CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE EPOCA BRONZULUI ŞI

HALLSTATTIENE ÎN ÎMPREJURIMILE LOCALITĂTll IAM
(JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN)
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ADRIANA RADU

Lucrările

de amenajare a albiei râului Vicinic (pe sectorul IamMacovişte) începute în cursul anului 2002 au permis efectuarea în zonă a
mai multor periegheze şi săpături arheologice de salvare, cu scopul eliberării
terenului de sarcină istorică (fig. 1).
Situat la est de confluenţa pârâului Vicinic cu râul Caraş, satul Iam,
2
atestat printr-un document din 1349 1 şi-a schimbat vatra în timp . Cât vezi
cu ochii se întinde zona joasă de câmpie fragmentată prin suprapunere de
planuri ce se izbeşte de zona asimetrică a dealurilor ce îi întrerup tăcerea
liniară. Şi te îndeamnă să scotoceşti până departe cu privirea. Într-o parte
sunt dealurile Vârşeţului.
DESCRIEREA SĂPĂTURILOR
În zona numită Legumicol, ce se întinde pe prima terasă a râului
Vicinic, în dreapta drumului Berlişte-Iam, a fost executată prima secţiune Sl
(2x10 m).
Stratul de arătură, foarte negru, gros de 0,25 m, a conţinut fragmente
ceramice şi urme de chirpic.
La adâncimea de -0,40 m, în suprafaţa carourilor 1 şi 2, au apărut opt
ziduri din cărămidă. Ele se îmbină unghiular, sunt paralele şi se află la 0,7 m
unul de altul. Situate oblic în secţiunie, inegale ca lungime, păstrează
lăţimea unei singure cărămizi. Grosimea lor constituie un indiciu sigur că
ele nu au fost zidurile unor construcţii ci, probabil, au marcat un anumit
spaţiu, al cărui scop nu poate fi definit (fig. 2). În celelalte carouri pământul
este amestecat. Majoritatea cioburilor descoperite aici aparţin unor vase
dintr-o perioadă recentă.
Următorul strat, cu o grosime de 0,20 m, este compus dintr-un pământ
negru, glimpos, cu rare fragmente ceramice. Este marcat prin mici bucăţi de
chirpic şi pigment roşu.
1
2

D. Ţeicu, Banatul Montan în Evul Mediu, Timişoara, 1998, p. 338.
Idem, în Banatica, 9, 1987, p. 338.
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ce ne-am adâncit, culoarea pământului a devenit mai
nivel (0,23 m) conţine mai multe fragmente ceramice şi
câteva oase. De fapt, în caroul 4, în apropierea profilului secţiunii, a fost
surprins conturul unei gropi cu o lungime păstrată de 0,85 m şi o lăţime de
cca. 0,35 m. Partea inferioară a stratului de cultură devine tot mai săracă în
urme de locuire astfel încât, ultimii O, 1O m au fost săpaţi într-un steril
arheologic negru-gălbui, lutos.
Nu departe de punctul Legumicol, în stânga drumului Berlişte - Iam,
pe a doua terasă înaltă a Vicinicului, în punctul numit Sat Bătrân a fost
executată secţiunea S2 (1 Ox2 m).
Pământul arat (0,22 m) negru-lutos, cleios, foarte greu de săpat, nu a
dat nici un fragment ceramic.
În al doilea strat (0,18-0,20 m), tot negru-lutos, pigmentat cu bucăţi
mărunte de pământ arse la roşu, au apărut câteva fragmente ceramice,
răspândite pe întreaga suprafaţă a secţiunii.
Nivelul următor (0,40 m), de o consistenţă asemănătoare, a dat la
iveală ceva mai mult material arheologic. În caroul doi, către peretele de est,
au apărut foarte multe fragmente ceramice de culoare neagră. Ulterior s-a
dovedit că ele aparţin unui singur vas. Alături de cioburi au fost recoltate şi
bucăţi mărunte de oase calcinate, ceea ce ne-a determinat să presupunem
existenţa unui mormânt de incineraţie în urnă. Din păcate marginea săpăturii
a tăiat o parte din acest vas, păstrat fragmentar datorită friabilităţii
materialului. Zona de împrăştiere a fragmentelor părţilor componente a
putut fii bine delimitată în profilul săpăturii, unde se evidenţiază şi praful
alb-calcaros al oaselor calcinate (fig. 3).
După prelevarea acestei urne săpăturile au continuat. În stratul de
cultură din carourile 1 şi 2 au fost găsite bucăţi de chirpic şi cioburi, grupate
în apropierea peretelui opus zonei ce a adăpostit urna (pi. 9). Nu este exclus
ca, în imediată apropiere, să existe o locuinţă aparţinând unei perioade mai
vechi. In carourile 3, 4 şi 5, la aceiaşi adâncime, au fost sesizate doar slabe
urme de pigment. Pământul acestui ultim nivel (O, 18-0,20 m) este negru,
foarte tare şi devine tot mai lutos către partea inferioară.
Pe

