ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC GORNEA, 1989

GHEORGHE LAZAROVICI, ZOIA MAXIM,
UUMITRU ŢEICU, ADRIANA OPRINESCU
Cercetările de la Gornea, după o întrerupere de 8 ani, au fost reluate
în punctele Căuniţa de Sus şi Păzărişte, avînd menirea de a lămuri unele
probleme care au rămas neelucidate. sau care au fost puse ele cercetările
anterioare. La Căuniţa de Sus s-a urmărit: l) traseul şanţului neolitic;
2) întinderea cimitirului feudal timpuriu şi densitatea înmormântărilor.
La Păzărişte s-a urmărit întinderea fortificaţiei din epoca bronzului precum şi stratigrafia dealului, în zonă fiind semnalate la suprafaţă şi în
sondaje dep1:1neri din alte perioade istorice (paleolitic, eneolitic, epoca
bronzului şi ev. mediu).
Căunita de Sus. Cercetările s-au concentrat la extremitatea estică
a terasei Ii.urnită „Căuniţa de Sus", acolo unde, în campaniile din 1971!1981 au fost semnalate mai multe morminte medievale timpurii (UZUM
1981), precum şi un şanţ neolitic (LAZAROVICI 1988). Secţiunile deschise au fost amplasate astfel; S 52 la vest de S 47 , iar S 53 la nord c.le S 45 cu
scopul de a verifica întinderea complexelor arheologice semnalate anterior.
Secţiunea S;; 2 (30 m X 2 m) a fost amplasată la 8,2 m (respectiv
10,2 m) vest de borna km DN 43, deci la 0,2 m faţă de S47- Capătul de
·nord al secţiunii (orientată N-S) avea ca reper unul din cireşii din
Dealul Căuniţii, astfel încât la deschiderea casetei pentru mormântul M.18 ,
marginea secţiunii S 47 era la 1,3 m est, iar spre capătul secţiunii era o
uşoară deviaţie, distanţa la capăt fiind de 1,5-1,6 m. Caroiajul secţiunii
era de la sud la nord, din 2 în 2 m.
Secţiunea S 53 (20 mx2 m), orientată est-vest, a fost amplasată la
31 m nord de km DN 43. Capătul de nord al S 52 es·te în prelungirea laturii de nord a S 53 • Caroiajul secţiunii era din 2 în 2 m, de la est
la vest.
Stratigrafia - 0-0,25/30 m strat arabil, brun;
- 0,3 m-0,6 m strat brun gălbui, din care pornesc gropi de culoare
brună, aparţinând fie unor morminte, fie unor complexe. Din loc în loc
se pot observa materiale arheologice, fără a fi un strat de cultură propriuzis. In gropile de morminte mai apar materiale arheologice aparţinând
culturii Starcevo-Criş sau Vinca, provenind din partea superioară a stratului;
- 0,6 m - strat gălbui, steril arheologic, presărat cu concreţiuni
calcaroase a căror mărime creşte o dată cu adâncimea, ajungând la 6-8
cm lungime.
Şanţul neolitic. în carourile 3-6 din S 53 a fost decopertat în diagonală şanţul neolitic, cercetat şi în campanii din anii 1978-1979. Preparat pe o lungime de aproape 4 m, şanţul în secţiune transversală are o
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formă albiată,

cu fundul rotunjit, caz similar în secţiunea S 45 din 1979
(LAZAROVICI 1990, 94-97, fig ..3, 4/1-3). Direcţia sa este ENE-VSV
(26,8 N), iar adâncimea actuală nu depăşeşte -0,6 m de la nivelul de
sapare. S-ar putea, ca iniţial, adâncimea şanţului să fi fost mai mare,
după cum ar sugera-o procesele de eroziune, care au avut loc la marginea
terasei. Materialul arheologic constă din fragmente ceramke vinciene de
fază A 1-A3 , fragmente Starcevo-Criş (IIIB-IVA) şi ceramică de tip
„Starcevo IV".
O problemă deosebită este pusă de un complex cu cochilii de melci,
chirpici şi fragmente ceramice, complex ce era pe marginea de sud-est
a şanţului, fără să fi fost tăiată de şanţ. Posibil să fi fost o albiere umplută cu resturi menajere. Panta dinspre nord-vest a şanţului este ceva
mai accentuată faţă de cea de sud-est. Spre vest, stratul de cultură nu
s-a găsit, deşi ar fi în interiorul zonei mărginită de şanţ. După forma
secţiunii transversale, nu se poate susţine cu certitudine că ar fi un şanţ
de fortificaţie propriu-zis, ci mai degrabă un şanţ pentru extragerea
lutului, dar care a jucat, poate, şi un rol de apărare. Apoi este folosit
ca groapă pentru resturi menajere. Aceeaşi situaţie a fost constatată în
numeroase situaţii la fortificaţia din neoliticul târziu de la Iclod (LAZAROVICI -KALMAR 1986, 32; 1987, 10-11; 1988, 20-21; 1990, 57-61;
LAZAROVICI 1990, 99-105, fig. 5-10; KALMAR 1990-1991, 38~2).
