt “stilizate” pentru a arăta ca modelele autentice din trecut. Acest lucru este valabil mai ales pentru piesele din textile și
alte elemente de vestimentație, dar și pentru unele piese de echipament militar sau de
campare (cum ar fi corturile, vasele de băut, echipamentele de gătit și așa mai departe).
În legătură cu cele spuse mai sus, o problemă semnificativă identificată în reenactment, prezentă și la noi, este cea a autoreferențierii5. Ea se referă la faptul că, de
foarte multe ori, reenactorii își bazează viziunea despre trecut și despre cultura materială nu studiind literatura academică sau artefactele arheologice, ci pe autoritatea altora,
reenactori cu o mai mare vechime și prestigiu sau aparținând unor asociații “mai cunoscute”. Spre exemplu, în reenactmentul dacic, aproape toți reenactorii de la noi din țară
utilizează corturi de campare de tip viking, de formă triunghiulară, rapid și ușor de montat, replică după cel descoperit pe o corabie vikingă la Oseberg, datată în jurul anilor
850 dHr6. Pe când unii dintre reenactori sunt conștienți că acest tip de cort nu are nimic
de a face cu cultura dacică, alții sunt convinși că folosesc pentru campare tipuri de corturi utilizate în perioada antică, doar pentru că au văzut la alte asociații de reconstituire
aceleași model de cort.
Toate aceste probleme rezultă din faptul că mulți reenactori au cunoștințe de
bază foarte limitate referitor la antichitatea din România. Există foarte mulți reenactori
care, în ciuda pretențiilor lor de a fi “istorici”, sunt de fapt foarte ignoranți în legătură
cu ceea ce fac. De foarte multe ori singurele descoperiri arheologice cunoscute de ei
sunt cele dintr-un sit arheologic foarte mediatizat (de exemplu, zona capitalei statului
dac), un tezaur sau o fortificație dacică cu descoperiri mai spectaculoase. Presupun că
unele descoperiri, de exemplu de la Sarmizegetusa Regia, sunt reprezentative pentru
întreaga civilizație dacică. Prin urmare, există reenactori care fac un amestec de replici
ale unor piese reprezentative pentru un sit dacic sau o zonă geografică, susținând cu
mândrie că ele fac parte din echipamentul unui dac, fără încercări mai profunde de înțelegere a contextului mai larg al descoperirii, al originii culturale reale sau a datării piesei/pieselor respective. De exemplu, la toate trupele de reenactment ce au în componență daci sunt prezente falces-urile, sau anumite tipuri de paftale sau fibule, specifice însă
unui spațiu geografic mult mai restrâns decât cel reprezentat de un grup sau altul.
Mulți organizatori de evenimente anunță cu mândrie că în cadrul festivalului
publicul poate vedea o “tabără autentică dacică, sau romană, etc...”. În acest context,

4

De exemplu, alamă sau cupru în loc de bronz ca materie primă, material cusut la mașina de
cusut, utilizarea inoxului în loc de fier, a șuruburilor în loc de nituri sau cuie etc.
5
Gardela, 2016, p. 175.
6
Brøgger, Falk, Sheteling, 1917-'27.
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în evoluția reenactment-ului de la noi din țară, termenul de autentic fiind folosit atât
de excesiv, și-a pierdut din semnificația inițială. Prin auténtic, ~ă se înțelege “ceva ce
este sigur, adevărat, garantat, de netăgăduit și a cărui realitate nu poate fi pusă la
îndoială”7. Cu câteva mici excepții, marea majoritate a replicilor utilizate în activitățile de reenactment pot fi puse cu ușurință la îndoială din punct de vedere al respectării
autenticității. Autenticitatea ar trebui să reprezinte o măsură a cât de aprope un obiect
sau fenomen reconstituit este de ceea ce efectiv a fost creat sau utilizat în perioada reconstituită.