măsură

deschisă. Următorul

DESCRIEREA CERAMICII
În secţiunea Sl din punctul Legumicol, primul nivel conţine multe
fragmente ceramice şi cărămizi recente.
În nivelul următor au apărut cioburi lucrate la roată, realizate dintr-o
pastă fină, compactă, bine frământată, cu mult nisip şi paiete de mică,
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vizibile şi în exterior. Cenuşiu-deschise în spărtură, bine netezite în exterior
şi interior, sunt de culoare neagră-cenuşie sau brun-cărămizie.
O altă categorie a fost executată din pastă semifină, bine frământată,
compactă având în compoziţie nisip, pietricele, cioburi pisate. Straturi
superficiale exterioare - cafenii, cafeniu-roşcate, cărămizii - acoperă miezul
cenuşiu-închis. Uneori una din feţe este cenuşie. Există şi fragmente ce
aparţin unor vase de mari dimensiuni, cu o grosime a peretelui cuprinsă între
0,8-1,2 cm. Bine netezit, exteriorul nu este lustruit.
De culoare cenuşie sunt cioburile provenite de la vase cu pereţii mai
groşi (0,7-1 cm), lucrate la roată, bine netezite pe ambele feţe. Realizate
dintr-o pastă compactă, degresată cu nisip foarte fin, păstrează în interior o
culoare mai deschisă decât cea a suprafeţelor exterioare.
Fragmentele ceramice, în mare parte atipice, ne permit să reconstituim
doar puţine dintre formele vaselor. Este prezentă oala cu gât scurt şi corp
mai mult sau mai puţin bombat. Marginea buzei ascuţită continuă oblic în
exterior (pe o distanţă de cca. 1 cm) creând un profil triunghiular (pl. 111,8).
Un alt vas este construit cu marginea buzei lată, oblică spre interior,
triunghiulară (pl. 112). În exterior, în imediata ei apropiere se află o nervură
căreia, pe cealaltă faţă, îi corespunde o şănţuire ce subliniază forma
triunghiulară a buzei.
Se păstrează şi o parte din fundul unui vas cu pereţii puţin evazaţi şi
baza puternic lăţită (pl. 1/6). O toartă lată (3,9 cm) cu secţiune îngustă, ovală
a aparţinut probabil unui vas de mari dimensiuni (pl. 114).
Fragmentele ceramice ornamentate sunt puţin numeroase. Linii
incizate paralel, late sau înguste, plasate la distanţe diferite, linii paralele,
apropiate, incizate (pl. 115,7) sau dispuse în val sunt motive ornamentale
caracteristice ceramicii lucrate la roată ce prezintă în exterior nisip şi mică.
Pe un vas de dimensiuni mari, cu pereţii groşi şi slip cărămiziu este
aplicat un brâu format din alveole mari, late, adânci (pl. 1/3).
Ceramica cenuşie, lucrată la roată, este ilustrată prin fragmente de
mari dimensiuni, atipice, ce fac imposibil de reconstituit forma vaselor.
În sondajul S2, efectuat în punctul Sat Bătrân predomină ceramica de
factură fină şi semifină. Cea semifină este realizată din pastă bine aleasă de
impurităţi, cu nisip şi rare pietricele. Miezul negru-cenuşiu este acoperit în
exterior de un slip cafeniu sau brun-cafeniu, aspru la pipăit, bine netezit, ce
păstrează urme ale instrumentului folosit. Uneori faţa interioară este neagră
cenuşie, foarte bine netezită.
Alte fragmente ce au aparţinut unor vase confecţionate dintr-o pastă
asemănătoare sunt acoperite cu slip brun-cenuşiu în exterior şi cafeniu sau
cenuşiu închis-cafeniu în interior, foarte bine netezit, pe alocuri lustruit.
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O altă categorie ceramică a fost executată dintr-un lut cenuşiu-închis
cu un procent sporit de nisip şi pietricele. Prezenţa lor este sesizată şi pe
suprafeţele exterioare, cenuşiu-cafenii sau cenuşii, foarte bine netezite.
Vasele confecţionate dintr-o pastă fină se prezintă uneori cu pereţi
foarte subţiri (0,2-0,3 cm). Ele sunt executate dintr-un lut cenuşiu-deschis
bine frământat, compact, cu cioburi pisate şi rare pietricele. Slipul, foarte
bine netezit este de culoare cărămizie, cafenie şi mai rar cenuşie.
Materialul descoperit ne-a permis reconstituirea unor forme şi ornamente. Se disting vase care, după forma fundului păstrat şi a pereţilor par a
fi străchini, iar altele oale. Acestea din urmă sunt exemplificate prin fragmente ce păstrează buza scurtă, evazată, cu marginea rotunjită (pl. 4/4) sau
dreaptă (pl. 3/4). Mai numeroase sunt cănile cu pereţii subţiri, gât tronconic
şi buză evazată (pl. 4/1-2). Un alt exemplar (pl. 3/1) este cu buza răsfrântă şi
lobată. Un altul (pl. 2/1) prezintă deasupra toartei, ce porneşte din marginea
buzei, o excrescenţă supraînălţată, dreptunghiulară, arcuită spre exterior, cu
capătul rotunjit.