In şanţul neolitic şi în vecinătatea lui au fost descoperite mai multe
fragmente ceramice, două jetoane de forme diferite (fig. 3/1, 4), aparţi
nând: 1) eul turii S tarcevo-Criş, faza IIIB (fig. 3/1-2) şi faza IVA, cele
cu pasta caract.eristică şi pentru Vinca A (fig. 3/3-5, 10); 2) culturii
Vinca, faza A2/A3 (fig. 3/7-9) şi faza A3 (fig. 3/6). Aceste materiale
marchează fie orizontul de folosire a şanţului, fie momentul în care aceasta a fost scos din uz. Deşi materialele arheologice descoperite sunt destul de sărace, putem presupune construirea şanţului în vremea fazei
Starcevo-Criş IJIB Vinca Al, de către o comunitate vinciană care,
probabil, a asimilat o populaţie anterioară starceviană. Fragmentele
"..'eramice găsite în şanţ (fig. 3/8) sau în exteriorul lui (fig. 3/5-7), datează din vremea fazelor Vinea A2/-A3.
Bordeiul hallstottian. în campania precedentă din 1980 a fost semnalat un bordei care se extindea spre vest (S 46 , caroul 1). In anul 1989,
tot în zona sudică (S 52, caroul 1) a fost cercetat un complex hallstattian
care avea în umplutura sa pietre arse, fragmente ceramice hallstatţiene
şi cărbune. Din păcate, complexul a fost tăiat la nord de un mormânt
medieval (M59 ) şi de un şanţ pentru cablul telefonic. Pietrele arse, se
concentrează mai ales spre profilul de vest al secţiunii. După cât se pare,
aici ar fi două complexe, dar limitele lor nu s-au conturat suficient de
clar din cauza săpării şanţului pentru cablul telefonic ce a deranjat situaţia stratigrafică.

Materialul ceramic descoperit este de cea mai bună factură hallstatfiind caracteristic hallstattului mijlociu. Ornamentaţia constă din:
caneluri oblice pe partea superioară a castroanelor de tip „turban" (fig.
4/2--4, 5/4); brâuri crestate (fig. 4/1-6, 5/2); brâuri alveolate (fig. 4/10,
14, 17); buze· alveolate (fig. 4/16) sau crestate (fig. 5/5); proeminenţe simple (fig. 4/13) sau duble (fig. 412); ornamente ştampilate (fig. 6/8); şnur
fals (rotiţa?) (fig. 417, 12); incizii lustruite (fig. 4/15, 18, 21) şi incizii din
tiană,
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trt:-i linii dispuse în zig-zag (fig. 4/20; 5/1). Ultimele motive decoratlve,
ne permit atribuirea complexului cultural, grupului Gornea-Kalakaca;
datând din secolul VIII î. e. n. Unele ornamente executate cu piaptănul
(fig. 4/6, 8, 9, 19), mai demult, ne-au lăsat impresia că ar proveni dintr-un
complex datat în epoca bronzului, unele au fost descoperite în 8 46 . S-ar
putea ca acestea să aparţină tot grupului Gornea-Kalakaea (materiale
inedite în Muzeul din R~iţa, unele provin şi din S 4 z, caroul 2).
Dintre formele de vase amintim: castroanele bitronconice, faţetate
pe buză sau umăr (fig. 4/2, 5/1-4); castroane simple şi vase tip „găleată"
cu brâuri crestate pe umăr (fig. 4/10, 13, 5/5).
Din epoca romană au fost descoperite fragmente ceramice dintre
care unele provin de la străchini (fig. 98 1 1-3) având pasta cărămizie.
Materialele aparţin locuirii romane, în zonă fiind cercetate până în prezent, o fermă cu anexe şi cuptoare de ars cărămidă (fig. 1) (LAZAROVICI 1977; GUDEA 1977)
Cimitirul medieval. în cele două secţiuni au apărut un număr de
20 morminte (M 4;-MJ 5) din care 15 au fost preparate, iar 5 au fost
prinse în profile şi care urmează să fie cercetate în viitor.
Mormintele erau aranjate în şiruri, cea mai bună dovadă fiind cele
descoperite în profilul nordic al secţiunii S 53 (fig. 16/6). Mormintele au
fost mai dense în S5 z decât în S 53 , de unde s-ar putea trage concluzia că ne
găsim aproape de limita estică sau nord estică a cimitirului, iar S 52 (fig.