Pentru cei mai mulți implicați în reenactment, termenul de autentic este sinonim
cu “corect reconstituit din punct de vedere istoric”8. În acest sens, corectitudinea istorică sau autenticitatea este utilizată în legătură cu folosirea materialului potrivit și poate
avea mai multe grade de autenticitate. De exemplu, în cazul pieselor de îmbrăcăminte,
a fi autentic înseamnă că rochia/cămașa/pantalonul trebuie să fie făcute dintr-un material potrivit (cel mai des, din lână sau in) și cusute de mână. Pentru a merge mai departe
și a fi și mai autentic, materialul textil ar fi trebuit să fie țesut de mână la un război de
țesut și colorat cu vopsele naturale. Toate lucrurile “autentice” trebuie făcute de mână,
prin mijloace existente în perioada reconstituită, de preferat și cu unelte corecte din
punct de vedere istoric.
În urma unor discuții cu reenactori participanți la evenimente de reconstituire
istorică de la noi din țară (reenactment antic) am fost surprins să constat că nu toată
lumea dorește să confecționeze replici autentice. Unii dintre ei nu și-au pus niciodată
problema autenticității pieselor reconstituite, reproducând ce au văzut la alții, sau, și
mai rău, ce au văzut pe internet sau din propria inspirație. De asemenea, am constatat
că, chiar și în cazurile unde reenactorii erau conștienți de calitatea slabă a unor piese
de echipament reconstituite, nu păreau deloc incomodați de acest aspect. Și de ce ar
fi? Privind din perspectiva publicului, acesta pare că se bucură tot timpul de experiența
oferită de participanții la festival. Au venit să se simtă bine în timp ce privesc la o grămadă de adulți cărora le place să se joace de-a îmbrăcatul în haine de altădată. Ei, consumatorii, nu știu și nu au cum să știe ce este autentic.
Vizitatorul/publicul în general are un anumit interes față de istorie, dar nu își
dedică timp pentru a studia meticulos anumite detalii ale echipamentului purtat de un
reenactor. Ca urmare, are tendința să creadă că ceea ce vede este autentic reconstituit.
În mintea lui, dacă vede ceva la un festival de reconstituire istorică, atunci este evident
că este reconstituit corect. Până la urmă acești oameni, renactorii, au fost selectați de
un organizator care a promis vizitatorilor “o experiență autentică”. Ca urmare, un vizitator obișnuit (cu cunoștințe medii despre istorie) are puține motive să pună la îndoială
ceea ce poate vedea și nu face diferența dintre faptele istorice, ficțiune sau interpretarea
și echipamentul reenactorului.
Dacă această lipsă de critică din partea publicului este cauzată de o lipsă de cunoștiințe, de unde provine această neinformare sau greșit informare a cuiva interesat
totuși de patrimoniul trecut, în această eră a educației publice, librării și internet? În
7
8

MDA2, 2010, autentic, -ă.
Økstra, 2016, p. 34.
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primul rând viziunea lor asupra istoriei este oricum deja alterată de mass-media existentă, tot mai intensă9, dar nu întotdeauna în concordanţă cu realităţile istorice. Doar
fiindcă se găsește cu ușurință informație ușor accesibilă, nu înseamnă că este și corectă.
De exemplu, imaginea dacului cu cămașă albă (ie), scurtă și cu cureaua lată a produs
modele de îmbrăcăminte inventate, care se bazează pe elemente moderne. Numai luând
acest exemplu, sunt încă destul de numeroase situațiile în care reenactori poartă astfel
de îmbrăcăminte, total inadecvată din punct de vedere al realității istorice. Avem în
spate decenii de o reală interpretare greșită a trecutului împotriva căreia să luptăm și
marile “producții istorice” sunt din nou la modă, cuprinzând o serie de filme și seriale
în fiecare an. Trebuie să nu uităm că industria de divertisment este o afacere care vinde
divertisment și nu oferă educație.