O strachină tronconică devine patrulateră în partea superioară (pl. 4/8).
Această formă este conferită de marginea buzei tăiată drept ce se lăţeşte
unghiular spre exterior. Sub ea, până la baza toartei-buton (dreptunghiulară,
cu secţiune îngustă, ovală) este vizibilă muchia de îmbinare a celor două
suprafeţe. Un capac (pl. 2/5) prezintă o formă patrulateră asemănătoare,
marginea fiind realizată în acelaşi mod. Corpul unghiular se îngustează prin
arcuire către bază.
Partea inferioară a unei toarte (pl. 3/5) este astfel modelată încât redă
modul în care aceasta se ataşează pe corpul unui vas.
Ornamentarea ceramicii s-a realizat prin incizii, caneluri, aplicaţii,
ştampilare şi înţepături. Inciziile ocupă ponderea cea mai mare şi, uneori,
se prezintă în combinaţie cu alte tipuri de ornamente. Ele alcătuiesc o
gamă variată de motive: linii paralele, verticale, adânc incizate ce
pornesc de la baza gâtului marcat cu o incizie orizontală (pl. 4/6); linii
verticale, paralele, situate distanţat, tăiate oblic de alte linii paralele motiv plasat pe suprafaţa exterioară a unui vas cu buza răsfrântă (pl. 4/4);
trei linii paralele îmbinate unghiular ce se repetă în zig-zag şi prezintă în
interior (la cca. 1 cm distanţă) un motiv probabil asemănător (se păs
trează numai vârful) (pl. 3/8); fascicul de linii paralele apropiate, uneori
îmbinate unghiular (pl. 4/3); două sau mai multe linii paralele plaste
distanţat (pl. 4/5); linii paralele apropiate, arcuite (pl. 2/3).
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Cana cu buza lobată şi răsfrântă prezintă pe gât, în apropierea zonei de
îmbinare cu corpul, trei caneluri paralele, apropiate (pl.3/1 ). La mică
distanţă, marginea gurii este marcată de o incizie fină, ce alcătuieşte o ghirlandă formată din segmente mici, semicirculare apropiate. Supraînălţarea
dreptunghiulară din dreptul toartei, ce aparţine celeilalte căni (pl. 211 ), este
marcată cu două incizii paralele, arcuite, ce urmăresc marginile lungi. Partea
rotunjită este subliniată printr-un triunghi format din linii paralele, îmbinate.
Marginea exterioară a buzei este marcată de o incizie ce porneşte din dreptul
toartei. Inciziile sunt încrustate cu o substanţă albă. Linii incizate şi încrustate sunt plasate şi pe ceramica ce conţine mult nisip. Toarta, este ornamentată în apropierea zonei de prindere, cu linii paralele orizontale întretăiate de
altele verticale (pl. 2/2). Pe corp liniile paralele se arcuiesc între două
ornamente ştampilate formate din cercuri concentrice. Ornamentul este
completat cu două linii paralele ce se bifurcă (pl. 2/3).
Canelura este plasată pe ambele feţe ale vaselor şi subliniază părţile
lor componente. Un buton tronconic prezintă în partea inferioară caneluri
semicirculare dispuse concentric (pl. 3/3). Ceştile cu pereţii subţiri şi marginea răsfrântă (pl. 4/1-2) sunt decorate pe faţa interioară cu caneluri
verticale, lungi sau scurte ce acoperă toată suprafaţa buzei sau marchează
doar locul de unde porneşte răsfrângerea. În exterior caneluri paralele apropiate marchează aceeaşi zonă (pl. 4/2). Pe unele piese ornamentul se repetă
la cca. 1 cm (pl. 411 ). Pe un alt fragment apar caneluri paralelele dispuse
arcuit (pl. 2/4).
Motivul canelat este combinat cu ornamente realizate prin înţepare şi
impresiune. Pe corpul unui vas, în apropierea canelurilor oblice este realizat
un cerc prin împunsături succesive, cu o impresiune circulară centrală (pl.
3/2). Şi acest motiv a fost încrustat cu o substanţă albă.
Ornamentul în relief (pl. 3/4) este aplicat în exteriorul buzei unei oale.
El constă dintr-o linie scurtă semicirculară din care pornesc, distanţat, două
raze scurte, oblice.
Urna ce conţine oase umane calcinate este executată din lut semifin,
compact, ce conţine ca degresant nisip cu bobul mărunt şi mici pietricele.
Cenuşiu-închis în spărtură, prezintă în exterior un slip negru-cenuşiu, foarte
bine netezit, parţial lustruit. În interior păstrează aceeaşi culoare cu excepţia
anumitor porţiuni, unde devine cafeniu. Astfel de reflexe sunt vizibile, pe
alocuri, şi în exterior.
Vasul (pl. 5) prezintă un picior tronconic (înalt de 6 cm, cu un
diametru de 6,5 cm), cu patru perforaţii circulare (1,2 cm). Nervuri paralele,
apropiate (0,7-0,8 cm) ornamentează întreaga sa suprafaţă. Partea superioară
bitronconică, cu umăr rotunjit şi gât înalt, tronconic a putut fi doar parţial
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reconstituită.