1611) ar fi undeva în zona centrală a lui, la cca 10-20 m de şosea, cum
o sugerează şi bogăţia inventarului. Pentru elucidarea acestor probleme,
cercetările vor trebui continuate.
·
Adâncimea la care au fost depuşi morţii de: -0,45-0,5 m pentr•J
copii şi -0,6-0,8 pentru adulţi. Mormintele dinspre Dunăre sunt la
adâncime mai mare, cauzată de depunerile recente din rambleul nordic
al şoselei.
Mormântul 47. (1. Localizarea: a secţiunea, b caroul, c adâncimea,
d orientarea; 2. Descrierea, ap lungimea parţială, at lungimea totală, b sex,
c vârsta, d. poziţia şi caracteristicile scheletului, ei starea de conservare,
f inventarul funerar)*(materialul osteologic se află în cercetare la Z.Vincze~
în Cluj-Napoca). 1. a) 8 521, b) 7 /8, c) -0,45 m, d) § 29.2*N; 2. ap) 0,3 m,
c) copil între 5-7 ani, d) întins pe spate, deschiderea toracelui era de
12 cm (fig. 14/A, e) păstrat in ..situ doar craniul şi o parte din torace.
Mormântul 48. 1.a) S 5 z, b) 9, c) -0,75 m, d) § 32.2*N; 2. at) 1,5 m,
b) femeie (după inventar), c) adult, d) întinsă pe spate, cutia craniană nesudată, picioarele paralele, mâinile încrucişate pe stern, bazinul lat, coastele .şi oasele sînt gracile, deschiderea cutiei toracice era de 26 cm, iar
bazinul de 35 cm (fig. 14B, 16/1, 17/3), e) :bună, f) pe antebraţul drept
două brăţări din sârmă de bronz răsucită, cu „ochiuri" pe capete, în jurul gâtului avea un colier din mărgele din: scoică, pastă de sticlă şi din
lut, de tip „pepene", unele colorate în diferite culori (albastru, galben ... ).
Mormântul 49. 1. a) S 52 , b) 9, c) -0,75 m, d) § 38.8*N; 2. at) l,44 m;
c) adult, d) întins pe spate, capul stă pe ceafă cu faţa în sus porţiunea
de coloană verticală din zona cervicală dispersată, sternul deplasat spre
abdomen, clavicula stângă se găsea sub coloana vertebrală, clavicula
dreaptă deplas'ată spre braţ, mandibula se găsea pe umărul drept, humerus,..ul stâng deplasat în jos peste cotul stâng, radius-ul sUmg pe bazin,,
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radius-ul drept sub coaste, picioarele paralele, (din aceste date rezultă
că individul a fost deranjat la scurtă vreme după înmormântare sau că
a fost introdus în groapă „căsăpit", fenomen sesizat şi la alte morminte
descoperite anterior), bazinul lat de 30 cm, cutia toracică de 25 cm, oase
gracile (fig. 14B, 16/3), f) în zona incisivului stâng avea o mică moneda
de argint, probabil maghiară.
Mormântul 50. 1.a) &,; 2, b) 10, c) -0,45 m, d) § 30.4*N; 2. ap) 0,3 rn
(până la bazin), c) sugar, d) întins pe spate, cu un braţ pe bazin, celălalt
pe abdomen, e) picioarele, bazinului şi maxilatI'Ul superior lipsă, craniul
sfărâmat, ;păstrat doar 9 cm, f) lra tâmplă avea cercei de argint cu capetele în „S" (fig. 14/B).:
Mormântul 51. 1.a) 8 52 b) 11, c) -0,5 m, d) § 30.7*N; 2.at) 0,8 m,
c) copil d!e 3-6 aru, d) întins pe spate, cu capul pe piept, privirea spre
răsărit, gura de.SiC!hisă, braţul drept
adus srpre gât, stângul pe stern,
oasele antebraţului stâng lipsă (deranjat la descoperire), toracele bine
păstrat cu coaste în s~e bună, lungimea de 16 cm, iar bazinul de 15 cm,
11.egăturile osoase sunt nesudate, picioarele paralele, e) bună, f) un cercel mic cu „S" la oap (fig. 14B).
Mormiintul 52. 1.a) S.; 2 , b) 8, c) -0,7 m, d) § 32.2*N; 2.at) 1,54 m,
b) bărbat?, c) adult I, d) întins pe spate, privirea spre răsărit, cu bărbia
în piept, maxilaru!l inferior căzut uşor, braţele pe abdomen, picioarele
paralele, cutia toracică puternic desclhisă, largă de 36 cm, bazinul de
28 icm, oasele puternice (fig. 14/B).