Un alt factor al unei greșite viziuni a publicului asupra trecutului este și faptul
că anumite muzee oferă reconstituiri care pot fi puse la îndoială (putem da din nou ca
exemplu imaginea dacului cu cămașă albă “reconstituit” în multe din muzeele de la noi
din țară). Unele expoziții arată o foarte învechită concepție a cunoașterii realității istorice. Deseori aceste reconstituiri sunt făcute cu un buget limitat de către cineva care
abia știe ce face și doar vrea să pună ceva pe un manechin, pentru a face expoziția “mai
antrenantă”. Chiar dacă cel care a făcut expoziția este un arheolog/muzeograf/istoric,
asta nu însemană că ar trebui să avem încredere în reconstituire (desigur, doar dacă
acea persoană are și specializarea în anumite piese de echipament, de exemplu textile).
Doar dacă un arheolog cunoaște tot ce trebuie despre o anumită tipologie, asta nu înseamnă că el chiar știe cum obiectul studiului lor se potrivește într-un întreg ansamblu
reconstituit. Oricum, viziunea asupra evoluției şi interpretării istoriei este în esență
subiectivă10 și poate varia de la o persoană la alta sau de la un cercetător la altul. Există o
anumită legătură între o regiune sau o țară unde au un nivel de dezvoltare ridicat al reenactmentului și numărul cercetărilor făcute în legătură cu costumele antice. De asemenea, această legătură există și între o bună calitate a reenactmentului dintr-o anumită țară/regiune și calitatea expozițiilor muzeale din zonă.
Un alt factor al lipsei de critică din partea publicului este și faptul că acesta
poate că nu este interesat în primul rând în acuratețea istorică. A fi delectat cu diverse
obiecte și personaje din altă epocă, a fi în stare să spună la alții ce au văzut sau să-și
imortalizeze momentul într-o fotografie poate fi pentru unii dintre ei singura prioritate.
Aceasta este o lecție pe care muzeologia ar trebui să o accepte prin a încerca a fi deschisă la o audiență mai mare, lucru care se aplică și în cazul reenactmentului.
Aceste realități pot aduce anumite provocări reenactorilor și mai ales organizatorilor. În primul rând, ca arheologi/istorici specializați într-o anumită perioadă istorică, dar și ca reenactori, ar trebui să ne facem temele pentru a ne crea o imagine a trecutului cât mai aproape de acuratețea istorică. În al doilea rând, ar trebui să facem această imagine antrenantă și să angajăm publicul în ea. Pot exista câteva moduri de a face
asta și ar trebui să continuăm să inovăm, să ne adaptăm și să ne redefinim metodele.
9

Popularitatea reconstituirilor istorice poate fi comparată cu creșterea popularității romanelor
istorice sau a filmelor și serialelor istorice apărute în ultima perioadă.
10
Hunt, 2000, p. 387.
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Marea majoritate a reenactorilor sunt inerți, leneși, pregătiți doar pentru acele poze cu
publicul, și mai puțin dispuși a se prezenta pe ei sau atelierele într-o manieră didactică,
puțini dintre ei, oferind publicului și o experiență practică, educativă.
Calitatea reconstituirii istorice, ca orice fel de explorare istorică (acesta este de
altfel scopul recontituirii, nu?) este determinată de oamenii care o fac. În principiu cu
cât mai bun din punct de vedere calitativ este costumul reconstituit, cu atât mai apropiat de adevărul istoric este personajul. Probabil că din public (din păcate şi dintre reenactori) sunt puţini cei care vor citi, de exemplu, despre o anumită fibulă dacică şi
tipologia ei11. Însă publicul poate va întreba despre ea sau o va observa şi va rămâne
cu acea imagine de fibulă purtată de reeanctor. Dacă acea fibulă nu este corect reconstituită (cum este din păcate cazul majorităţii exemplarelor de fibule utilizate de reenactorii de la noi din ţară) acea persoană va rămîne cu imaginea greşită a unei fibule realizată din alamă, cupru sau cositor (asta în caz că forma şi dimensiunile sunt corecte).