Din jumătatea inferioară până la baza gâtului corpul urnei este
ornamentat cu nervuri paralele, distanţate (2-2,2 cm), mai mult sau mai
puţin pronunţate. În zona maximei rotunjimi este plasat un buton conic,
orientat cu vârful în sus, pe a cărui suprafaţă se continuă două nervuri ce se
îmbină unghiular. Şi pe gât (reconstituit parţial), în zona centrală, se pare că
ar fi existat nervuri orizontale, apropiate (fragmentele ceramice ce prezintă
un astfel de ornament nu au putut fi alipite ansamblului).
INCADRARE CULTURALĂ
Descoperirile din punctul Legumicol pot fi atribuite mai multor
perioade istorice. Au fost găsite materiale care prin factura ceramicii,
tipurile de vase şi ornamentele incizate - linii paralele şi în val aparţin
perioadei medievale. Prin analogiile cu materialele de acelaşi tip găsite în
depresiunea Oraviţa, au fost atribuite secolului XIV 3 . Aşezarea medievală a
fost amintită în literatura de specialitate la sud se sat, în locul numit Sat
Bătrân 4 . Ceramica cenuşie, de factură bună, lucrată la roată aparţine
secolului IV 5 • Fragmentele ceramice preistorice au fost încadrate, ţinându-se
cont şi de rezultatele cercetărilor anterioare - perioadei hallstatiene 6 .
Materialele descoperite în punctul Sat Bătrân aparţin perioadei
mijlocii şi târzii a epocii bronzului.
Vasele cu un motiv alcătuit din linii paralele, incizate, arcuite între
două ornamente circulare, concentrice, ştampilate, încrustate cu alb, sunt
caracteristice culturii Zuto Brdo-Gârla Mare. Specific acestei culturi este şi
motivul în ghirlandă situat pe buza vasului lobat, în apropierea canelurilor
fine ce o marchează. În aceiaşi situaţie se află şi motivul circular înţepat,
combinat cu caneluri late.
Cana cu prelungirea supraînălţată, dreptunghiulară, lăţită, plasată
deasupra toartei îşi găseşte analogii în aşezări tipice acestei culturi: Balta
7
Verde , Cârcea8 şi în Banat în necropola de la Liubcova-Ţiglărie 9 . În acest
3