Mormiintul 53. 1.a) S,;',!, b) 7, c) -0,8 m, d) § 32.3*N; 2.at) 1,62 m.,
c) adult, d) întins pe spate, privirea spre răsărit, bărbia pe piept, maxilairul superior lipsă, faţa distrusă, ambele braţe se găseau pe abdomen
(stângul puţin mai sus), gienunchii uşor aprnpiaţi, ambele picioare au o
discretă arcuire exterioară, cutia toracică puternică de formă dreptunghiulară, lată de 25 cm, iar bazJ.nul ll.at de 34 am (fig. 14).
Mormântul 54. 1.a) 8 32 , b) 4, c) -0,8 m, 2.c) copil, d) întins pe spate,
capul înclinat ·spre sud, cu privirea spre sud-est, f) în zona gurii un sfert
de monedă din argint, iar la demontarea capului a .apărut un cercel de
bronz (cu capete petrecute) depus la tâmpla dre.a:ptă (fig. 14/A).
Mormântul 55. 1.a) S 5 z, b) 5, c) -0,8 m, d) § E-V; 2. nep:reparat
(fig. 14/A).
Mormântul 56. 1.a) 8 52 , b) 5, c) -0,75 m, d) § 32.4*N; 2.at) 1,45 m,
c) adult, d) întins ipe spate, privir,e spre răsărit, cu bărbia pe piept, mâna
dreaptă îndoită din cot cu palmele spre gât, stânga pe bazin, piciorul
drept răsucit în afară, cutia toracică gracilă de 23 cm în lăţime, iar ba~inul de 22 cm (fig. 14/A).
Mormântul 57. 1.a) S5 ~, b) 5, c) -0,6 m, d) § 30.9*N; 2.at) 1,41 m,
c) adult I, d) întins pe spate, cu capul înclinat spre dreapta, maxilarul
inferior în poziţie anatomică dar este uşor deplasat în jos, braţele sunt
suprapuse şi aşezate pe aibdomen, picioarele paralele uşor .apropiate la
genunchi, f) 1a demontarea capului a fost găsit un cercel de tip „S" cu
spirala ruptă (fig. 14/A).
Mormiintul 58. 1.a) 8 52, b) 3, c) -0,45 m, d) E-V; 2.c) copil de 6-7
ani, cu incisivii pe cale de erupere, d) cap cu privirea spre răsărit, e)
corpul lipsă (fig. 14/A).
Mormiinitul 59. 1.a) 5;; 2„ b) 1, c) -1 m, d) § 29.2*N; 2.at) 1,56 m, c)
adult II, cu sutura craniană închisă, d) întins pe spate cu braţul stâng
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pe '.abdomen şi dreptul pe bazin, capul cu gura închisă şi bărbia 1pe piept,
privirea înainte, picioarele întinse uşor depărtate, cutia toracică gracilă
avea 24 cm lăţime la bază, f) două brăţări din sârmă răSucită pe braţul
drept şi doi cercei din argint lucrat în ftligram, la tâmple (fig. 14/A,
17/1-3) ..
Mormântul 60. 1.a) S 53 , b) 8, c) -0,65 im, d) § 28.6*N; 2.at) 1,63 m,
c) adult II cu 1suturile craniene în'Chise, d) întins pe spate, capul înclinat
spre stânga, mandibula deplasată .spre umărul stâng, dantura sănătoasă
şi netocită, cutia toracică lată de 34 cm, iar bazinul de 33 cm, mâinile
aduse la gât, picioarele paralele cu labele apropiate, f) sub partea stângă
a bazinului au fost două monezi de bronz sau argint, slab schifate, probabil bizantine (fig. 15/A).
Mormântul 61. 1.a) S 53 , b) 10, c) -0,45 m, d) E-V; 2.c) copil de circa
9-14 luni, e) slab păstrat (fig. 15/A).
'Mormântul 62. 1.a) S 53 , b) 6, c) -0,65 m, d) § 30"N; 2.at) 1,64 m,
c) adult I cu măsea de minte, d) întins pe sipate, braţul stâng pe bazin,
dr·eptul deasup.:rta. lui, pahnele înarucişate, bazinul lat de 30 cm, picioai:iele întinse cu genunchii şi călcâile apropiate, stânâgul răsucit uşor spre
exterior, robust, oasele şi coastele puternice, deşi craniul pare firav, cutia toracică are 28 cm, calcaneele sunt puternice (fig. 15/A, 16/2).
Mormântul 63. la) S 52 , b) 11, c) -0,9 m, <d) § 31,6*N; 2.at) 1,68 m,
c) adult II, d) întins pe spate, capul înclinat spre dreapta, priviirea spre
răsărit, gitITa deschisă, dentiţie puternică, braţele pe alxlomen cu stângul
puţin mai sus, bazinUil de 32 cm şi cutia toracică de 25 cm sunt puternice, f) la tâmpla dreaptă un cercel cu capul în „S".