Această situaţie a pieselor greșit reconstituite ne face să ne întrebăm dacă reconstituirea
istorică poate fi mai utilă publicului decât lucrările ştiinţifice sau muzee unde sunt
publicate sau expuse piese dintr-o anumită epocă. Din nou, dacă această reconstituire
respectă calitatea, este de înţeles de ce, pentru public, a participa la un festival de reenactment este mai plăcut decât cititul unei lucrări sau vizita la un muzeu.
De asemenea, lucrul cel mai important, dacă, ca și entuziași ai reconstituirilor
istorice, nu aderăm la o strictețe în autenticitate, practic mințim audiența, în acest fel
făcând chiar mai anevoios lucrurile pentru cei care chiar încearcă să informeze sau să
educe publicul. Dacă toți participanții și vizitatorii ar fi bine informați despre realitățile
istorice, atunci autenticitatea ar putea fi mai puțin importantă, cel puțin în ceea ce privește mesajul transmis. Din moment ce fiecare ar ști ce este fiecare lucru, istoria și anumite concesii în prezentarea ei ar putea coexista în același spațiu în numele unei bune
creativități și petrecere a timpului liber. În schimb, avem datoria să educăm vizitatorii la evenimentele la care participăm. Prin urmare, ar trebui să facem cel puțin efortul
de a-i educa corect!
Reenactmentul, făcut în condiții și la standarde maxime de autenticitate, are
beneficiile sale. Dacă omul nu are posibilitatea să ajungă în mijlocul evenimentelor
reconstituite, sau să aibă posibilitatea să vadă sau să atingă un obiect din trecut, atunci
cea mai directă cale este prin activitățile de reenactment. Dorința și reușita de a crea
un mediu autentic și captivant are și beneficii experiențiale atât pentru vizitator cât și
pentru performer. Crește nivelul imersiunii în personaj și calitatea performanței. Este
ceva ce nu trebuie subestimat: calitatea teatrală a performanței. Chiar dacă reenactorii
nu sunt actori, jumătate din autenticitate este dată și de interpretarea personajului și a
rolului asumat. Un mediu imersiv permite partcipanților să intre mai bine în personaj,
lucru ce face ca experiența să fie mai plăcută. Din moment ce participantul este deja
în rol, nu e nevoie “să-și intre în rol” de fiecare dată când apare un vizitator. În acest
fel experiența este și mai credibilă și mult mai plăcută pentru ambele părți implicate.
Până la urmă, nu facem asta pentru că suntem profund interesați de trecut și vrem să
ne simțim și bine făcând asta?
11

Exemplul poate fi aplicat la oricare piesă/costum/eveniment reconstituit(ă).
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Reenactmentul poate schimba și îmbunătăți viziunea opiniei publice asupra
percepției trecutului. Noi (reenactorii) avem puterea să o facem. Publicul larg găsește
aceste festivaluri de reconstituire istorică atractive, fascinante. Până la urmă, de aceea
vin. Acest lucru face ca prestația reenactorului (imersiunea în personaj și costum) să
fie o unealtă puternică de promovare a patrimoniului istoric, o putere care vine însă și
o mare responsabilitate. Este responsabilitatea noastră să producem o imagine cât mai
exactă, cât mai apropiată de cum credem noi că este realitatea istorică (chiar dacă suntem conștienți că nu va fi niciodată 100% corectă12). Putem spune că, din punct de vedere al obiectivelor sale în relație cu publicul, un reenactor este “înrudit” cu un muzeograf
sau un ghid dintr-un muzeu. Nu trebuie uitat niciodată faptul că în primul rând reenactmentul ar trebui să reprezinte o activitate educaţională13.
Reconstituirea se bazazează pe viziunea unora sau altora despre cum credeau ei
că arătau acele personaje în trecut. Oricum, chiar dacă reconstituirea realizată ar reprezenta 100% calitativ din punct de vedere al pieselor reconstituite, tot nu vom ştii niciodată întreg modul de funcționare a unor fenomene petrecute în istoria noastră14. Cercetările recente15 arată faptul că potențialul reconstituirii istorice constă mai degrabă în
aspectele sale performative, decât în efortul de a recrearea cât mai autentic trecutul.