Ibidem, p. 340, fig. 17/3.
Ibidem, p. 338.
s E Iaroslavschi-Gh. Lazarovici, în Acta MN, XV, 1978, p.256.
6
Idem, în Acta MN, XVI, 1979, p. 460.
7
D. Berciu şi E. Comşa, în Materiale II, 1955, p. 298, fig. 34/1.
8
S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, /, Epoca bronzului în
spaţiul carpato-balcanic, Bucureşti, 1978, p.34, fig 16/2.
9
M. Gumă, Epoca bronzului în Banat, Timişoara 1997, p. 250, pl. XXXVl/3.
4
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din urmă punct a fost sesizat un aspect caracteristic pentru faza a III-a a
acestei culturi-şi anume tendinţa spre aspectul pătrat 10 în forma generală a
vasului. Ceştile cu buza evazată, a căror suprafaţă exterioară este ornamentată cu caneluri orizontale paralele, iar cea interioară cu caneluri verticale îşi
11
găsesc corespondenţe în materialul de la Sviniţa-Piatra Elişovei. Alte
tipuri de ornamente realizate din caneluri şi incizii sunt prezente în
majoritatea culturilor bronzului mijlociu şi târziu din Banat.
Pe baza acestor analogii înclinăm să credem că, o parte a materialului
descoperit poate fi atribuit culturii Zuto Brdo-Gârla Mare (faza a II-a,
eventual 111).
Urna, datorită formei şi ornamentelor a putut fi încadrată fazei Cruceni
Belegiş Ila. Despre această fază s-a afirmat că se caracterizată prin apariţia
urnelor cu aspect bitronconic, decorate aproape exclusiv cu proeminenţe
conice şi caneluri (de obicei orizontale pe gât şi verticale sau oblice pe
2
corp/ •
Urnele cu picior sunt rare. Una dintre ele, neornamentată, este întâlnită
în necropola de la Cruceni şi aparţine unei faze mai timpurii 13 . Piciorul
ornamentat cu caneluri orizontale 14 este întâlnit în faza a doua a necropolei
de la Cruceni.
Importanţa acestei descoperiri se materializează prin extinderea ariei
de răspândire a culturii Cruceni-Belegiş - necropola da la Vrani 15 fiind
considerată, până acum, punctul cel mai sudic cu descoperiri de acest tip din
Banatul românesc.