Mormântul 64. 1 a) S 52, b) 12/13, c) -0,7 m, d) § 30.8*N; 2.at) 1,73 m,
b) bărbat, c) adult II, d) întins pe 'Slpiate, capul răsturnat spre dreapta,
braţul drept pe abdomen, stângul pe bazin, picioarele paralele; osatură
puternică, toracele tronconic cu baza lată de 30 cm, iar bazinul. de 34 cm,
sternul puternic (fig. 14/B).
Mormântul 65. 1.a) S 5 z, b) 13, c) -0,7 m, d) § 32*N; 2.at) 1,6 m,,
c) aduit, d) întins pe spate, aapul înclinat spre direaipta, braţul stâng sub
bazin, iar dreptul ipe abdomen, toracele bine dezvoltat cu coaste puternice, lăţimea cutiei toracice este de 29 cm, iar a bazinului de 30 cm,
picio.rul stâng uşoir îndoit este rotit spre interior, f) un cercel de tip „S"
ia tâmpla dreaptă, două inele, unul cu capetele petrecute, celălalt masiv, sigilar, aflat pe mâna stângă sub bazin (fig. 14/B).
Două morminte (S 5 z, caro1Urfie 11/12) au rămas necercetate deoarece
ele tăiau un complex neolitic, care nu a putut fi preparat din cauza vremii. PrOibabil acest complex neolitic să reprezinte o porţiune din traseul
şanului neolitic, sau să aparţină unui complex din spatele şanţului.
Cercetările viitoare vor putea lămuri problema.
Numerotarea mormintelor s-a făcut în continuarea cel()(' cercetate
în campaniile anterioare.
Păzărişte. Pe mijlocul dealului Păzărişte, acolo uru:le promontoriul
este cel mai înalt a fost deschisă o :secţiune S 11 (75 mx 2 m) (numerotarea secţiunii s-a făcut în continuarea celor practicate în campaniile
precedente - UZUM-LAZAROVICI-DRAGOMIR 1973, 408; UZUM 1974,
159-164; LAZAROVICI 1977, 90-93 -). Secţiunea S 11 traversa platoul de la nord la sud (fig. 13) pentru a se verifica întinperea fortificahttps://biblioteca-digitala.ro
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ţiei de pământ, formată dintr-un şanţ simplu .şi unul dublu cu val în
centru, ce închideau, circular, accesul spre şaua dealului (LAZAROVICI
1977, pl. IX, XVI), în epoca bronzului (lucrări supravegheate de Oprinescu).
Marginile şi fundul şanţului nu au fost atinse, din care motiv nu se
cunosc dimensiunile exacte, campaniei viitoare revenindu-i sarcina de
a preciza adâncimea, lăţimea şi profilul şanţului, precum şi diametrul
real al fortificaţiei cu porţile de acces. Spre nord şanţul este amplasat
pe buza dealului (lăţimea aproximativă este de 60 m).
In secţiune nu a fost descoperit un strat de cultură, nivelul Coţo
feni şi Vatina fiind erodate, iar complexele ,paleolitice fiind în unele locuri la suprafaţă, iar altele la adâncimea de -0,2-0,4 m. ln situ au
rămas doiar unele materiale din a~bieri.
ln centrul platoului, la adâncimea de -30-40 cm, într-un sol brun
cu concreţtuni calcaroase mici, au apărut în două locuri resturile unui
nivel de călcare paleolitic. Din motive de timp, secţiunea s-a îngustat
la 1 m, ceea ce nu ne-a permis da:sificarea naturii complexelor (loc de
cioplire, vatră sau locuinţă).
Materialul paleoUtic. Utilajul litic descQperit constă din rpiese mici
cu urme de desprinderi lamelare cât şi din piese mari; nuclee, aşchii,
gratoare înalte (fig. 6), ce indică o industrie lamelară cu trăsături
macrolitioe formată din: vârfuri (fig. 7 /1, 7-8; 8/1, 17); unele cu retuşe
(fig. 7 /6; 8 /25); cuţite (fig. 7/6, 9, 15); lame (fig. 7 /5, 10); frngmente de
lame (fig. 7/14); răzuitoare (fig. 7/2, 11, 13, 16-17; 8/3, 10, 12, 14,
18, 20-22, 26:...._28); burghie (?) (fig. 7/19-22; 8/11, 13, 24) şi altele
(fig. 7 /3, 12, 18; 8/2, 6-9, 15-16, 19, 23).
Cultura Tiszapolgar. In caroul 3, la adâncimea de -0,4 mau apărut
mai multe fragmente ceramice, aparţinând culturii Tiszapolgar, ce provin de la cu.pe cu picior înalt şi perforat (fig. 10/1-3, 5). Descoperiri
Tiszapolgar nu sunt prea numeroase în sudul Banatului, doar la Cuptoare, Băile Herculane şi Ostrovul Corbului (OPRINESCU 1992, 16-17),
Gornea fiind rastfel un nou punct cu o locuire ce pare să fie sezonieră.