De asemenea, reenactmentul atrage o categorie variată de oameni, din păcate puţini
dintre ei cu sincera intenţie de a reconstitui un fragment, un fenomen sau o piesă din
trecut. Marea majoritate a reenactorilor de la noi din țară nu posedă cunoştinţe generale despre perioada reconstituită, cu atât mai puţin cunoştinţe specifice despre tehnica
fabricării sau tipologia unor forme de piese reprezentate de ei.
Multe din manifestările la care sunt prezenţi reenactori au acces la un număr
mai mare de audienţă decât lucrările cu caracter știinţific sau unele muzee. Oamenii au,
de asemenea, un mare grad de învățare vizuală. O demonstraţie militară sau un atelier
interactiv va fi oricând mult mai uşor de înţeles decât lecturarea unui articol sau carte
pe aceeaşi temă. Făcând aceste lucruri corect din punct de vedere al reconstituirilor
este de asemenea cel mai bun mod de a combate greşelile (din păcate tot mai mult)
existente în rândul reenactorilor sau cele prezentate în spaţiul, tot mai intens utilizat,
media.
În importantul său studiu privind reenactmentul evului mediu timpuriu din
Polonia, Michał BOGACKI a făcut câteva observații interesante privind două categorii
de oameni implicați în astfel de activități16, observații valabile și pentru reenactmentul antic de la noi din țară. La una din cele două extremități opuse cercetătorul polonez
i-a plasat pe așa numiții “reenactori profesioniști”. Aceștia sunt cei care acordă o foarte
12

David KOBIAŁKA consideră, pe bună dreptate, că reconstituirea trecutului (reenactmentul)
este un termen paradoxal, deoarece trecutul nu poate fi niciodată refăcut (Kobiałka, 2013, p.
159).
13
Coles, Armstrong, 2008; Samuel, 1994.
14
“Este imposibil să vedem, auzim sau să atingem trecutul, poate fi cunoscut doar după urmele
care au supraviețuit până azi” (Jones, 2011, p. 17).
15
Jackson, Kidd, 2008.
16
Bogacki, 2008, p. 238-240.
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mare atenție și celor mai mici părți ale echipamentului lor, cunosc literatura academică
privind perioada și artefactele reproduse și, unii dintre ei, desfășoară propriile cercetări.
La cealaltă extremă au fost plasați “reenactorii diletanți”, care doar pretind că au cunoștințe avansate și experiență, dar în realitate au un nivel de pregătire istorică îngrozitor de slab. Din observațiile personale pot spune că marea majoritate a reenactorilor de
la noi din țară au o abordare selectivă a epocii antice și, de cele mai multe ori, se concentrează doar pe reconstituirea unor aspecte ale culturii materiale (în special armament).
Mulți dintre reenactori nu arată deloc o dorință în a avea replici autentice și au o abordare imaginativă, impresionistă, legată de utilitatea obiectelor folosite, purtate sau produse de ei.
Considerăm că, în reenactment, indiferent de contextul și tipul evenimentului,
trebuie menținute cele mai înalte standarde de acuratețe istorică. În caz contrar vor fi
dezamăgiți cei care participă ca și vizitatori, se va strica plăcerea altor participanți sau
chiar se va sabota plăcerea de a fi acolo ca și participant. Făcând efortul de a fi cât mai
autentic ar putea fi chiar mai provocator, mai ales dacă acel reenactor este la început,
iar efortul va merita pe viitor cu siguranță. În acest fel renactorul devine mai cunoscător,
va mări plăcerea participării și își va deschide drumul spre alte evenimente de calitate
spre viitor. Ca pasionaţi şi consumatori ai acesei abordări interdisciplinare în vederea
cunoaşterii trecutului, avem datoria de a informa corect publicul, de a completa şi
corecta informaţiile, mai ales dacă aceste informaţii provin din alte surse decât cele
ştiinţifice.
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