10

S. Morintz, op cit, p. 39.
M. Gumă, op cit, p. 252, pl. LXXVIIl/6.
12
Ibidem, p. 65.
13
Ibidem, p. 256, pl. LXXXIV!.
14
Ibidem, p. 257, pl. LXXXIIl/12.
15
FI. Gogâltan, în The thracian world at the crossroads of civilization, II, Bucureşti, 1998,
harta descoperirilor
11
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RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE L'EPOQUE DU BRONZE ET DU
HALLSTATT AUX ALENTOURS DE LA LOCALITE IAM
(DEP. CARAS-SEVERIN)

Resume
Les travaux d'amenagement de la riviere Vicinic dans le secteur Iam-Macovişte,
effectues au cours de l'annee 2002, ont contribue â la realisation des investigations et des
fouilles de sauvetage, pour le but d'eliberer le terrain de la charge historique.
Situe â !'est de la confluence de la petite-riviere Vicinic avec la riviere Caraş, le
village Iam, atteste â voie documentaire en 1349, a change son âtre â travers du temps.
On a execute deux sections. La premiere Sl (2/10 m), trouve dans le point dennome
Legumicol, s'etend sur la premiere terrasse de Vicinic, â droite de la route Berliste-Iam.
L'autre, S2 (2/10 m), a ete placee â gauche de cette route, sur la premiere terrasse haute de
Vicinic, dans le point dennome Sat Bătran.
EN Sl, â une profondeur de 0,40 m, dans la surface des carreaux 1 et 2 se sont
apparus huit murs en briques. Ceux-ci s'assemblent en une maniere angulaire, sont
paralelles et se trouvent a une distance de O, 7 m l'un de l'autre. Situes dans une position
oblique dans la section, inegales comme longueur, ils gardent la largeur d'une brique. Pas
loin du prophile, dans le carreau n° 4, on a surpris le contour d'une fosse (0,85/0,35 m).
En S2, dans le carreau n° 2, vers le mur estique, se sont apparus beaucoup de
fragments ceramiques noirs, â cote des fragments osseux calcines. Cela nous a determine â
supposer l'existence d'une tombe d'incinertion dans l'urne. Malheureusement, la marge du
fouillage a coupe une part de ce vaisseaux, bien surprit dans le prophile de l'excavation, qui
a garde la poussiere blanche-calcaire des os calcines. Apres le prelevage de l'urne Ies
fouilles se sont continues. Dans Ies couches de culture, dans Ies carreaux 1 et 2, on a trouve
des morceaux de briques et des debris, groupes tout pres du mur oppose â la zone ou on a
decouvert l'urne. On ne peut pas exclure la possibilite de l'existence, dans le voisinage, d'un
logement appartenant â une periode plus ancienne.
Le materiei ceramique decouvert nous a permis la reconstitution des quelques
formes d'omements. L'omementation de la ceramique est realisee par des bandes alveolees
appliquees, par des incisions, des cannelures, aves des applications estampillees et piquees.
Les incisions sont Ies plus nombreuses et, quelquefois, se presentent en combinaison avec
des autres types d'omements.
L'urne dispose d'un pied â la forme d'un tronc de cone (6 cm en hauteur, son
diametre superieur etant de 6,5 cm) avec quatre perforations circulaires ( 1,2 cm). Des
nervures paralleles proches (0,7-0,8 cm) omementent toute sa surface. La partie superieure
bitroconique, avec epaule arrondi et col haut troconique aussi, a ete partiellement
reconstitue. De la moitie inferieure et jusqu'â la base du col le corp de l'ume est couvert de
cannelures paralleles plus ou moins distancees (2-2,2 cm). Dans la zone de la maxime
rondeur est place un bouton conique, ayant des cannelures verticales.
Les decouvertes du point Legumicol peuvent-etre attribuees aux plusieurs periodes
historiques.On a trove ds materiaux qui, par la facture de la ceramique, Ies types de
vaisseaux et ormenents incises - lignes paralleles et en vague, appartiennent â la periode
medievale. Par analogie avec Ies rnateriaux du meme type, trouves dans la depression
Oravita, ceux-ci ont ete attribues au XIV 0 siecle. La ceramique grise, de bonne facture,
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modellee â la roue, appartient au IV 0 siecle. Les fragments prehistoriques ont ete encadres
dans la periode hallstatienne.
Les materiaux decouverts dans le point Sat Bătrân appartiennent â la periode
moyenne et tardive de l'epoque du bronze.
Les vaisseaux avec un motif compose des lignes paralleles, incisees, arquees entre
deux omements circulaires concentriques, estampillees, encroutes en blanc, sont
caracteristiques â la culture Zuto Brdo- Gârla Mare. Le motif specifique de cette culture,
situe sur le bord du vaisseau lobe, est realise par des cannelures fines horisontales
combinees avec une guirlande. Dans la meme situation se trouve le motif circulaire pique,
combine avec une cannelure large.
Le pot avec la prolongation surhaussee, la rectangulaire elargie, situe au-dessus de
!'anse, trove ses analogies dans des etablissements typiques de cette culture: Balta Verde,
Carcea et en Banat dans la necropole de Liubcova-Ţiglărie. La tasse avec le bord evase,
dont la surface exterieure est ornementee avec des cannelures horisontales, paralleles et
celle interieure avec des cannelures verticales trouvent leur correspondence dans le materiei
de Sviniţa-Piatra Elişovei. Des autres types d'ornements canneles et incises sont presentes
dans la majeurite des cultures du bronze moyen et tardif de Banat.
Ces analogies nous font croire qu'une part du materiei decouvert peut-etre attribue â
la culture Zuto Brdo- Gârla Mare (phase II°, peut-etre III 0 ).
En ce qui concerne !'urne, en tenant compte de sa forme et de ses ornements, on peut
l'encadrer dans la phase Cruceni-Belegis-IIa, definie par l'apparition des umes avec aspect
bitronconique, decorees presqu'en exclusivite avec des proeminences coniques et des
cannelures.
Les umes avec pied sont rares, l'une d'entre eux, pas ornementee, est rencontree dans
la necropole de Cruceni et appartient â une phase plus ancienne. Le pied orne avec des
cannelures horisontales appartient â la deuxieme phase de la necropole de Cruceni.
L'importance de cette decouverte se materialise par l'extension de l'aire de la
repandue de la culture Cruceni-Belegis - la necropole de Vrani etant consideree, jusqu'â
present, le point le plus sudique avec des decouvertes de ce type du Banat roumain.