Cultura Coţofeni. In această campanie, pentru prima oară, au fost
descoperite materiale Coţofeni, atât la suprafaţă cât şi în secţiune. Spre
limita de nord a platoului a apărut şi o mică sulă de cupru cu secţiu
nea transversală pătrată, fără a se putea preciza contextul arheologic
(posibil să fie datată de la Tiszapolgar la bronz). Ceramica Coţofeni a
fost destul de dispersată încât nu era într-un strat compact. La suprafaţă ele au fost adunate de pe o întindere de cca. 4 m 2 , proba!bil un fost
complex (locuinţă) şi după fragmentele de ohirpici. Materialul ceramic
aparţine fazei a III-a a culturii Coţofeni, unele '.dintre ele fiind mai
târzii, marcând poate ia.cel Coţofeni IIIc (fig. 9; 10/6, 9, 14), insuficient
definit când este prezent în complexe fără elemente Vucedol. Pentru
încadrare în acest orizont ar pleda buza îngroşată (fig. 9/), incizia mai
adâncă (fig. 9/8), un decor care apare în Secuime la orizonturi Coţo
feni, foarte târzii, Coţofeni final (informaţii amabile Zoltan Szekely). Mai
reţinem atenţia cu o ceafă de topor perforat caracteristic, prin forma sa,
bronzului timpuriu (fig. 9/3).
Cultura Vatina. Materialul ceramic descoperit aparţine categoriilor
grosieră şi fină. Ceramica uzuală este decorată cu: brâuri alveolate şi
crestate (fig. 10/20-21; 12/10), crestături (fig. 10/18), proeminenţe alveo-
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late (fig. 10/10-11), alveole pe umăr (fig. 12/18), toarte incizate (fig.
10/13), buze alveolate (fig. 12/1) sau crestate (fig. 12/14, 16) şi incizii
(fig. 10/13, 16, 19; 12/13, 15, 17, 19).
Ceramica fină are toate trăsăturile caracteristice pentru faza clasică a culturii Vatina, ornamentul constând din: arcade haşurate (fig.
11/1, 3-4, 8, 11, 17) pe străchini cu buza răsfrântă (fig. 11/1, 17,
12/3--4, 6) pe castroane globulare sau vase sferice cu partea inferioară
decorată cu patru grupe de câte 3-4 incizii (fig. 11/2; 12/13) având pe
pântec o creastă în relief, adesea cu .perforaţii, forme care au de cele
mai multe ori şi capace. Reţinem atenţia cu câteva motive decorative
geometrice rectilinii, socotite uneori, în mod eronat, ca fiind „Verbicioara", de fapt, este, credem noi, o altă etapă a culturii Va tina (fig.
11/7, 14, 16) (LAZAROVICI 1977, 90-93, pl. LXVIII-LXXIV; 1977 a,;
GUMA 1977; LAZAROVICI-SAOARIN 1992, 20-21).
Grupul Gornea-Kalakaea. Intre materialele arheologice de pe dealul Păzărişte sunt de amintit două f:mgmente ceramice aparţinând acestui grup cultural (un specialist interesat poate identifica şi alte astfel
de materiale provenite din săpăturile mai voohi) (fig. 10/8). Decorul este
specific, fiind alcătuit din spirale imprimate în asociere cu incizii din
trei linii. Urmele acestui grup au fost semn.aliate în mai multe puncte
din localitate, cea mai apropiată aşezare fiiru:l între cca. 100 şi 300 m
distanţă, la poalele dealului, la Pod-Păzărişte şi la Tărmuri (LAZAROVICI 1977, pl. LXXVII-LXXIX - materialele de la Ţărmuri au fost
considerate eronat ca fiind Basarabi, .faza târzie; îndreptări şi precizări
la GUMA 1979; 1981; 1983; 1992, 32-33 şi bibl. m-. 6, 8, 10 ş.a.).

Inventarul funerar al necropolei
Din cele 15 mormrinte cercetate, 10 au avut inventar funerar. Monedele şi podoabele găsite sunt utile în stabilirea cronologiei necropolei. Astfel, la M 49 s-a găsit o monedă de la Geza II (1141-1162) iar la
Mso cele două monede bizantine aparţin lui Isac II Angelos.
Brăţările torsadate descoperite la M 411 şi M 59 îşi află analogii ce
merg până la identitate în necropol1a de 'la Cuptoare-Sfogea şi Sopotu
Vechi - Mârvilă. Fără îndoială, că datorită simplităţii lor acest gen de
podoabe au putut fi confecţionate chiar în ateliere locale din Valea
Dunării. Cronologic, ele a'Parţin veacului al Xii-lea, înscriindu~ astfel
într-o adevărată modă de epocă.
Cerceii biconici de la M 59 sunt ' piese de podoabă de mare fineţe
artistică, au fost lucraţi din argint atât corpul cercelului, cât şi tija din
sârmă. Cele două trunchiuri de con ale corpului sunt ornamentate cu fir
din argint filigranat petrecute în jurul unor mici butoni (fig. 18). Podoabele de la Gornea îşi află analogii ce merg până la identitate în necropole din veacul al XII-lea de la Sopotu Vechi-Mârvilă. Intr-un context
mai larg sud-est european ei se înscriu într-un şir de descoperiri foarte
asemănătoare în care trebuie amintite cele <le la Trnjane, Vinca, Brestovik.
Descoperirile din campania arheologi·că a anului 1989 au adus serioa9e amendamente · la cronologia necropolei. Se imiP'une astfel cu evidentă că necropola aparţine în bună parte veacului al Xii-lea, poate
chiar şi începutului de veac XIII.
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ARCHĂOLOGISCHER

FORSCHUNGSBERICHT GORNEA 1989
(Zusammenfassung)

Die Forschungen des Jahres 1989 wurden in „Căuniţa de Sus" in der .in 1980
untersuchten Zone fortgesetzt, wobei das Trasse des neolithischen Grabens und die
Flăche des mittelalterlichen Friedhofs verfolgt wurde. Die Einzelergebnisse des
Friedhofes und die anthropologischen Bestimmungen werden gesondert veroffentlicht (UZUM, 1989; VINCZE, 1990).
CA UN IŢA DE SUS
Der neolithische Graben. Die geoffneten Sektionen (S 52-S 53) grenzten gegen Norden (in S 53) den Verlauf des neolithischen Grabens ab, welcher zur Zeit
der Phase Vinca Al - Starcevo-Criş IIIB ausgehoben wurde; wie einige Fund-
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stoffe aus der Auffiillung des Grabens und aus seiner unmittelbaren Năhe beweisen. Der Graben wurde in einer Lănge von fast 4 m prepariert. In der Sektion
zeigt er eine abgerundete, muldenartige Form, wie in der Sektion 45 in 1979.. Seine
Richtung ist ONO - WSW (26,8-N). Die T.iefe ist nicht grosser als 0,60 m vom
Grabungsniveau. Moglichenfalls war seine ursprungliche Tiefe grosser, wenn man
die Erosionen welche am Rande der Terasse auf der der Graben verlăuft .in Betracht zieht. Das gesammelte Material besteht aus Keramikfragmenten der VincaKultur (aus Vinca Al in A3) aber auch Starcevo-Criş-Fragmente (IIIB-IVA und
der gewisse „Starcevo IV"). Ein besonderes Problem stellen ein Komplex aus
Schnecken, Lehmbewurf und Keramikbruchstiicke im siidostlichen Rand des Grabens im Karre 5 welches scheinbar am Rande des Grabens war aber vom Graben
nicht durchschnitten wird. Es scheint eine mit Abfăllen aufgefiillte Muldung zu
sein. Der nord-westliche Hang des Grabens ist etwas betonter als der sildostliche.
Elne Kulturschicht im Inneren, gegen Westen wurde jedoch nicht gefunden. Der
Form nach kann man nicht behaupten dass es ein eigentlicher Wehrgraben ist,
eher vielleicht eine Grube fiir Lehm welche aber gegebenenfalls auch eine Verteitigungsrolle spielen kann. Sicher ist dass der Graben spăter als Abfallgrube fiir
hăuslichen Miill benutzt wurde.
Die hallstătter Wohngrube. Gegen dem siidlichen Ende der Sektion 52 wurde
eine hallstătter Wohngrube gemeldet. Die Fundstoffe sind von bester hallstătter
Faktur und sind fiir die mittlere Hallstattperiode charakteristisch. Die Ornamentation besteht aus schrăgen Kanneliiren auf dem ăusseren Rand der Schilsseln
welche eine turbanartige Biegung aufweist (Abb. 4/2-4, 5/4), aus gekerbten plastischen Leisten (Abb. 4/1-6, 5/2), aus plastischen Leisten mit Alveolen (Abb. 4/10,
14, 17), Răndermit Kerben oder Alveolen (Abb. 5/5), einfachen (Abb. 4/13) oder
doppelten (Abb. 4/2) Knubben, gestempelten Ornamenten aus Linien oder S-fOrmigen Motiven (Abb. 6/8), weiterhin aus falscher Schnur (Rădchen?, Abb. 4/7, 12),
polierten Einschnitten (Abb. 4/15. 18, 21) sowie Einschnitten welche aus drei in
Zick-Zack angeordneten Linien bestehen (Abb. 4/20, 5/1). Diese letzteren Motive
erlauben die Eingliederung des Komplexes în die Gruppe Gornea-Kalakaea aus
dem VIII. Jh. v. Chr.