LA LISTE DES ILLUSTRA TIONS
Fig. 1•. Iam - vue generale de l'etablissement avec Ies deux sites: 1. Legumicol; 2.
Sat Bătrân.
Fig. 2°. Iam Legumicol: aspects des travaux de la recherche archeologique.
Fig. 3°. Iam Sat Bătrân; aspects des travaux de la recherche archeologique; I. detail
de la fosse tombe; 2. prophile avec la fosse tombe.
PI. 1. Iam Legumicol: 1-2, 4-8 ceramique medievale; 3. ceramique de l'epoque
hallstattienne.
PI. 2. Iam Sat Bătrân: 1-5 fragments de l'epoque du bronze - culture Gârla Mare.
PI. 3. 1-8 fragments de l'epoque du bronze - culture Gârla Mare.
PI. 4. Iam Sat Bătrân: 1-8 fragments de l'epoque du bronze - culture Gârla Mare.
PI. 5. Iam Sat Bătrân: !'urne d'incineration hallstattienne.
PI. 6. Iam Sat Bătrân: prophile vertical S2.
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Fig. 1. lam - vedere generală a

aşezării

cu cele 2 situri: 1. Legumicol; 2. Sat Bătrân.
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Fig. 2. Iam Legumicol: aspecte din timpul
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Fig. 3. lam Sat Bătrân; aspecte din timpul săpăturilor; 1 detaliu groapă mormânt; 2.
profil cu groapa mormântului.
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PI. 1. Iam Legumicol 1-2, 4-8 ceramică

medievală;

3. ceramică de

https://biblioteca-digitala.ro

epocă hallstattiană.

ADRIANA RADU

102

\

\

.

I

,,,..~

3

2

f]
4

PI. 2. lam Sat Bătrân: 1-5 fragmente ceramice ep. bronzului - cultura Gârla Mare.
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PI. 3. lam Sat Bătrân: 1-8 fragmente ceramice ep. bronzului - cultura Gârla Mare.
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PI. 4. Iam Sat Bătrân: 1-8 fragmente ceramice ep. bronzului - cultura Gârla Mare.
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PI. 5. Iam Sat Bătrân: urna de

incineraţie hallstattiană.
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PI. 6. lam Sat Bătrân: profil vertical S2.
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