Von den Formen erwăhnen wir bitronkonische Schiisseln mit facettiertem
Rand oder Schulter (Abb. 4/2, 5/1-4) sowie Schilsseln oder Gefăsse vom Typ
„Eimer" mit gekerbten Leisen auf der Schulter (Abb. 4/10, 13, 5/5).
Aus der Rămerzeit erwăhnen wir Schiisselfragmente, beide aus ziegelfarbener
Paste (Abb. 9B/1-3).
PAZARIŞTE

Auf dem Hilgel von Păzărişte, am hochsten Punkt wurde eine Sektion geoffnet welche das Plateau vom Norden nach Silden durchquerte. Die Erdbefestigung
bestand aus einem kreisformigen Graben. Die Rănder und der Boden des Grabens
wurden nicht berilhrt. Gegen Norden ist der Graben an den Rand der Terasse
angelegt.
In der Sektion wurde keine Kulturschicht entdeckt, die Coţofeni- und Vatinaschichten sind weggespiilt wăhrend die palăolithischen Komplexe nahe zur
Oberflăche, in einer Tiefe von 0,20-0,40 m liegen.
Im Zentrum des Vorgebirges, în einer Tiefe von 30-40 cm, in einer braunen
Erde mit kleinen Kalkgebilden erschienen in zwei Zonen Reste eines palăolithischen
Trittniveaus.
DAS P ALAOLITHISCHE FUNDMATERIAL.
Die lithische Ausriistung welche hier entdeckt wurde besteht sowohl aus
grossen Stilcken mit Spuren von klingenartigen Abspaltungen wie auch aus grossen
Gebrauchstiicken: Kernstucke, Splitter, hohe Gratoars, Schaber (Abb. 6), eine Klingenindustrie mit makrolithischen ZOgen bestehend aus Spitzen (Abb. 7/1, 7-8, 8/1,
17) unter denen manche retuschiert (Abb. 7/6, 8/25) und als Messer beniltzt (Abb.
7/6, 9/15), Klingen (Abb. 7/5, 10, 15), Klingenbruchstilcke (Abb. 7/14), Schaber (Abb.
7/2, 11, 13, 16-17, 8/3, 10, 12, 14, 18, 20-22, 26-28), Bohrer (?) (Abb. 7/19-22,
8/11. 13, 24) Splitter und andere (Abb. 7/3, 12, 18, 8/2, 6-9, 15-16, 19, 23).
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COŢOFENI-KULTUR

Im Norden des Vorberges wurden Coţofeni-Fundstoffe sowohl an der Oberwie auch in der Grabung entdeckt. In der Năhe des nKirdlichen Randes
des Plateaus kam auch eine kleine Ahle aus Kupfer zum Vorschein, mit viereckiger
Sektion, ohne dass man dabei den archăologischen Kontext genau bestimmen kann
(moglich stammt das Sti.ick aus der Bronzezeit). Das Material gehort der Phase
Coţofoni III, an einige Fundsti.icke sind allerdings spăter und markieren vielleicht
die gewisse Coţofeni IIIc (Abb. 9; 10/6, 9, 14), welche in Komplexen ohne Vucedol
Ekm,0 nte ungenligend definiert ist.
Fi.ir eine Einstufung in diesen Horizont spricht der verdickte Rand (Abb. 9/6),
die eingeschnittene Kerbe (Abb. 9/8), eine Verziehrung welche im Seklergebiet, im
Osten Siebenbi.irgens in sehr spăten Coţofeni-Horizonten, in den Endstufen Coţo
feni erscheint (freundliche Information v. Z. Szekely).
flăche

DIE VATINA-KULTUR
Die feine Tonware hat alle charakteristischen Merkmale fi.ir die klassische
Phase der Vatina-Kultur und zwar schraffierte Arkaden (Abb. 11/l, 3-4, 8, 11,
17) welche von Schusseln mit umgesti.ilpten Rand stammen (Abb. 11/l, 17, 12/3-4,
6), kugelformige Schusseln und Gefăsse, der Unterteil mit 4 Gruppen aus je 3-4
Einschnitten dekoriert (Abb. 11 12, 12/13), welche am Korper einen Reliefkamm, oft
durchlochert aufweisen, eine Form die meist mit Deckel versehen ist. Wir erwăhnen noch einige geometrische geradlinige Motive, welche manchmal irrti.imlich
als „Verbicioara" bezeichnet werden, nach unserer Meinung eigentlich eine weitere
Etappe der Vatina-Kultur (Abb. 11/7, 14, 16).
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